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Ainda assim, e porque também existe vida para além do Covid-19, a 
atividade municipal continua a desenvolver-se noutras áreas conforme 
damos nota neste Boletim Municipal, com a divulgação daquelas que 
tem sido as ações e as obras por nós realizadas e também daquelas que 
pretendemos realizar nos próximos tempos. 

Infelizmente, este ano, não foi possível realizar as habituais cerimónias 
evocativas do nosso feriado municipal no dia 13 de Janeiro. Este seria o 
Boletim Municipal em que divulgaríamos as comemorações dos 123 anos 
da restauração definitiva do Concelho, no entanto, depois de agendadas e 
divulgadas, ainda que num formato diferente do habitual, as cerimónias 
viriam a ser canceladas devido ao aumento muito significativo do número 
de infetados no nosso concelho e também no país.

Esperamos ter ainda a oportunidade de, em data naturalmente diferente, 
poder assinalar o momento e efetuar as justas homenagens que tínhamos 
previsto. Não sabemos o que nos reserva o futuro próximo, tão pouco 
conseguimos prever hoje se teremos condições este ano para realizar 
algumas das ações e eventos que normalmente realizamos. O que sabemos é 
que teremos todos, em conjunto e de forma empenhada, que fazer tudo para 
contrariar as dificuldades, acreditando que em breve, voltaremos a ter tudo 
aquilo que nos fazia tão felizes. 

Em conjunto haveremos de vencer este enorme desafio

Um grande abraço de amizade

João Miguel Henriques

Caras e caros amigos, 
Poiarenses

Depois de um inicio de ano muito difícil para todos nós, com o número de 
pessoas infetadas pelo Covid-19 no nosso concelho a atingir os valores mais 
elevados desde o inicio da pandemia, e com algumas das nossas instituições 
da área social a serem fortemente atingidas pela doença, estamos finalmente 
a viver um período mais calmo e no dia em que vos escrevo este pequeno 
texto, não temos nenhum caso ativo no nosso concelho o que nos deixa muito 
felizes e, sobretudo, com uma esperança redobrada relativamente ao que nos 
reservam os próximos tempos.

É claro que, para atingir estes resultados, além das medidas de confinamento 
obrigatório impostas pelo nosso governo, muito contribuiu o comportamento 
exemplar da maioria da nossa população através do cumprindo rigoroso de 
todas as regras de proteção. Contudo, a pandemia ainda não nos abandonou 
e qualquer distração ou falta de cuidado poderá levar a um novo aumento 
de casos pelo que, o apelo que vos deixo é para que todos continuemos a 
ser muito cuidadosos e rigorosos nos nossos comportamentos, de forma a 
defendermos a nossa saúde e também a de todos os que connosco contactam.

A vacinação é neste momento a nossa grande esperança para o retorno tão 
breve quanto possível das nossas vidas à normalidade. Também aqui as notícias 
são boas uma vez que, no nosso concelho, o processo de vacinação tem estado 
a decorrer de forma muito positiva com os serviços da Câmara Municipal 
a colaborarem com os técnicos da unidade de saúde do nosso concelho, 
nomeadamente efetuando o contacto com as pessoas para agendamento da 
sua vacina e também disponibilizando o transporte adequado ao local de 
vacinação a todos quantos dele necessitem. 

Durante os últimos tempos, a nossa estratégia e as nossas prioridades 
na governação do município, foram completamente alteradas. A nossa 
preocupação passa agora sobretudo pela definição e aplicação de medidas 
de apoio a todos quantos tem sido diretamente mais afetados por esta 
pandemia. As pessoas, sempre em primeiro lugar, mas também as empresas e 
as instituições do nosso concelho tem estado no topo das nossas preocupações 
e das nossas prioridades. As medidas de apoio tem-se duplicado e vão 
desde a criação de fundos financeiros de emergência destinados às famílias, 
ao tecido empresarial e às instituições, isenções de pagamento de várias 
taxas municipais, nova redução dos valores cobrados na fatura da água a 
aplicar durante os meses de Fevereiro a Abril, colaboração constante com as 
autoridades sanitárias, com o agrupamento de escolas, os bombeiros, as forças 
de segurança e as IPSSs entre outros a quem temos procurado disponibilizar 
todo o apoio necessário para a realização da sua atividade.

Não era esta a estratégia que tínhamos preparado para este mandato 
autárquico, mas as circunstâncias assim o obrigam e o esforço que temos 
vindo a fazer tem sido reconhecido tanto pelos poiarenses como por entidades 
externas e independentes, como é o caso do Tribunal de Contas, que numa 
auditoria a todos os municípios portugueses identificou o município de Vila 
Nova de Poiares como o sexto a nível nacional que alocou maior percentagem 
do seu orçamento a despesas com a pandemia durante o ano de 2020.
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Assembleia aprova Orçamento de 11,6 milhões de euros

A Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Poiares aprovou, por maio-
ria com os votos favoráveis do PS e 
a abstenção das bancadas do PSD e 
CDS, o Orçamento e as Grandes Op-
ções do Plano para 2021, no valor de 
11.598.788,00€.

De acordo com João Miguel 
Henriques, Presidente da Câmara 
Municipal, este Orçamento «impli-
cou um exercício muito mais com-
plexo do que o habitual tendo em 
consideração o grau de incerteza 
que pende neste momento sobre 
quaisquer previsões», dado que 
a pandemia do novo coronavírus 
«veio colocar à prova a nossa capa-
cidade de adaptação e resiliência 
perante uma nova realidade». É esta 
nova realidade que levou o Executi-
vo a abrir uma nova rúbrica no Or-
çamento designada COVID-19, que 
prevê uma dotação de 340.138 eu-
ros, fundamentalmente para apoio 
às famílias, empresas e associações, 
na mitigação dos efeitos diretos da 
pandemia.

João Miguel Henriques apontou 
que, «apesar das limitações impos-
tas pelo processo de reequilíbrio 
financeiro em curso conseguimos 
ainda assim libertar recursos para 
apoiar as previsíveis situações de 
maior dificuldade sanitária, eco-
nómica e social, ao mesmo tempo 
que asseguramos a realização de 
investimentos estruturantes para o 
concelho e continuamos a manter o 

Orçamento e Grandes Opções do Plano aprovadas pelo PS, com a abstenção do PSD e CDS

mesmo nível de recuperação finan-
ceira iniciado há 7 anos».

Ordenamento Território – 
1,7 milhões de euros

Apresentadas as várias rubricas 
e dotações financeiras associadas, 
o maior destaque vai para o Orde-
namento do Território, com inves-
timentos de quase 2 milhões de 
euros, sendo a maior ‘fatia’ para o 
investimento na infraestruturação 
do Polo II da Zona Industrial, com 
900 mil euros, a que se juntam: a 
reabilitação do centro histórico da 
Vila; a criação de ciclovias e per-
cursos pedonais entre a Avenida 
Manuel Carvalho Coelho, o Parque 
Verde e a Zona Industrial; e ainda o 

projeto de reabilitação do Lavadou-
ro da Venda Nova, com um impor-
tante impacto na recuperação da 
zona envolvente e das vias interio-
res daquele lugar da Freguesia de 
São Miguel de Poiares.

Ensino não-superior com 
cerca de 650 mil euros

Nesta rúbrica, a grande fatia é 
consumida pela substituição da 
cobertura em fibrocimento(amian-
to) da Escola EB 2,3 /S. Dr. Daniel de 
Matos, com cerca de 250 mil euros, 
a que se soma o reforço substancial 
nos apoios escolares previstos nas 
dotações do Orçamento para 2021, 
com um apoio de 30 mil euros para 
aquisição de equipamento infor-

mático para os centros escolares, 
cerca de 170 mil euros repartidos 
entre cantinas e transportes esco-
lares, e 85 mil euros para as com-
ponentes de apoio à família e AEC’s 
– Atividades de Enriquecimento 
Curricular. A estes junta-se ainda a 
continuidade do projeto de comba-
te ao insucesso e abandono escolar, 
dotado com cerca de 30 mil euros.

Refira-se que esta proposta de 
orçamento apresentada, à seme-
lhança dos anos anteriores, é tam-
bém resultado de um conjunto de 
reuniões que o Executivo promoveu 
com as forças políticas com maior 
representatividade no concelho, 
analisando os seus contributos, e in-
cluindo alguns deles no documento 

final. «Uns porque coincidiam com 
as nossas intenções e outros por-
que entendemos adaptar as nossas 
intenções em função da relevância 
desses contributos», explicou o pre-
sidente da Câmara Municipal.

Ainda assim, o documento foi 
aprovado apenas com os votos fa-
voráveis do Partido Socialista.

O PSD optou pela abstenção jus-
tificando, considerando que deveria 
haver uma identificação dos valores 
atribuir a cada uma das associações 
em vez de um montante geral, não 
deixando de reconhecer que este 
será um dos orçamentos mais difí-
ceis, face à situação COVID-19.

Igual posição teve o CDS, justi-
ficando a sua abstenção com o que 
considerou ser falta de estratégia 
do Município, ao delinear alguns 
investimentos, mas sem apresentar 
os planos estratégicos para cada 
um dos investimentos inscritos em 
orçamento.

Em resposta o responsável má-
ximo pelos destinos do concelho, 
justificou que «a estratégia global 
está bem definida, e que o rumo 
do Município está bem traçado», 
acrescentando que em relação às 
instituições «serão, como habitual-
mente celebrados protocolos com 
cada uma, onde serão definidas as 
atividades passíveis de serem rea-
lizadas e a respetiva contrapartida 
financeira do Município em apoio a 
essas mesmas realizações».
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Vendedores do Mercado e Feira Semanal isentos de taxas
Medidas aprovadas em reunião do Executivo Municipal

Aprovado Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais

A Assembleia Municipal apro-
vou por unanimidade o Regula-
mento de Atribuição de Benefícios 
Fiscais do Município de Vila Nova 
de Poiares, que prevê a possibilida-
de de concessão de isenções totais 
ou parciais em matéria dos designa-
dos ‘impostos’ municipais, nomea-
damente IMI e Derrama.

Conforme explicou o Presidente 
da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, «com estes benefícios 
fiscais é intenção do Município pro-
mover políticas de incentivo, com 
apoios em várias áreas desde a rea-
bilitação urbana, à atividade econó-
mica, ao associativismo, às famílias 
e ainda o ambiente».

«Trata-se de um importante e 
significativo esforço municipal, só 
possível com a ‘folga’ conseguida 
em matéria da redução da dívida 
do Município e ao cumprimento 
das regras decorrentes do meca-
nismo de assistência financeira a 
que estamos obrigados pelo Fun-
do de Apoio Municipal», explicou, 
acrescentando que, «o bom tra-
balho desenvolvido permite-nos 
aliviar um pouco o esforço dos 
poiarenses, ao mesmo tempo que 
contribuímos para o reforço do 
desenvolvimento económico do 
concelho», afirmou.

Em matéria de reabilitação ur-

Apoios em forma de isenções totais ou parciais em matéria de IMI e Derrama

bana, a intenção é promover uma 
«discriminação positiva, premian-
do os proprietários que façam 
obras de reabilitação do seu patri-
mónio, bem como promover um 
tratamento fiscal mais adequado e 
equitativo para as famílias numero-
sas proprietárias de habitação pró-
pria e permanente», acrescentando 
que, «além dos proprietários pode-
rem usufruir da isenção de IMI pelo 

período de três anos, que pode ser 
renovado por mais cinco, contribui 
ainda a renovação do edificado mu-
nicipal, em especial da zona central 
do concelho, dando uma nova e 
mais agradável imagem do muni-
cípio».

Refira-se que este incentivo se 
destina aos prédios urbanos ou 
frações autónomas construídas há 
mais de 30 anos, ou localizados em 

Área de Reabilitação Urbana que 
contem com obras de reabilitação.

Captação de investimento e 
apoio às empresas

Outra das medidas de grande 
impacto é o incentivo à atividade 
económica no Concelho, tendo em 
conta o volume de negócios das 
empresas beneficiárias, bem como 
a criação de postos de trabalho, no-

meadamente com a isenção total da 
derrama para instalação de novas 
empresas ou que transfiram para o 
concelho a sua sede social.

Apoio às famílias e ao 
Associativismo

Os benefícios em sede de IMI 
consubstanciam também um im-
portante apoio às famílias, dado 
que se traduz numa redução da 
taxa do IMI, a aplicar no ano em que 
vigorar o imposto, mas também um 
significativo apoio ao associativis-
mo, especialmente no que concer-
ne ao(s) prédio(s) ou fração(ões) 
utilizado(s) como sedes daquelas 
entidades, dado que poderão pas-
sar a beneficiar da isenção do im-
posto municipal sobre imóveis pelo 
período de três anos, com possibili-
dade de renovação por mais cinco 
anos.

Os incentivos poderão ainda ser 
de caráter ambiental, dado que po-
derá ser reduzida a taxa de IMI aos 
prédios urbanos, relativos à promo-
ção da eficiência energética, e pré-
dios rústicos integrados em áreas 
classificadas que proporcionem 
serviços de ecossistema não apro-
priáveis pelo mercado, nos termos 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
aprovado pelo DL nº 215/89, de 1 de 
julho.

A Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares aprovou por unanimidade em 
reunião do Executivo mais um conjunto 
de medidas excecionais e temporárias, 
com o principal objetivo de mitigar as 
consequências negativas na economia 
resultantes da pandemia do Covid-19.

Em causa estão a isenção de taxas 
para os vendedores do Mercado Muni-
cipal e no espaço da feira semanal, e a 

isenção de taxas de estacionamento, até 
ao final de 2021.

De acordo com João Miguel Henri-
ques, Presidente da Câmara Municipal, 
«estas medidas são um contributo para 
a que estes pequenos comerciantes pos-
sam recuperar e ultrapassar as dificul-
dades que esta pandemia lhes causou».

«É por isso fundamental que a Câma-
ra Municipal se assuma como um par-

ceiro do tecido comercial e empresarial 
do Concelho, apoiando-os e contri-
buindo para a recuperação económica 
destes agentes», referiu o Autarca.

Também aprovada por unanimida-
de, foi a isenção de rendas de espaços 
comerciais cedidos pelo Município 
através de contrato de cessão de explo-
ração ou arrendamento, nomeadamen-
te o Ginásio e o bar do Jardim de Home-

nagem ao Poiarense, até julho de 2021.
Refira-se que estas medidas repre-

sentam uma redução de receita na or-
dem dos 24 mil euros, juntando-se a 
um conjunto de outras iniciativas que 
o Município tem promovido dirigidas 
não só para o tecido comercial e empre-
sarial do Concelho, mas também para 
as famílias, em particular para as mais 
desfavorecidas.
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Município  felicita ‘luz verde’
para alternativa à Estrada da 
Beira e ligação ao IP3 / IC6

Concurso público para elaboração do Estudo de Viabilidade foi 
aprovado na CIM - Região de Coimbra

O executivo municipal de Vila 
Nova de Poiares apresentou na 
Câmara e Assembleia Municipal 
a decisão da CIM-Região de Coim-
bra que aprova o lançamento do 
concurso público para a elabora-
ção do estudo de viabilidade para 
a implementação de uma alterna-
tiva à EN-17, com ligação da A-13 
ao IP-3/IC-6, num traçado a sul do 
Mondego.

Vereação e bancadas munici-
pais foram unânimes em felicitar 
este ‘desencravar’ de um processo 
que há tantos anos é legitima-
mente reivindicado por autarcas 
e populações e cujo desenvolvi-
mento poderá finalmente resol-
ver o problema das acessibilida-
des do concelho e da região.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, 
referiu que este «é um importan-
te passo, na concretização desta 
solução, mas é apenas a primeira 
fase, que permitirá desenvolver 

o estudo de viabilidade técnica», 
não deixando de se congratular 
por «finalmente haver ‘luz ao fun-
do do túnel’».

Os deputados do PSD lem-
braram que têm havido muitas 
promessas ao longo dos últimos 
anos, fazendo votos que o proces-
so possa decorrer o mais rapida-
mente possível, a fim de concreti-
zar aquele que é um dos maiores 
anseios dos poiarenses e de toda 
a região.

O responsável máximo da Câ-
mara Municipal fez um histórico 
de todo o processo, lembrando 
a posição ativa do Município de 
Vila Nova de Poiares no desen-
volvimento de várias diligências e 
diplomacia política ao longo dos 
últimos anos, não deixando de 
sublinhar o caráter solidário de 
todos os autarcas da CIM-Região 
de Coimbra que se associaram 
à defesa desta ligação, mesmo 
aqueles que não serão direta-

mente beneficiados por esta nova 
acessibilidade.

Esta ligação foi já declarada 
como um investimento estratégi-
co nacional, tendo sido incluída 
no Plano Nacional de Investimen-
tos, bem como no Plano de Recu-
peração e Resiliência, negociado 
com a União Europeia.

Refira-se ainda que o procedi-
mento foi já submetido na pla-
taforma de compras públicas, e 
tem como objetivo a contratação 
da equipa de projeto que irá de-
senvolver o estudo de viabilidade, 
numa articulação próxima com 
os municípios que integram a 
CIM Região de Coimbra e, desta 
forma poder avaliar as condições 
para a execução de uma via que 
possa constituir uma alternativa 
à EN-17, a Sul do rio Mondego, 
que irá ligar o nó de Ceira da A13 
à Ponte Velha (Lousã), incluindo 
também a ligação de Vila Nova de 
Poiares ao IP-3/IC-6.

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares dispõe de uma nova unidade móvel 
de saúde, veículo elétrico que será dedicada aos serviços de saúde locais, para 
utilização em apoio aos utentes do concelho.

breves

VIATURA ELÉTRICA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS

O Município de Vila Nova de Poiares já dispõe de uma nova viatura elétrica que 
será destinada ao transporte de crianças, no âmbito de mais uma candidatura 
aprovada por parte da Autarquia ao Fundo Ambiental.
Trata-se de mais uma medida da Câmara Municipal no cumprimento daquilo que 
é o compromisso assumido por este Executivo, para a promoção da sustentabi-
lidade ambiental e defesa do meio ambiente.
A esta viatura adquirida pelo Município completamente elétrica juntar-se-ão em 
breve mais duas, um ligeiro de passageiros e ainda um ligeiro de mercadorias, 
numa política responsável e sustentável da renovação da sua frota automóvel.

POIARES A PEDALAR 2020

Vencedores do 3º quadrimestre de 
2020 do Poiares a Pedalar: sub17: 
João Canais, 143,77km; sub30: Fá-
bio Ferreira, 186,43km; M30: Luís 
Costa, 1.126,5km; Prémio Anual: 
Luís Costa, 2.538,1km. Relembra-
mos que já se encontra a decorrer a 
edição de 2021 desta iniciativa que, 
lhe pode dar prémios ao optar pela 
bicicleta, nomeadamente até €300 
anuais por categoria e um prémio 
anual de €50.
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Câmara disponibilizou mais 30 computadores a alunos
A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares investiu mais 
cerca de 15 mil euros em 30 com-
putadores portáteis e respetivas 
ligações à internet, para ceder aos 
alunos que usufruam do escalão A 
e B do abono de família.

Esta cedência dos equipamen-
tos informáticos, e a sua conectivi-
dade, é mais um apoio que o Mu-
nicípio preparou para responder 
ao encerramento das escolas de-
vido à pandemia da Covid-19, e na 
sequência daquilo que é a priori-
zação das necessidades identifica-
das pelo Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Poiares.

Como referiu João Miguel Hen-
riques, Presidente da Câmara Mu-
nicipal, «a medida agora tomada é 
mais uma resposta à necessidade 
urgente de garantir que todos os 
alunos têm asseguradas as con-
dições de equidade e igualdade 
com os demais, para que possam 
prosseguir os seus estudos com o 

Novo investimento na ordem dos 15 mil euros pretende colmatar necessidades identificadas pelo Agrupamento

sucesso que todos desejamos».
A entrega dos equipamentos 

foi feita na Escola E.B. 2,3/S Dr. Da-
niel de Matos, pelo Presidente da 
Câmara Municipal a Eduardo Se-
queira, diretor do Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova de Poiares

Recorde-se que esta é mais uma 
das medidas que o Município im-
plementou recentemente, face à 
situação de emergência e conse-
quente encerramento dos estabe-
lecimentos de ensino. Exemplo 
disso é o apoio alimentar a todos 

os alunos dos escalões A e B do 
abono de família, desde o pré-es-
colar até ao ensino secundário, 
quer frequentem a escola em Vila 
Nova de Poiares ou fora do Conce-
lho.

Esta resposta às necessidades 

das famílias poiarenses é consubs-
tanciada na atribuição de vales 
alimentares semanais que ape-
nas podem ser descontados nos 
estabelecimentos comerciais do 
concelho, o que também permite 
apoiar o comércio local.

Garantidos vales de apoio alimentar a cerca de 250 alunos
A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares, na sequência da 
determinação do encerramento 
de escolas e à semelhança do que 
aconteceu na primeira vaga da 
pandemia de covid-19, está a ga-
rantir o apoio alimentar a todos 
os alunos dos escalões A e B do 
abono de família.

Além de estender o apoio já 
prestado até aos jovens do ensino 
secundário (saliente-se que até 
então o apoio visava apenas as 
crianças que frequentavam o ensi-
no pré-escolar até ao 1.º CEB), esta 
medida tem também o objetivo de 
apoiar o comércio local, uma vez 
que a atribuição de vales implica 
que os mesmos sejam desconta-
dos nos estabelecimentos comer-
ciais do concelho.

Este apoio alimentar é con-
substanciado com a atribuição de 

Medida destinada aos alunos com escalão A e B de Abono de Família

vales alimentares semanais que 
podem ser descontados nos esta-
belecimentos comerciais do con-
celho (Rui&Dinora; Minipreço de 
Poiares; Intermarché; PoiarMini 
- de José Adelino).

Esta medida irá apoiar um total 
de cerca de 250 alunos (conjugan-
do os dois escalões), 
num apoio que re-
presenta um esforço 
financeiro munici-
pal na ordem dos 
7500 euros. Os ser-
viços de ação social 
da Câmara Munici-
pal estão a proceder 
ao levantamento 
exaustivo de todos 
os/as alunos/as que 
reúnam os requisi-
tos e fazendo poste-
riormente a entrega 

agendada dos vales no domicílio 
dos beneficiários.

Escolas de acolhimento 
para filhos de profissionais 
de serviços essenciais

Refira-se ainda que o Municí-
pio de Vila Nova de Poiares, em 

articulação com o Agrupamento 
de Escolas, está também a assegu-
rar o funcionamento de escolas de 
acolhimento para crianças até aos 
12 anos, oriundas de famílias de 
profissionais considerados essen-
ciais ao serviço.

A Escola EB 2,3 e Sec. Dr. Daniel 

de Matos acolhe as crianças e jo-
vens desde o pré-escolar, e o CBEI-
SA | Centro de Bem Estar Infantil 
Santo André, acolhe as crianças 
que frequentam a valência de cre-
che.

Recorde-se que esta medida 
destina-se a assegurar o acolhi-
mento exclusivamente crianças 
oriundas de famílias dos traba-
lhadores dos serviços designados 
como essenciais, profissionais de 
saúde, das forças e serviços de se-
gurança e de socorro, incluindo 
os bombeiros voluntários e das 
forças armadas, os trabalhado-
res dos serviços públicos essen-
ciais, de gestão e manutenção de 
infraestruturas essenciais, bem 
como outros serviços essenciais, 
cuja mobilização para o serviço ou 
prontidão obste a que prestem as-
sistência aos mesmos.
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Iniciativa “Táxi Take Away” alargada até final de março
Após o sucesso que foi a campanha “Táxi 

Take Away”, a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares decidiu lançar uma segun-
da edição, inicialmente até meados de feve-
reiro e alargada até final de março, fruto da 
situação de confinamento geral decorrente 
da situação pandémica COVID-19.

Esta iniciativa promovida pelo Municí-
pio visa apoiar em particular um dos setores 
que mais tem sofrido com os efeitos da pan-
demia, o da restauração, que em Vila Nova 
de Poiares assume uma grande relevância 
económica e tem tido excelentes níveis de 
adesão, cumprindo assim o objetivo com 
que esta medida foi desenhada, o de permi-
tir que as pessoas não tenham de sair de casa 
para este efeito.

Medida promovida pela Câmara Municipal assume-se como mais um apoio ao setor da restauração local

Idosos com mais de 80 anos 
todos vacinados

O ponto de situação da vacina-
ção foi apresentado na reunião da 
Câmara Municipal - e atualizado 
agora à data de 14 de março - in-
dicando que, de acordo com as 
listagens fornecidas pelo Centro 
de Saúde, já terão sido vacinados 
todos os idosos com 80 ou mais 
anos do concelho. 

Também as IPSS’s, forças de 
segurança e bombeiros já foram 
vacinados, tendo ainda sido va-
cinadas cerca de 66 pessoas com 
50 ou mais anos, com patologias 
associadas, as designadas comor-
bilidades. 

O processo de vacinação está 
a decorrer numa parceria entre 
Município, Centro de Saúde e 
Bombeiros Voluntários, em que 
os serviços municipais, com base 
nas listagens fornecidas pela uni-
dade de saúde local está a fazer os 
contactos com os destinatários da 
vacinação, proporcionando todo 
o apoio necessário e averiguação 
da necessidade de transporte, que 
será assegurado pelo Município, 
ou pelos Bombeiros Voluntários, 

Em termos globais (à data de 14 de março) cerca de 720 poiarenses 
já foram vacinados

Perante mais um período em que a única 
possibilidade para que estes estabelecimen-
tos comerciais possam estar a funcionar se 
cinge ao serviço de take away ou entrega do-
miciliária, a Câmara Municipal decidiu ree-
ditar a medida, desta feita alargada a outros 
estabelecimentos de hotelaria que também 
servem refeições neste regime.

De acordo com o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, «este é 
mais um contributo do Município a todos 
estes empresários, que com grande resiliên-
cia têm mantido postos de trabalho e con-
tinuam de ‘portas abertas’, apesar das enor-
mes dificuldades que vivem resultantes da 
situação pandémica».

«Esta é mais uma medida das muitas que 

temos vindo a tomar para mitigar os im-
pactos negativos decorrentes da covid-19, 
procurando estar ao lado de todos os que 
diariamente contribuem para o desenvolvi-
mento social e económico do nosso Conce-
lho», afirmou João Miguel Henriques

Assim, todos os munícipes poderão fazer 
a encomenda da sua refeição que lhes será 
entregue, de forma gratuita, pelo serviço de 
táxi. Por forma a operacionalizar o serviço 
de entrega, os pedidos terão de obrigato-
riamente de ser feitos no período de almo-
ço até às 12h00, e para o período do jantar 
até às 19h00. Por último, os pedidos têm de 
ser superiores a 5€, sendo que o serviço se 
destina apenas ao Concelho de Vila Nova de 
Poiares.

em caso de limitações físicas que 
necessitem de transporte especia-
lizado.

A ação de vacinação está a de-
correr no Centro de Saúde e as 
pessoas não necessitam de tomar 
nenhuma iniciativa, dado que to-
dos serão contactados pelos Ser-
viços de Ação Social da Câmara 
Municipal.

Para o Presidente da Câmara, 
João Miguel Henriques, «esta é 
uma importante ação no sentido 

de reforçar a imunização da popu-
lação e garantir a proteção contra 
o coronavírus», não deixando de 
sublinhar a necessidade de man-
ter todas as regras de segurança, 
nomeadamente o confinamento, 
saindo de casa apenas para o es-
tritamente necessário, «para que 
não seja colocado em causa todo 
o trabalho que tem sido feito no 
concelho e que tem permitido a 
descida do índice de contágio e de 
novos casos ativos».

Município distinguido 
com o Galardão Bandeira 
Verde ECO XXI

Atribuição reconhece as melhores
práticas de sustentabilidade municipal

Pelo terceiro ano consecutivo, o Município de Vila Nova de 
Poiares foi distinguido com o galardão ECO XXI, figurando en-
tre os municípios com os melhores índices de sustentabilidade 
municipal, que irão receber a Bandeira Verde ECO XXI, numa 
cerimónia que decorreu em formato online.

Como referiu o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, «com a entrega da bandeira, o Município reafirma o 
compromisso para com os seus munícipes, de trabalhar a sus-
tentabilidade nas áreas ambiental, económica e social, dando 
ainda especial atenção à importância da educação neste proces-
so, já que os mais novos são o agente primordial para a sensi-
bilização ambiental e sobretudo para a mudança de hábitos e 
comportamentos». 

Refira-se que o Programa ECOXXI procura reconhecer as me-
lhores práticas implementadas pelo município e valorizar um 
conjunto de aspetos considerados fundamentais à construção 
do desenvolvimento sustentável, alicerçados nos pilares funda-
mentais da educação no sentido da sustentabilidade e na qua-
lidade ambiental.

Para se candidatar ao ECOXXI, o Município de Vila Nova de 
Poiares forneceu informação relativa às ações, atividades e po-
líticas de sustentabilidade implementadas no ano anterior, que 
posteriormente foram avaliadas por um grupo de peritos que 
integram a Comissão Nacional, onde estão representadas mais 
de 40 instituições, alcançando assim uma pontuação de exce-
lência que lhe permitiu receber a Bandeira Verde, símbolo de 
um município ambientalmente sustentável.
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Projeto “SPORT NATURE 3.0” 
alia desporto e educação na 
promoção do concelho

Candidatura aprovada ao programa Erasmus + Sport

Poiares é fundador da Rede 
de Municípios Amigos da 
Juventude

Iniciativa pretende desenvolver    
melhores políticas para a Juventude

O Município de Vila Nova de Poiares é uma das autarquias 
fundadoras da Rede de Municípios Amigos da Juventude - pla-
taforma criada no final de 2020 pela Federação Nacional de As-
sociações Juvenis (FNAJ) -, novidade revelada pelo Presidente da 
Câmara, João Miguel Henriques, no decorrer da última reunião 
do Executivo.

Esta Rede tem por missão consolidar a ligação e cooperação 
entre o movimento associativo juvenil e as autarquias, traduzin-
do-se numa rede de contacto e compromisso para a implemen-
tação de reais políticas de juventude, e potenciadora de uma 
abordagem inovadora na forma de encarar as questões da par-
ticipação jovem.

Como referiu João Miguel Henriques, «a adesão do Município 
de Vila Nova de Poiares a esta Rede representa o reforço do com-
promisso da Autarquia para com os nossos jovens, em desenvol-
ver mais e melhores políticas amigas da Juventude, envolvendo 
toda a comunidade e as suas forças-vivas, como as associações, 
na promoção das boas práticas e na criação e definição de es-
tratégias locais estruturantes e sustentáveis dirigidas para os 
jovens».

Para assinalar a sua criação a FNAJ promoveu a 5 de março, o I 
Encontro de Municípios Amigos da Juventude, em formato webi-
nar, e que contou com a presença do Secretário de Estado da Ju-
ventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e na qual o Município 
de Vila Nova de Poiares, através do Vice-Presidente Artur Santos, 
com o Pelouro da Juventude, pôde dar a conhecer as políticas 
que tem vindo a ser desenvolvidas no Concelho, nomeadamente 
o programa Jovens Autarcas, o Orçamento Participativo Jovem e 
o Conselho Municipal da Juventude.

No decorrer deste Encontro, em que também estiveram pre-
sentes as mais de 70 autarquias inscritas na plataforma, foram 
ainda apresentadas as linhas orientadoras da Rede Nacional de 
Municípios Amigos da Juventude, os projetos FNAJ de impulso e 
otimização da ação para a juventude e a “Agenda para a Inovação 
das Políticas da Juventude”. Durante a sessão foi ainda apresen-
tado o selo “Municípios Amigos da Juventude”.

Promovida pela FNAJ, a Rede Nacional de Municípios Amigos 
da Juventude é pioneira na sua conceção e encontra-se assente 
em três eixos: estratégias de políticas de juventude, boas práticas 
municipais e sinergias de políticas locais de juventude. Todos 
os municípios aderentes ficam com acesso a uma base de boas 
práticas, à criação de sinergias intermunicipais e à participação 
privilegiada em seminários e eventos para a juventude.

Foi aprovada pela Comissão 
Europeia a candidatura do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares ao 
programa Erasmus + Sport Small 
Collaborative Partnership com o 
projeto Sport Nature 3.0.

O Consórcio é liderado pelo 
Município de Vila Nova de Poia-
res e envolve o Município de Mié-
lec (Polónia), Município de Hévíz 
(Hungria), Oxygen Cycling Club 
(Macedónia), Associação Recrea-
tiva de São Miguel (Portugal).

O principal objetivo deste pro-
jeto é permitir que o desporto 
seja utilizado como ferramenta 
educacional e através da prática 
desportiva na natureza contri-
buir também para a promoção do 
território, não só concelhio como 
regional.

Para a implementação do 
projeto, será desenvolvida uma 
aplicação móvel onde os Percur-
sos Pedestres vão estar presentes, 
permitindo aos utilizadores inte-
ragirem com aceder a elementos 
de educação ambiental, fauna e 
flora, bem como, de informação 

histórica dos três percursos pe-
destres presentes no município.

Existe ainda uma vertente edu-
cativa ligada às escolas e ao ensi-
no, através da produção de um 
guia para o desenvolvimento de 
um programa educacional tiran-
do partido das valências desen-
volvidas durante o tempo de vida 
do projeto. Deste modo, além do 
contributo ambiental, fomenta-
-se o sentimento de identidade 
local e também europeu.

O Município de Vila Nova de 
Poiares afirmar-se como o conce-
lho-piloto para o desenvolvimen-
to de tal aplicação e utilização em 
percursos pedestres, podendo vir 
a ser replicado o modelo noutros 
locais.

Para além disso, preveem-se 
reuniões transnacionais em cada 
país parceiro, de modo a parti-
lhar boas práticas associadas à 
implementação e dinamização de 
percursos pedestres e reforçar as 
relações internacionais.

Este sustenta-se na promoção 
de uma consciencialização a nível 

europeu para a prática da ativida-
de física ao ar livre e os benefícios 
que advêm da mesma. Ao mesmo 
tempo que valorizamos a história 
e cultura de cada região e promo-
vemos uma educação multicul-
tural e ambiental através de uma 
abordagem centrada na aprendi-
zagem não formal.

Para além desta aplicação mó-
vel o projeto tem como objetivo 
a promoção dos Percursos Pedes-
tres enquanto importante produ-
to turístico da região, contribuin-
do para a sua atualização e dando 
asas à inovação neste género de 
aplicações, para além de garan-
tir um contributo importante no 
que toca à sensibilização da po-
pulação para o ambiente, história 
e património presente no nosso 
concelho.

Após a aprovação do projeto já 
se efetuou uma reunião de início 
com a Agência Executiva de Edu-
cação Audiovisual e Cultura da 
União Europeia e uma reunião de 
parceiros de forma a aprimorar a 
implementação do mesmo.
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19 de junho a 2 de outubro de 2020

deliberações
as atas aqui apresentadas em versão resumida podem ser consultadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt

Reunião Ordinária de
19 de junho de 2020

Proposta de Sinalização - Sinal de trânsito 
C8 – trânsito proibido a veículos com lar-
gura superior a 2,10 m – Rua do Outeiro 
– Carvalho – Freguesia de Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, a co-
locação do sinal de trânsito C8 – trânsito proi-
bido a veículos com largura superior a 2,10m 
na Rua do Outeiro, na localidade de Carvalho 
– Freguesia de Arrifana.
Mais deliberou remeter a proposta à Assem-
bleia Municipal para deliberação.
 
DESPACHO Nº 58 / 2020 – Concretização 
da descentralização de competências para 
os órgãos das Freguesias - Aprovação das 
Minutas dos Autos de Transferência de 
Competências e de Recursos (Decreto-Lei 
Nº 57/2019, de 30 de abril) – Para Ratifica-
ção;
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar a aprovação das minutas dos Autos de 
Transferência de Competências e Recursos 
com as Freguesias de Poiares Santo André, 
Arrifana, S. Miguel de Poiares e Lavegadas.
Mais deliberou remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para deliberação.

Transferência para Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares – Orçamento Participati-
vo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência do valor de 24.500,00€ 
(vinte e quatro mil e quinhentos euros) para 
a Associação Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Poiares, em vez de 
proceder à aquisição da viatura, permitindo 
assim dar cumprimento ao assumido no âm-
bito do orçamento participativo.

Declaração de Prédios urbanos devolutos 
na Área de Reabilitação Urbana e na Zona 
Industrial – Polo I nos termos e para efei-
tos do CIMI;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a intenção (projecto) de declaração dos 
prédios devolutos, nos termos da presente 
Informação e respectivos anexos, e para 
os efeitos do disposto no art. 112º do CIMI 
para prédios devolutos (majoração da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis (IMI), e 
aplicação das taxas já aprovadas e a aprovar 
pelos Órgãos Autárquicos para os prédios de-
volutos inseridos nas zonas em causa), bem 
como o procedimento de comunicação à Au-
toridade Tributária nos termos legais;
Mais deliberou remeter à Assembleia Mu-
nicipal, nos termos da alínea ccc), n.º 1, 
do artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 de se-
tembro e da alínea d) do n.º 1 do artigo 25º 
ambos do regime jurídico das AL e posterior 

comunicação por via eletrónica à AT até 31 
de dezembro, nos termos do n.º 14 do artigo 
112º do CIMI.

Pedido de ocupação de espaço público – 
esplanada – Grade e Oliveira, Lda;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autori-
zar, nos termos da informação nº 6193/2020, 
de 12 de junho, a ocupação do espaço públi-
co indicado - dois lugares de estacionamento, 
os quais ficarão inviabilizados para o fim a 
que se destinam –, nos termos do disposto 
no art. 23º, nº 3 do Regulamento Municipal de 
Estacionamentos de Duração Limitada.
Mais deliberou aprovar a isenção de taxas 
municipais pela ocupação de espaço público 
para a instalação de esplanada aberta, nos 
termos deliberados pela Câmara Municipal 
a 22.05.2020 e pela Assembleia Municipal 
a 29.05.2020, devidamente suportadas pelo 
Parecer do FAM que o permite até ao final de 
2020.

Normas de Ação Social Escolar 2020/21;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var as Normas de Ação Social Escolar para o 
ano letivo de 2020/21.

Proposta de Criação de Fundo Municipal 
de Emergência COVID-19, Apoio Famílias, 
Empresas e Associações Locais – Para 
Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 57/2020 do Sr. Presidente, 
de 8 de junho, acima transcrito, aprovando o 
Plano de Medidas Excecionais para o Relan-
çamento Económico e Social e Associativo, 
bem como a criação de um Fundo Municipal 
de Emergência no montante de 300.000,00€ 
(trezentos mil euros) e a nomeação das co-
missões de análise de candidaturas nele 
identificadas.

Medidas Excecionais e Temporárias – Re-
dução / Comparticipação Extraordinária 
nas Tarifas Fixas Relativas à Prestação 
dos Serviços de Limpeza de Fossas;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var uma comparticipação extraordinária na 
tarifa fixa respeitante à limpeza de fossas, 
que consequentemente implicará uma redu-
ção efetiva na fatura dos consumidores, nos 
seguintes termos:
a) Para os utilizadores domésticos: uma tarifa 
fixa de € 5,00 (cinco euros), em que o Mu-
nicipio comparticipa com um valor fixo de € 
41,56 (quarenta e um euros e cinquenta e 
seis cêntimos)
b) Para os utilizadores não domésticos: uma 
tarifa fixa de € 15,00 (quinze euros), em que o 
Municipio comparticipa com um valor fixo de 
€ 31,56 (trinta e um euros e cinquenta e seis 
cêntimos).

Plano Municipal para a Igualdade;

A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Plano Municipal para a Igualdade.

Escola Beira Aguieira - Estágio Curricular 
– curso de Turismo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a assinatura do protocolo e a realização 
de um estágio curricular no âmbito do curso 
de Turismo.

Minuta de Protocolo com LPN;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar com a Liga para a 
Proteção da Natureza, com a seguinte corre-
ção na página nº3, referente ao montante a 
atribuir:
Onde se lê “cinco mil euros”, deve ler-se 
“doze mil euros”.

Processo de Obras nº 12/2020 - Vítor Sér-
gio Moura Quaresma - Legalização de ane-
xo – Santa Maria;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Processo de Obras, nº 14/2020 - Maria 
Isabel Batalha Pinto Pereira da Costa - re-
construção e ampliação de uma casa de 
habitação – São Miguel de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Procedimento de contratação pública para 
“Reabilitação do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Poiares” - Resposta a pedido 
de esclarecimentos;
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, ratificar a aprovação da resposta ao 
pedido de esclarecimentos e a retificação do 
programa do procedimento de contratação 
pública, nos termos indicados na informação 
nº6096/2020.

Pacto de Autarcas para o Clima e Energia 
– Adesão;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a adesão do Município de Vila Nova de 
Poiares ao Pacto de Autarcas para o Clima 
e Energia.

Reunião Ordinária de
3 de julho de 2020

Garantia Bancária - adjudicação da pres-
tação de garantia bancaria à Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo BC e as condições 
previstas na mesma – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, ratificar a decisão de adjudicação, 
da prestação de garantia bancária, à Caixa 

suplemento comunicação oficial
de Crédito Agrícola Mútuo BC e as condições 
previstas na mesma.

Garantia Bancária - Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo – Cláusulas contratuais
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, aprovar as cláusulas contratuais da 
garantia bancária-refª 03.05/SPN/2020 da 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo BC.
Mais deliberou, aceitar os custos associados 
ao contrato: - Comissão de abertura: 50,00€; 
- Comissão de processamento: 10,00€/
trimestral; - Comissão de alteração (caso 
aconteçam): 75,00€; - Comissão de Garantia: 
1.050,00€/ano.
Deliberou ainda, autorizar o débito 
na conta de Depósitos à Ordem NIB: 
004534554024324702420 sobre a CCAMBC

Concurso Laço Azul – Atribuição de pré-
mios
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de prémios referentes ao 
Concurso Laço Azul, nos termos da informa-
ção técnica.

Protocolo de Estágios de Verão – Universi-
dade de Coimbra
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a minuta de protocolo de estágios 
de verão a celebrar com a Universidade de 
Coimbra.

Protocolo de Estágios de Verão – Universi-
dade de Aveiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de protocolo de estágios de ve-
rão a celebrar com a Universidade de Aveiro.

Verão em Atividade 2020 – Normas de Fun-
cionamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var as normas de funcionamento do progra-
ma Verão em Atividade 2020.

Cortejo de Carnaval – associações e ins-
tituições do concelho – apoio financeiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, a atri-
buição de apoio financeiro, de acordo com 
os critérios já aprovados e com a informação 
técnica 6805/2020, às seguintes associações 
e instituições participantes do cortejo de car-
naval 2020:
- Associação Recreativa de São Miguel 
(A.R.S.M) - € 300,00 (trezentos euros);
- APPACDM, € 170,00 (cento e setenta eu-
ros);
- Associação de Estudantes da Escola EB2, 3 
Dr. Daniel de Matos - € 120,00 (cento e vinte 
euros);
- Associação Desportiva, Recreativa e Cultu-
ral de Mucela -  € 300,00 (trezentos euros);
- Centro de Bem-Estar Infantil Santo André 
(CBEISA) - € 540,00 (quinhentos e quarenta 
euros);
- Centro Cultural e Recreativo das Ribas/the 
Little Power - € 490,00 (quatrocentos e no-
venta euros);
- Centro de Convívio do Carvalho - € 430,00 
(quatrocentos e trinta euros);
- Centro de Convívio e Cultural de Sabouga - 
€ 560,00 (quinhentos e sessenta euros);
- Centro de Convívio e Recreio de Soutelo - € 
350,00 (trezentos e cinquenta euros);
- Comunidade Juvenil São Francisco de Assis 
- € 320,00 (trezentos e vinte euros);
- Companhia de Teatro Experimental de 
Poiares (CTEP) - € 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta euros);
- Filarmónica Fraternidade Poiarense - € 
590,00 (quinhentos e noventa euros);
- Grupo Folclórico do Município de Vila Nova 
de Poiares - € 480,00 (quatrocentos e oitenta 

euros);
- Associação iCreat - € 580,00 (quinhentos e 
oitenta euros);
- Irmandade de Nossa Senhora das Neces-
sidades - € 620,00 (seiscentos e vinte euros)
- Associação One Love Family - € 160,00 
(cento e sessenta euros).

Processo de Obras nº 20/2020 - Helena 
Maria Martins Carvalho Ferreira - legaliza-
ção de alterações e ampliação de moradia 
– Rua Maestro Ferreira Pleno, em Ribeira 
de Agre
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Processo de Obras nº 23/2020 - RL10 – Tu-
rismo e Eventos, Lda – Aprovação de pro-
jeto de arquitetura - Aldeamento Turístico 
– Valeiro das Hortas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Reunião Ordinária de
17 de julho de 2020

Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (PMDFCI) 2020 – 2030
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (PMDFCI) 2020 – 2030 e 
submeter o documento à consulta pública.

Prestação de Contas Consolidadas de 
2019
A Câmara deliberou, por maioria com quatro 
votos favoráveis do PS e a abstenção da Ve-
readora Ana Costa e Silva, do PSD, aprovar 
os documentos de prestação de contas con-
solidadas do Município de Vila Nova de Poia-
res referentes ao ano de 2019.
Mais deliberou, submeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para a competente delibera-
ção e aprovação.

Permuta de parcela de terreno sita na zona 
industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var ao abrigo do disposto na al g) do nº 1 do 
art.º 33º do anexo I da lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro, o seguinte:
a) permutar o prédio inscrito na matriz pre-
dial urbana da freguesia de Poiares Santo 
André, sob o artigo 5747, com a área de 
9516 m2 sito no Espadanal – Zona Indus-
trial, confrontando a norte, nascente e poen-
te com e sul com Estrada e Lavrimadeiras, 
descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Vila Nova de Poiares sob o número 8618/ 
20200521 e lá inscrito a favor do Município 
de Vila Nova de Poiares, pelo prédio inscri-
to na matriz predial urbana da freguesia de 
Poiares Santo André, sob o artigo 4327, com 
a área de 4500 m2 sito na Zona Industrial, 
confrontando a norte e poente com Muni-
cipio, sul com Rua C e poente com Rua E, 
descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Poiares sob o número 
5337/20020709 e lá inscrito a favor da Lavri-
madeiras Lda.  
b) Sendo a área do artigo 5747 (9516 m2) 
substancialmente superior ao do artigo 4327 
(4500 m2), que a sociedade Lavrimadeiras 
pague o montante de € 3.762,00 (três mil se-
tecentos e sessenta e dois euros) correspon-
dente à diferença de áreas, a € 0,75 por m2. 
(€ 0,75 x 5016 m2 = € 3.762,00).  
c) Não existindo regulamento ou condições 
especificas previamente aprovadas que 
contemplem este caso concreto, que fique 
salvaguardado os interesses do Municipio 
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nesta alienação aplicando-se à aquisição do 
prédio inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 5747 (a adquirir pela Lavrimadeiras) o 
disposto no Regulamento de Venda de Lotes 
de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova 
de Poiares- Polo II, nomeadamente nos seus 
artigos 14.º a 19.º.  
d) Na escritura pública de compra e venda é 
feita menção expressa, entre outras, às obri-
gações constantes do Regulamento supra 
indicado e a obrigatoriedade de aceitação 
das condições estipuladas no mesmo, à obri-
gatoriedade transferência da sua sede social 
para o Município de Vila Nova de Poiares no 
prazo de 30 dias a contar da outorga da es-
critura, se aplicável, ao prazo máximo para a 
conclusão da obra, que não poderá exceder 
dois anos a contar da data da outorga da es-
critura, (considerando-se terminada a cons-
trução da obra com a emissão da Licença de 
Utilização), ao prazo máximo para o inicio da 
atividade e às restantes obrigações estipula-
das no referido regulamento, nomeadamente 
no que se refere aos direitos de reversão e 
de preferência.

Rede Europeia Anti-Pobreza - Carta aberta 
aos poderes políticos sobre a Pobreza em 
Portugal – Subscrição
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a subscrição da Carta aberta aos poderes 
políticos sobre a Pobreza em Portugal do 
Conselho Social Nacional da Rede Europeia 
Anti-Pobreza.

Aditamento ao Protocolo de Cooperação - 
“Ser Jovem Não Tem Idade”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o aditamento ao Protocolo de Cooperação 
- “Ser Jovem Não Tem Idade”.

Processo de Obras nº 10/2020 - Mário José 
Garcia Pereira – reconstrução de moradia 
e muros de vedação – Rua dos Comba-
tentes da Guerra do Ultramar – Segundei-
ra 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.
Mais deliberou proceder à liquidação das ta-
xas, nos termos do art.º 117º do DL nº 555/99, 
de 16 de dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo DL nº 136/2014, de 9 de setem-
bro, conjugado com o art.º 35 do Regulamen-
to Municipal de Urbanização e Edificação e 
Taxas Aplicáveis.

Processo de Obras nº 52/2019 - Pedro Da-
niel Sêco Baptista – Projeto de alterações 
– Rua do Barro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas, acei-
tando a proposta de arranjos no caminho sul.
Mais deliberou proceder à liquidação das ta-
xas, nos termos do art.º 117º do DL nº 555/99, 
de 16 de dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo DL nº 136/2014, de 9 de setem-
bro, conjugado com o art.º 35 do Regulamen-
to Municipal de Urbanização e Edificação e 
Taxas Aplicáveis.

Processo de Obras nº 22/2020 – RL 10 
Sport, Lda – Reconstrução de Edifício 
multifamiliar e comercial – Pç.  Luís de 
Camões 
A Câmara deliberou, por unanimidade, defe-
rir a pretensão de acordo com os pareceres 
dos serviços técnicos e condições impostas e 
condições impostas.
Mais deliberou proceder à liquidação das ta-
xas, nos termos do art.º 117º do DL nº 555/99, 
de 16 de dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo DL nº 136/2014, de 9 de setem-

bro, conjugado com o art.º 35 do Regulamen-
to Municipal de Urbanização e Edificação e 
Taxas Aplicáveis.

Processo de Obras nº 24/2020 - Leonor 
Carvalho Fernandes - Pintura exterior de 
moradia, com alteração de cor – Cabeço 
de Celas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.
Mais deliberou proceder à liquidação das ta-
xas, nos termos do art.º 117º do DL nº 555/99, 
de 16 de dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo DL nº 136/2014, de 9 de setem-
bro, conjugado com o art.º 35 do Regulamen-
to Municipal de Urbanização e Edificação e 
Taxas Aplicáveis.

Processo de Obras nº 32/2016 - Herdeiros 
de José Subtil da Silva – Legalização de 
alterações – Av. Manuel C. Coelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.
Mais deliberou proceder à liquidação das ta-
xas, nos termos do art.º 117º do DL nº 555/99, 
de 16 de dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo DL nº 136/2014, de 9 de setem-
bro, conjugado com o art.º 35 do Regulamen-
to Municipal de Urbanização e Edificação e 
Taxas Aplicáveis.

Despacho Nº 62 / 2020 -  Reabilitação do 
Mercado Municipal de Vila Nova de Poia-
res – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a decisão proferida pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, através do seu despacho 
nº 62/2020, datado de 6 de julho.

European Clean Hydrogen Alliance – De-
claração
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a adesão à European Clean Hydrogen 
Alliance.

Reunião Ordinária de
7 de agosto de 2020

Acordo de Colaboração com o Ministério 
da Educação para remoção de amianto na 
Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de 
Matos – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ra-
tificar a decisão de aprovação de minuta e 
outorga de Acordo de Colaboração com o 
Ministério da Educação, para remoção de 
amianto na Escola Básica e Secundária Dr. 
Daniel de Matos.
Mais deliberou, remeter à Assembleia Munici-
pal para conhecimento.

Pedido de comparticipação CIM-RC – 
PART/Programa de Apoio à Redução da 
Tarifária nos Transportes Públicos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 334,28 € (tre-
zentos e trinta e quatro euros e vinte e oito 
cêntimos) à CIM-RC, referente à compartici-
pação do PART/Programa de Apoio à Redu-
ção da Tarifária nos Transportes Públicos.

Pedido de comparticipação CIM-RC – 
“Coimbra Região de Cultura – Centro-
-07-2114-FEDER-000024”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 3.612,85 € 
(três mil seiscentos e doze euros e oitenta 
e cinco cêntimos) à CIM-RC, referente à 
comparticipação do Município em “Coimbra 
Região de Cultura – Centro-07-2114-FE-
DER-000024”.

Revisão nº 2 ao Orçamento e às Grandes 
Opções do Plano – Inclusão e dotação de 
novo projeto nas GOP´s – Substituição da 
cobertura da Escola Básica e Secundária 
Dr. Daniel de Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, sub-
meter a Revisão Orçamental nº 2 de 2020 
para inclusão e dotação de novo projeto nas 
GOP´s – Substituição da cobertura da Básica 
e Secundária Dr. Daniel de Matos à Assem-
bleia Municipal para aprovação.

Apoio financeiro à Junta de Freguesia de 
Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, con-
ceder à Junta de Freguesia de Arrifana um 
apoio financeiro no valor de 7.733,60, (sete 
mil setecentos e trinta e três euros e sessenta 
cêntimos) para execução/términus das obras 
constantes na proposta.
Mais deliberou, remeter a decisão da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal para os fins 
previstos no art.º 4º do Regulamento de Apoio 
às Juntas de Freguesia

AEDP - Contrato de Comodato – Cedência 
de Utilização Temporária e Gratuita do Edi-
fício sito na Rua Dr. Augusto Duarte Hen-
riques Simões
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a cedência do edifício inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Poiares (Santo 
André), sob o n.º 5298, confrontando a Norte: 
Bairro Francisco Sá Carneiro, Sul: Rua Dr. 
Augusto Duarte Henriques Simões, Nascen-
te: Bairro Francisco Sá Carneiro, Poente: Rua 
Dr. Augusto Duarte Henriques Simões, com 
a área bruta privativa de 197,8 m2 descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Vila 
Nova de Poiares com o nº 7267/20111222, à 
AEDP – Associação Empresarial de Poiares, 
com NIF 513089284, a título de Comodato e 
facultar o uso para ali exercer as suas ativida-
des consideradas e reconhecidas pela Câma-
ra Municipal de relevante interesse municipal.
Mais deliberou aprovar a minuta do contrato 
de comodato.

Aquisição de eletricidade no mercado livre 
Lote 1 BTN, ao abrigo do acordo quadro 
para fornecimento de eletricidade da cen-
tral de compras da CIM Região de Coimbra 
Acordo Quadro (AQ) 01/2000 – Proposta 
de autorização de assunção de compro-
missos plurianuais à Assembleia Munici-
pal – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a decisão de submissão da proposta de 
autorização de assunção de compromissos 
plurianuais, à Assembleia Municipal, para 
aquisição de eletricidade no mercado livre 
Lote 1 BTN, ao abrigo do acordo quadro para 
fornecimento de eletricidade da central de 
compras da CIM Região de Coimbra Acordo 
Quadro (AQ) 01/2000.

Plataforma PAJE-Apoio a Jovens Ex aco-
lhidos - Minuta de Protocolo de Coopera-
ção
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de protocolo de cooperação 
entre Plataforma PAJE – Apoio a Jovens (Ex)
acolhidos – Associação e o Município de Vila 
Nova de Poiares.

Fundação INATEL – Declaração de Interes-
se Municipal e Protocolo – Projeto “Len-
dário: 100 Lendas da Região de Coimbra”
A Câmara deliberou, por unanimidade, decla-
rar o interesse público municipal do Projeto 
“Lendário: 100 Lendas da Região de Coim-
bra” e remeter à apreciação da Assembleia 
Municipal.
Mais deliberou, aprovar a minuta de protocolo 

com a Fundação INATEL

Candidatura ao Programa Cultural em 
Rede - Minuta de Protocolos de Parceria
A Câmara deliberou, por unanimidade, decla-
rar o interesse público municipal da Candida-
tura do projeto de Programação Cultural em 
Rede e remeter à apreciação da Assembleia 
Municipal.
Mais deliberou, aprovar a minuta dos pro-
tocolos de parceria a estabelecer entre os 
Municípios de Vila Nova de Poiares, Lousã e 
Miranda do Corvo.

Ação Social | Situação socioeconómica de 
grande fragilidade
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio social, nos termos a informação 
técnica nº 7910/2020.

Confederação Nacional de Organizações 
de Pessoas com Deficiência - Pedido de 
Apoio à Realização do 26º Encontro Nacio-
nal de Pessoas com Deficiência
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um apoio financeiro, no valor de 200,00 € 
(duzentos euros) à realização do 26º Encon-
tro Nacional de Pessoas com Deficiência, a 
atribuir à Confederação Nacional de Organi-
zações de Pessoas com Deficiência-CNOD.

Processo de obras nº 27/2020 – Licen-
ciamento de substituição de caixilharia 
e legalização de chaminés – Tiago Ralha 
Marques Farinha – S. Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Processo de obras nº 28/2020 – Licencia-
mento de obras – Maria Altina Baptista 
Correia Lopes – Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 31/2020 – Licencia-
mento de obras – Paulo Alfredo Santos 
Alves Carvalho – Rua Francisco Matos 
Ferrão Castelo Branco/Vale do Velho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 49/2016 – Licencia-
mento de alteração de capacidade de alo-
jamento de Turismo Rural – Cécile Valerie 
Sylvie Adam – Quinta da Vinha Morta
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Pedido de Renovação de Licença – Mig-
Metal-Caleiras e Estruturas M. Rodrigues, 
Lda. – Lote 32 C, Pólo I da Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Projeto para substituição da cobertura da 
Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de 
Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto para substituição da cobertura 
da Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de 
Matos.
Mais deliberou, remeter à Assembleia Munici-
pal para conhecimento.

Substituição da cobertura da Escola Bási-
ca e Secundária Dr. Daniel de Matos – Pra-
zo de Execução da Empreitada – Despesa 
Plurianual
A Câmara deliberou, por unanimidade, 

submeter à Assembleia Municipal, para au-
torização, a despesa plurianual relativa à 
substituição da cobertura da Escola Básica e 
Secundária Dr. Daniel de Matos.

Reunião Ordinária de
21 de agosto de 2020

APIN – Empresa Intermunicipal de Am-
biente do Pinhal Interior, EIM,SA/ Auto-
rização prévia para obtenção de finan-
ciamento junto do Banco Europeu de 
Investimento (BEI)
A Câmara deliberou, por unanimidade, e 
após análise,  submeter à Assembleia Muni-
cipal para autorização do recurso à Linha de 
financiamento “BEI PT 2020”, com o objeti-
vo de financiar a contrapartida nacional de 
projetos de investimento aprovados no âm-
bito do Programa Portugal 2020, tendo em 
conta que o financiamento a conceder não 
pode exceder 50% do custo total do projeto 
e 100% do custo total do projeto diminuído 
do apoio do Portugal 2020 e das despesas 
não elegíveis a financiamento pelo BEI, de 
acordo com as condições estabelecidas no 
documento que se junta em anexo à pre-
sente proposta, nos termos do disposto da 
alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da alí-
nea f) do nº1 do artigo 25º, ambos da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas 
Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, 
de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, 
42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 
16 de agosto.
Mais deliberou que, após o términus do pro-
cedimento de negociação, o assunto seja 
levado novamente aos órgãos, câmara muni-
cipal e assembleia municipal, para que estes 
aprovem as condições gerais e especiais do 
financiamento.

Plano de Medidas Excecionais para o Re-
lançamento Económico e Social e Asso-
ciativismo – Fundo Municipal de Emergên-
cia - Atribuição de Apoio às Famílias
A Câmara deliberou, por unanimidade e nos 
termos do artigo 24º das normas do Fundo 
Municipal de Emergência COVID-19 - Plano 
de Medidas Excecionais para o Relança-
mento Económico e Social e Associativis-
mo, aprovar a atribuição do apoio às famí-
lias, conforme informação técnica e relatório 
final.

Plano de Medidas Excecionais para o 
Relançamento Económico e Social e As-
sociativismo – Fundo Municipal de Emer-
gência – Atribuição de Apoio às Empresas
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vice-Presidente, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do 
art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade e nos 
termos do artigo 24º das normas do Fundo 
Municipal de Emergência COVID-19 - Plano 
de Medidas Excecionais para o Relança-
mento Económico e Social e Associativismo, 
aprovar a atribuição do apoio às empresas, 
conforme informação técnica e relatório final.

Licenciamento de Publicidade – Placa Pu-
blicitária “O Cantinho do Bitoque” – Grade 
& Oliveira, Lda.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com o parecer dos serviços técnicos e con-
dições impostas.

Situação Social | Pedido de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio social, nos termos da informação 
técnica nº 8384/2020.
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«Amizade impensável»
escalão A | pseudónimo “Felicidade”
Diana Sofia Gomes Travassos

Era uma vez uma gota de óleo, que se chamava Oleodina. 
Tinha-se perdido..

Andou perdida no solo muito tempo, chegou a chuva e em-
purrou-a para um poço. Ela não gostou nada de lá estar, estava 
escuro e frio.

Não parava de chover e o poço encheu muito, a Oleodina 
fugiu por um lençol de água e viajou até ao rio.

O rio era grande e a gota de óleo não tinha ninguém, va-
gueava sozinha, não tinha ninguém com quem falar, ninguém 
com quem brincar, as flores não gostavam da sua cor, os ani-
mais também não, achavam o seu cheiro estranho. Olhavam 
para ela com estranheza e aflição.

Encostou-se a uma erva e começou a chorar. De repente 
apareceu uma gota de água pequenina, a Àgualina.

Agualina era uma gota de água com muita energia, andava 
sempre de um lado para o outro com muita alegria adorava co-
nhecer tudo e falava com todos. Estava sempre pronta a ajuda 
quem precisasse. Assim que ouviu o som de alguém a chorar 
foi-se aproximando e apercebeu-se de uma gota escura a chorar 
e muito muito triste  e perguntou-lhe:

- Porque choras?
A gota de óleo ficou admirada, ora essa, uma gota de água 

a falar comigo? Toda a vida tinha ouvido dizer que a agua e o 
óleo nunca se poderiam misturar…

- Estou perdida e com frio.

- Queres brincar?
- Uma gota de água e uma gota de óleo não podem brincar!
- Claro que podemos. Somos diferentes mas podemos brin-

car. Como chegas-te aqui?
- Oh! É uma história muito grande. Eu vivia num motor 

de um carro. Passeava muito e o meu dono cuidava muito bem 
dele. A minha missão era cuidar da saúde do carro que o levava 
a passear por todo o lado, depressa e devagar. Era um lugar 
muito quente, mas um dia tive curiosidade em ver como era o 
mundo…E estiquei-me estiquei - me para espreitar e caí e não 
voltei mais. Tem sido uma viajem longa e sozinha. Conheci vá-
rios esgotos, valetas, poços, enfim venho de muito longe e com 
frio. E tu o que fazes?

- Sou uma viajante. Também já andei nos lagos, lagoas já 
passei pelo mar, já voei pelas nuvens e desci como numa monta-
nha russa. Já estive em banheiras a brincar com meninos, Enfim 
a minha vida é viajar. Mas nunca estou sozinha, tenho milhões de 
gotas amigas, umas maiores outras menores, umas quentes outras 
frias… Ajudo o planeta a viver. As flores gostam de mim, pois 
quando eu passo mais as minhas amigas tanto as plantas, ervas, 
arvores ficam mimosas e felizes  e  os animais ajudamos a matar 
a sua sede. Os humanos vivem muito dependentes de nós, água, 
partilhamos vida, saúde e diversão. O planeta sem nós morreria! 
O homem ajuda-nos a chegar a todo o lado mais depressa e nós 
ajudamos o homem a viver! Ajudamos a criar comida, vegetação, 
a cuidar dos animais, na higiene, e até a apagar fogos…Estamos 
em todo o lado mas estamos a começar a ficar fracas e a precisar 
de ajuda! E tu também tinhas uma missão!  Vês não somos assim 
tão diferentes. Gostavas de voltar para casa?

- Bem, sim. Sinto-me muito sozinha.
- Bem sempre podes conhecer um pouco mais o planeta, 

ele é tão lindo! Mas às vezes quando os humanos se distraem 
há acidentes…. Tenho uma ideia!- Gritou a gota Agualina. - 
Se fores comigo até ao mar, talvez te possa ajudar a voltares 
para casa. Já vi sítios no mar onde há acidentes com barcos e 
derramam petróleo e depois os humanos recolhem para salvar 
o oceano. Esses óleos são recolhidos, reciclados e voltam a ser 
utilizados nas casas onde tu pertences. Que te parece, queres vir 
comigo? Talvez te possa ajudar!

A Oleodina ficou apreensiva mas depois:
- Sim, claro que sim.
Deram as mãos e começaram a grande viajem. Num dia de 

calor viajaram até ao céu, sentaram-se numa nuvem e voaram 
muito e para longe á boleia do sopro do vento. Quando chega-
ram a umas montanhas muito altas as nuvens começaram a cho-
car com outras que lá estavam e começou uma precipitação, es-
tava muito muito frio, ambas as gotas agarradinhas congelaram.

Disse a Agualina:
- Não tenhas medo, vais gostar da experiência.
Caíram levemente das nuvens até ao cume de uma das 

montanhas, mas o sol depressa as aqueceu e de mãos dadas des-
lizaram pela montanha abaixo. Mergulharam pela escuridão do 
solo e conheceram grutas e crateras, andaram de fraga em fraga 

e passaram por uma pequena nascente de água que as levou 
ás superfície de novo onde se juntaram muitas mais gotas que 
estavam a deslizar todas no mesmo sentido e com muita pressa.

Oleodina exclamou:
- Agualina, tudo é tão bonito, tão verde…tão fresco…
- Não me largues agarra-te bem! Vem aí uma cascata- gri-

tou a gota de água muito alegre
- Uma quê????
Experimentaram a queda de água numa cascata verdejante. 

Chegaram a um lago, aproximaram-se da berma e na calma da 
água boiaram. Disse Agualina:

- Não foi fixe….
Oleodina estava impressionado com o que via e por onde 

passava, nunca tinha imaginado o mundo assim e a importân-
cia da água. Por onde passavam as plantas, flores, vegetação, 
árvores e animais davam urras e dançavam para as gotas de 
água. A água por onde passavam deixava um rasto de alegria, 
harmonia, saúde e vida. E foi-se apercebendo que a missão da 
sua amiga jamais pode acabar. E que poderá ser urgente fazer 
alguma coisa…

Entretanto o lago tronou-se mais estreito.
- Não te preocupes, é um riacho que vai encontrar o seu 

amigo rio…
E assim foi, encontraram um grande rio que corria feliz 

porque estava com pressa para ir para a praia. Assim que encon-
trou a praia, as muito muito gostas que estavam á sua volta fes-
tejaram, a enorme viajem até ao mar e brincavam com as ondas.

- Tão grande! - disse a gota de óleo.
- Sim, e aqui flutuas ainda melhor, estamos quase no fim da 

nossa viajem Oleodina, aqui, infelizmente, vais encontrar ami-
gas como tu. Quando vos encontrarem, vão ser recolhidas e ter 
uma nova vida. Esta viagem eu escolhi apenas lugares bonitos 
e limpos, verdejantes sem poluição, porque assim percebes a 
importância do que é a natureza assim.

- Pois eu percebi a asneira que fiz e o que estamos todos a 
perder. Eu já sei a minha nova missão! Vou tentar voltar para 
casa e serei o exemplo e ensinarei a todas as gotas de óleo com 
vontade de se perderem para se unirem e não interferirem na 
natureza. E tu, Agualina? O que vais fazer?

- Eu vou com as minhas amigas andar mais um pouco aqui, 
brincar com os golfinhos, andar nos repuxos das baleias, des-
lizar no dorso das orcas, ouvir cantar sereias, regar os jardins, 
balançar – me nas copas das árvores e  quando nos cansarmos, 
voltamos de novo ás nuvens e viajar. Andamos sempre a conhe-
cer lugares novos e a dar vida… É um ciclo, sou uma viajante… 
Sou uma gota de vida neste planeta.

- Obrigada por me mostrares o teu mundo Agualina, talvez 
um dia ainda nos encontramos de novo… Mas ser uma gota 
com outra importância…

-Sim. Mas tenta não te perder. O planeta precisa muito de 
ajuda. É urgente todos termos a missão de salvar e ajudar a 
manter o nosso planeta com vida e saudável. Ele é a NOSSA 
CASA VAMOS CUIDAR DELA.
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«O agricultor avarento»
escalão A | pseudónimo “Soldomar”
Diana Sofia Gomes Travassos

Era uma vez, há muito muito tempo, havia um agricultor 
muito avarento. Era tão avarento que queria tudo só para ele.

Queria o sol para ele, para que as suas flores tivessem mais 
cores que as dos outros.

Queria a chuva só no seu quintal para que as suas alfaces 
fossem as mais verdes da aldeia.

Queria as nuvens só para ele para que os seus animais esti-
vessem à sombra, quando estivesse calor.

Queria o fogo só para ele, para que no inverno pudesse 
não ter frio.

Queria o ar só para ele para ser o mais forte.
Triste agricultor que não gostava de ninguém. Não tinha 

amigos e não tinha ninguém com quem falar. A sua maldade e 
ambição tinham-no afastado de todos. Andava sempre a falar 
sozinho e mesmo assim não se apercebia do que estava a perder.

Só sabia pensar para ele, nunca sabia levantar o rosto e 
olhar para a frente.

Um dia levantou-se muito cedo para fazer os seus traba-
lhos na quinta e quando ia a passar no corredor para ir á sua 
vida, viu-se ao espelho. Olhou o seu reflexo no espelho hesitou, 
fixou e gritou:

- O quê? Quem és tu?
Não se reconheceu ao espelho. A imagem que ficou a ad-

mirar foi de um homem triste, mau, velho, quase careca, e com 
ar de rezingão. Ora essa o que se teria passado que ele nem seu 
conta?

As galinhas, os patos, os porcos, as cabras e a vaca para-
ram de comer e perguntaram-se:

-Quem és tu???? És o velho rezingão, avarento e rezingão!
Entreolharam-se e continuaram a comer e a levar a sua 

vida calma na quinta.
O agricultor achou que tinha que fazer alguma coisa para 

mudar o que tinha visto. Mas o quê?
Pensou pensou… Cruzou os braços atrás das costas olhava 

para o chão e andava da direita para a esquerda, da esquerda 
para a direita. Andou tanto tanto que ficou quase corcunda, de-
morou tanto tempo que o resto do cabelo ficou branco.

- Já sei! -gritou ele – Vou ficar jovem de novo!
As galinhas, os patos, os porcos, as cabras, e a vaca deram 

um salto, pararam de comer e perguntaram-se:
- Mas como vai ele fazer isso?
Entreolharam-se  e continuaram a comer e a levar a vida 

calma na quinta.
O velho agricultor já sabia o que fazer mas… E como fa-

zer?
Pensou pensou…
Demorou tanto a pensar que os dentes começaram a cair.
- Já sei! – Gritou ele- Agora já sei o que vou fazer!
As galinhas, os patos, os porcos, as cabras, e a vaca deram 

um salto olharam uns para os outros e abanaram a cabeça e 
disse a vaca:

- Agora é que vai ser!...
Continuaram a comer e a levar a sua vida calma na quinta.
Na garagem o agricultor andava muito atarefado, andava 

para ali, corria para acolá, subia as escadas, descia o alpendre. 
Da janela saltavam parafusos, pregos, porcas. Estava a cons-
truir uma máquina do tempo. 

O agricultor queria prender o tempo.
- Ha hahá! O tempo vai ser meu!  Se eu prender o tempo, 

posso fazer muitas coisas, coisas que ainda não fiz e ter tempo 
para ter coisas que ainda não tenho! Deixo de envelhecer, fica 
tudo como está e não preciso de andar a correr…

As galinhas, os patos, os porcos, as cabras e a vaca para-
ram de comer olharam uns para os outros e abanaram a cabeça 
e disse o porco:

- Olha, agora vai ficar doido!
Continuaram a comer e a levar a sua vida calma na quinta.
O velho agricultor conseguiu prender o tempo. Tudo esta-

va parado, nada mexia era assustador.
Mas um dia entraram na quinta uns meninos que andavam 

a explorar a floresta e se tinham perdido, não encontravam o ca-
minho de regresso e sem medo andaram andaram... Eram muito 
curiosos e abelhudos.

Ao entrarem na quinta, começaram a tratar dos animais, 
entraram no celeiro e deram milho ás galinhas, o galo, o rei da 
capoeira, ficou tão assustado por ver pessoas que não estava 
habituado , e cacarejou tão alto 

COCORO CÓCÓ!!!!!!!!
Que acordou o sol, o sol tropeçou na lua, a lua empurrou as 

estrelas, as estrelas pisaram as nuvens e as nuvens fizeram cho-
ver. Caiu muita chuva tanta que molhou muito muito a máquina 
do agricultor rezingão. A máquina começou a fazer um barulho 
esquisito, parecia uma panela a fazer pipocas e derepente:

PUM!!!!!!!
O céu ficou cheio de brilho como um fogo de artíficio, 

cheio de lágrimas de fogo com mil e uma cores como um repu-
xo de gomas. 

As horas foram soltas.
A chuva salvou o tempo. Aquela chuva que veio das nu-

vens, as nuvens que foram pisadas pelas estrelas, as estrelas que 
tinham sido empurradas pela lua, o sol que nela tinha tropeça-
do, tinha tropeçado porque se assustou com o cacarejo do galo.

As galinhas, os patos, os porcos, as cabras e a vaca levan-
taram a cabeça olharam-se e disse a vaca:

- Parece que está tudo de volta de novo! E continuaram a 
comer e a levar a sua vida calma na quinta.

O agricultor, bem o agricultor… Dizem que quando a má-
quina fez PUM!  Caíram todos os dentes, ficou sem cabelo e 
encolheu tanto tanto que parecia um bebé.

Conta a vaca, as cabras, os porcos, os patos e as galinhas 
que os astros lhe deram um castigo ou uma nova oportunidade 
de fazer tudo diferente e melhor.

Saber respeitar e aceitar.
Porque, quem tudo quer tudo pode perder…

«A Megui e eu»
escalão A | pseudónimo “Fernanda Alpa” (texto e ilustração)

Maria Ribeiro Dionísio

Era uma vez uma cadelinha 
chamada Megui que adora brin-
car. A Megui é preta por cima 
do lombo, na parte dos olhos 
e amarela nas sobrancelhas e 
boca, tem o pelo comprido e 
um focinho aguçado, na parte 
do corpo ela é branca e preta. A 
Megui é uma Collie. Ela tem um ano, mas quando ela veio para 
a minha casa ela tinha três meses. Ela chorou muito na via-

gem até chegar a minha casa. A Megui veio com uma bolinha 
e eu dei-lhe um dodô que é uma ovelha cinzenta para lhe fazer 
companhia. Depressa se habituou à nossa casa, de manhazinha 
a minha tia dava-lhe um pedaço do seu pão com manteiga, du-
rante o dia brincava com a outra nossa cadela chamada Catita e 
à noite adormecia deitada em cima dos sapatos da minha avó. 
Quando chovia adorava tomar banhos de lama. Hoje em dia é 
uma cadela muito grande e divertida. Até hoje dançamos juntas 
com a minha tia e avó.

Eu tenho quatro nomes carinhosos para chamar a Megui e 
ela vem a todos: Mé,  Meiguor, Chic, ChicMé…

Ela tem três amigos, a Catita, uma cadela, o gato Amarelo 
e o Piu-Piu, um pequeno pinto órfão da India, pois perdeu a sua 
mãe quando mal tinha saído da casca. 

O Piu-Piu é um pinto especial, ele pensa que eu sou a mãe 
dele, se me atraso a visitá-lo ao fim da tarde, ele chora muito, 
depois passeamos juntos e ele até adora es-
voaçar para um arbusto, e gosta muito de 
ver a Megui.

Quando a Megui vê a Catita, a nossa 
outra cadela, ela fica doida e corre muito 
rápido e salta para cima de mim. A Catita 
é amarela, rafeira, tem doze ou treze anos 
e nem sempre tem paciência para a Megui. A Catita já fez mais 
de dez asneiras, como roer molas de roupa, caçar toupeiras, roer 
a nossa box da internet, comer a comida da Megui…e ainda há 
muitas asneiras pela frente. Uma vez aconteceu uma luta com 
um gato vadio, antes da Megui nascer, a Catita apanhou uma 
grande sova e foi arranhada no olho, mas mesmo assim não 
desistiu de perseguir gatos. A minha avó depois de tanta asneira 
da Catita, ameaçou 
manda-la de volta 
para o abrigo dos 
cães. Mas eu acho 
que ela não estava a 
falar a sério, porque 
a minha avó gosta 
muito da Catita.

O gato Amarelo tem riscas cor de laranja e brancas e é 
um gato vadio, que aparece no quintal ao anoitecer. A Megui já 
sabe a hora que ele vem e vai esperá-lo todos os dias, mas man-
tém uma distância segurança para não levar uma arranhadela, 
ficando a olhar um para o outro sentados um tempão. Ás vezes 
passa muitos dias sem vir e a Megui fica triste e impaciente, 
acho que eles são namorados. 

A última vez esteve 
quase dois meses a faltar, 
mas depois voltou e a Megui 
ficou muito contente e não 
parava de ladrar à volta dele 
e também eu acho que ele 
ficou feliz de a ver. 

Outro dia chegou outro 
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gato pequenino, chamamos-lhe Fer-
rugem, porque ele é da cor de ferru-
gem, a Megui quis logo conhecê-lo, 
mas ainda não são amigos, precisam 
de tempo para se conhecerem.

A Megui espera todos os dias 
por mim para brincar e vem ter co-
migo sempre ao fim da tarde porque ela sabe que é a hora que 
eu posso sair para brincar depois de terminar os trabalhos de 
casa. Ela já apanha a bola no ar, mas ás vezes ela foge com 
a bola para brincar sozinha, correndo tão rápido que eu para 
a apanhar corro e a esfrego a cara nos arbustos. A Megui já 
aprendeu alguns truques, como sentar, deitar e adivinhar em 
qual das minhas mãos escondo o seu biscoito. Quando eu jogo 
à bola ela gosta de ir ver as galinhas, embora nunca saiba ou que 
ela pensa em lhes fazer, talvez comê-las ou apenas tomar conta 
delas, nunca saberei. Outras vezes a Megui fica um pouco doida 
e também faz asneiras, como abrir portas para entrar em casa 
quando não queremos que ela entre, até mesmo com o siste-
ma de segurança que eu inventei. Ela ladra quando ouve ruídos 
como estore a fechar, gavetas a abrir e também quando houve 
alguém a discutir ou falar alto. Mesmo que sejam os meus ga-
tos. Ela é uma cadela de paz não gosta de confusão. Quando 
estou triste ou caio e choro a Megui fica muito preocupada e 
não sai de ao pé de mim, como os amigos fazem.

Eu adoro tirar fotografias com a minha máquina fotográ-
fica á Megui e aos amigos. Eu até já fiz vídeos e gravações de 
som da Megui  a correr muito feliz e do amigo Piu-Piu, o pinto 
órfão. Guardo tudo numa pen que tenho só para as minhas fo-
tos, para mais tarde me recordar da minha amiga Megui.

Eu a Megui somos grandes amigas e acho que vai ser para 
sempre. Nós as duas vamos viver muitas aventuras juntas du-
rante toda a nossa vida e isto é só o começo!

Este fim é só o início

«Castelo das 24 cores»
escalão A | pseudónimo “Fada Íris”
Diana Sofia Gomes Travassos

Era uma vez, muito muito longe numa ilha muito muito 
pequenita e mágica , havia um castelo, três gatos e uma menina 
que gostava muito de brincar. Tudo era ao contrário e engra-
çado.

Havia uma bruxa que se chamava Roberta saúde, era a me-
lhor médica ajudava todas as bonecas da ilha, o príncipe vivia 
na ponta de lá da ilha num lugar cheio de árvores, plantas e 
flores muito cheirosas era o melhor jardineiro do mundo, cha-
mava-se António – mãos- verdes. Era tudo um jardim mágico 
e especial. Todas as suar árvores libertavam agradáveis aromas 
como: rosmaninho, hortelã, ananás, lavanda, tomilho, alecrim e 
erva cidreira. Dizem que ele tem uma árvore que se dormirmos 
de baixo dela ela demanhã tem o fruto com que nós sonhamos.

Todos os animais eram livres mas viviam em jaulas e gaio-

las que eles próprios cuidavam e gostavam. Os brinquedos eram 
os governantes da ilha, tomavam todas as decisões. O rei Nada- 
Manda não tinha um castelo mas tinha uma cabana junto á praia 
para ver passar os barcos de papel e dizer adeus aos duendes 
que iam neles para irem pescar peixes voadores e peixes de 
purpurinas. As pessoas eram as cuidadoras da ilha respeitavam, 
tudo o que existia e não mexiam em nada. Quando as pessoas 
envelheciam tornavam a gostar de brincar, por isso em todo o 
lado havia caixas de cristal onde crescia plasticina, massa de 
moldar, canetas e lápis de pintar com mil e uma cores. Havia 
também um vulcão cor de rosa que deitava água muito fresqui-
nha com cheiro ora a limonada, ora com cheiro a jasmim.

O castelo era de chocolate, bolachas e gomas. Os gatos 
chamavam-se Pim Pam Pum, um era branco outro preto e o ul-
timo branco e preto. Andavam sempre juntos e adoravam comer 
cenouras, brócolos e tomates.

A menina tinha sete anos chamava-se Menina, brincava 
com as nuvens, com o arco - iris, apanhava lindos chupa-chu-
pas no jardim para enfeitar o seu quarto, jogava com o relógio 
ao jogo das horas e dos minutos debaixo da árvore das papoilas 
e túlipas, falava e contava histórias à Dona Alice que tinha o 
tamanho de uma girafa que era ao xadrez roxo e rosa. Dona 
Alice era delicada e muito animada, andava sempre a limpar 
sapatos. Limpava, limpava até mudarem de cor, o seu sonho era 
encontrar a cor perfeita. Ela gostava muito de viver nesta ilha 
porque a alegria e os sonhos nunca acabavam.

A Menina tinha um sonho: que o seu castelo tivesse muitas 
muitas cores para quem vivesse na lua visse a sua casa, para que 
as estrelas do céu estivessem sempre a sorrir e quem estivesse 
triste olhasse para o seu castelo e risse muito também.

O castelo iria ficar muito parecido com a árvore de Natal, 
todo o ano, talvez assim ajudasse as pessoas, animais, plantas, 
montanhas, lagos, o mar a lua o sol e as estrelas a ficarem sem-
pre felizes.

Naquela ilha tudo era diferente… 
A menina um dia foi à vila do Muro das Cinco Portas Im-

possíveis. Havia cinco portas mágicas, cada uma pertencia a 
um desejo.

O guardião das portas avisou, que por cada desejo errado, 
havia um castigo, eram eles; crescer, perder os minutos, as co-
res fugirem, proibir o riso e deixar de puder vestir as calças com 
asas. Chamava-se Aqui – Não – Passas, era muito forte e sorria 
pouco. Estava vestido com uma armadura que brilhava quando 
o sol lhe tocava, amparava-se numa vara de cana de açúcar   que 
na ponta tinha uma lança que deitava línguas de fogo. Era muito 
agradável pois estava sempre a cheirar a caramelo.

Por cada desejo certo o prémio era fazer nascer mais uma 
cor.

A menina pensou, pensou, pensou, pensou, pensou tanto 
e tão forte que aprendeu a tabuada das pipocas de caramelo, 
as pedras começaram a dar música, as ondas do mar a soltar 
purpurinas, das nuvens choviam pequenas bolinhas de algodão 
doce, na montanha alta estava a brotar mais almofadas fofas.

Até que um dia escolheu os cinco desejos: ter um unicórnio 
para proteger a floresta; um dragão cor- de- rosa que come fogo; 
uma máquina que ensina a partilhar, a rir, ajudar acarinhar, e a 
fazer cocegas; um barco mega –rápido para fazer viagens pelo 
mundo em duas horas e um robot para dar saúde á água e não 
a deixar morrer.

O guardião ficou muito admirado com tão graciosos de-
sejos.

A menina ganhou mais cinco cores para pintar o seu caste-
lo. Parecia um valente arco – iris.

Em cada porta a Menina entrava feliz e saía encantada.
Na primeira porta havia muitos sapatos, todos a correr de 

um lado para o outro, atarefados para encontrar o seu par. A 
menina ficou bem sossegada com receio de tropeçar.

 Na segunda porta, estavam escondidos as quatro estações 
do ano, a Primavera, Verão, Outono e o Inverno. Podia-se pro-
var fruta de todas as estações, levar neve para a praia no verão e 
apanhar flores na primavera e coloca-las nas árvores no outono 
por exemplo. 

Na terceira porta, havia pinceis, lápis de cor, lápis de cera, 
tintas a óleo, e canetas que pintavam sozinhos. Á frente deles 
andavam e corriam sempre as telas á espera que as cores os 
apanhassem. Que felicidade a das cores para viverem na tela e 
a alegria das telas deixarem de ser brancas para terem uma vida 
com uma história colorida e admirada por todos!

Havia salpicos por toda a parte!
Na quarta porta, a porta do faz de conta, havia mágicos, 

duendes, fadas, anjos, campeões, heróis, magos, palhaços, do-
madores de leões, princesas e rainhas, todos a brincar ás es-
condidas quem encontrasse um objeto alheio ficava a ser essa 
personagem e transformava-se no seu dono. Era um verdadeiro 
conto de fadas onde todos podiam ser o que a imaginação crias-
se e os levasse e experimentar ser outra coisa e com outra vida.

Na quinta porta havia ilhas voadoras. Onde se podia lan-
char, ilhas de croassants, ilhas das tostas, ilhas do chocolate, 
ilhas dos chupas – chupas, ilhas das frutas tropicais, ilhas das 
frutas vermelhas, ilhas dos chás, muitas muitas ilhas. Mas a ilha 
mais colorida era a dos legumes. Vermelho, laranja, amarelo, 
branco, verde, verdinho, verdão, roxo…

Que dia!
Foi uma grande aventura, mas Menina já estava cansada 

pois a ela pulou, correu, experimentou, sorriu, tocou, saltou e 
gritou mas já tinha saudades do seu castelo que de dezanove 
cores passou a ter vinte e quatro cores.

E que lindo que estava.
De repente parece ouvir alguns paços suaves e ouve al-

guém a chamar por ela, muito muito longe.
- Menina Sofia são horas de acordar! A escola e os amigos 

esperam-te para novas aventuras!

«Não me roubes o último beijo»
escalão C | pseudónimo “Suzanne”

Dulce Mariana Ferreira Travassos 

Era uma rua larga mas que quase parecia estreita, onde se 
abria as janelas e se via o verde do bosque, uma fraga composta 
por gigantes cedros, pinheiros bravos e eucaliptos - uma pura 
sinfonia de cor e cheiro a natureza. Ali vivia-se em paz, tão 
perto do movimento mas ao mesmo tempo longe da azáfama 
de carros, bares, lojas. Era de facto um sítio pacato onde assim 
que terminavam as casas terminava o alcatrão, o que era um hu-
milde convite à falta de vontade de por ali circular com ou sem 
veículos. Ao longe ouvia-se o barulho de uma estrada muito 
movimentada. Com o tempo, quem ali vivia foi-se esquecendo 
desse defeito que naquele pequeno paraíso existia. Durante as 
noites de verão, a desgarrada das cigarras era sonora. No inver-
no, a sinfonia triste e solitária do mocho era uma companhia 
que agradava. Se estivéssemos atentos a passagem de mana-
das de javalis também era recorrente. Já os veados foram vistos 
apenas uma ou duas vezes. No pico da estrada havia três casas 
habitadas por três mulheres, todas lutadoras e cheias de garra, 
com maneiras de ver e de lutar completamente diferentes, tais 
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como os seus sonhos. Mas todas muito valiosas. O destino uniu 
naquele lugar três vidas solitárias mas repletas de lutas, umas 
ganhas, outras ainda por ganhar. Sem se conhecerem, ali se en-
contraram e viveram. Ainda bem que ali viveram.

Lucía, nova na vizinhança, era uma mulher de figura me-
diana, de mãos muito cuidadas, com umas unhas bem recorta-
das. Mãos de fada. Amava costurar e fazia renda para ajudar 
no sustento do seu lar. Alugou uma pequena casa com portadas 
verdes e uma janela de cada lado de uma porta central. Uma 
casa que parecia ter equilíbrio. Vivia com o seu esposo Carlos. 
Muito calmos e calados, não incomodavam ninguém. Passavam 
os dias e só se ouvia daquela casa o barulho de martelar e serrar 
em madeira.

Madalena vivia numa casa menos calma. Tinha três filhas, 
Mariana, Diana e Juliana, de idades muito próximas mas de fei-
tios muito diferentes. Era dona de casa. Dividia-se entre o lar, 
as filhas, as terras e o marido. E mais tempo tivesse… Todos os 
meses cozia broa, seguindo os saberes antigos: a primeira a en-
trar para o forno leva a oração a Deus e a última o amor, por isso 
deve sempre ser oferecida. Assim foi, quando Lucía se mudou 
para a zona, Madalena tocou à campainha dos novos vizinhos, 
esperou pela sua demorada resposta e disse:

- Bom dia! Cozemos broa e gostávamos de lhe dar uma. 
Saiu mesmo agora do forno.

- Obrigada dona…
- Madalena, chamo-me Madalena
- Eu sou Lucía. Mas não quero incomodar.
-É do fundo do coração…
- Obrigada. - Pegou na broa embrulhada no pano de cozi-

nha e fechou imediatamente a janela, numa atitude que causava 
desconfiança e estranheza a Madalena.

Todos os dias, ao final do dia, Lucía pegava no seu pe-
queno cão e ia dar uma volta a pé. Também todos os dias da 
sua chaminé saía um agradável cheiro a comida. “Devia ser 
uma boa cozinheira”, pensava Madalena. Era um casal muito 
misterioso. Cada vez que tocavam à sua campainha, ficavam 
algum tempo à espera e só depois a janela se entreabria e, assim 
que terminava a visita, a janela fechava-se de forma brusca, 
mal dava tempo para despedidas. Era de facto um casal muito 
estranho.

Um dia, Lucía decidiu retribuir o carinho que Madalena 
lhe tinha dado, oferecendo-lhe um saco de ovos das suas ga-
linhas. Foi assim que se começaram a conhecer. No entanto, 
as excessivas perguntas sobre as suas filhas e a forma como as 
observava deixavam Madalena preocupada. No final de contas, 
nada sabia sobre os vizinhos. Apesar de ser consumida por um 
certo receio, continuou a sua conversa. As suas questões rapi-
damente encontraram uma resposta.

Poucos dias depois, Lucía abordou Madalena e ofereceu-
-lhe duas peças de roupa em renda, afirmando que eram “para 
as suas meninas”. Confessou que não tinha netos e que nunca 
os viria a ter, o que a fazia ter um enorme apreço pelas suas 
filhas, vendo-as como as netas que sempre sonhara. Não apro-
fundou muito mais nesse dia, mas as visitas tornaram-se mais 
frequentes. Partilhavam acontecimentos, lições e confissões. A 
presença de Lucía era agradável, por vezes até lhe relembrava 
a própria mãe. Mostrava a Madalena novos trabalhos em renda 
que vendia através da internet. Era uma mulher onde no rosto já 
se via o peso dos anos, mas acompanhava a tecnologia, mesmo 
com dificuldades: ia uma vez por semana ao supermercado para 
ter acesso à internet, onde procurava inspiração. O seu marido 
era já reformado, pois apanhara uma bactéria nos pulmões e, 
como tinha sido um devoto fumador, fora forçado a abandonar 
a construção civil. Viviam de uma humilde reforma e das pou-
cas vendas que Lucía fazia. Apesar das conversas serem mais 
regulares e mais longas, apenas aconteciam quando Carlos não 
estava em casa. Madalena questionava se seria um marido dita-
dor ou violento, mas não o verbalizava.

Todos os domingos, pela manhã, um carro negro atual 
de vidros foscos parava à porta de Lucía, de onde saíam dois 
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homens corpulentos. Madalena reparava no rosto assustado de 
Lucía quando entreabria a janela para os receber. “Que estranha 
forma de receber visitas”.Também recebiam a visita de um jo-
vem rapaz muito magro, de pernas todas tatuadas e de aspeto 
invulgar. Sempre de boné enterrado até às orelhas e a cabeça 
entre os ombros, parecia que não queria dar confiança a nin-
guém. As boas tardes que desejava aos vizinhos eram quase 
arrancadas a ferro, enfiando-se rapidamente em casa. A juntar 
a estes acontecimentos, o facto de Lucía repetidamente afirmar 
que gostava de Madalena por ser “uma vizinha que não faz per-
guntas” mais desconfiança causava. No entanto, esta mulher 
tinha criado uma compaixão pelo pouco que sabia sobre a vida 
da vizinha, impedindo-a de valorizar o seu medo. Sentia que ali 
havia um corpo com imenso amor para dar e receber. De facto, 
Lucía agradecia-lhe somente por lhe sorrir. Fazia-lhe compa-
nhia sempre que ia estender a roupa e dava conselhos muito 
úteis, de forma calma e sem olhar para o futuro, apenas para o 
dia que estava a viver. Era bom receber amor e carinho da vizi-
nha, sentia-se mais protegida. Mas aquela frase…

Dezassete de outubro de 2017. A temperatura estava quen-
te e infernal. Literalmente infernal. As chamas do inferno su-
biram à terra e quase devoraram o país. Os habitantes daquela 
zona viveram de perto a luta com o monstro de língua ama-
rela e de braços quentes alaranjados que caminhava rápido e 
que deixava tudo vestido de negro, triste e pobre, com cheiro a 
medo, terror e morte. Daquele fim de estrada ouviam-se gritos 
que entravam pelos ouvidos e atravessavam o corpo, como se 
estivessem armados e alvejassem tudo por onde passassem. As 
vozes das pessoas davam a sensação de que estavam a ser quei-
madas vivas junto aos seus pertences, que tanto custaram a ter, 
e ao futuro próspero e equilibrado antes sonhado. Conseguia-se 
sentir o medo daqueles humildes corpos em desespero sem ta-
manho e explicação. A luta era nitidamente desigual com um 
monstro que não dava possibilidade sequer de se tentar lutar. 
Nem o pior filme de terror lhes teria deixado gravado na memó-
ria som semelhante.

Madalena passou o dia a dar água para ajudar a combater 
tal criatura. Estava apavorada e sentia-se pequeníssima e inútil. 
Tentava mostrar-se calma para passar paz e lucidez às miúdas, 
mas como tal era possível quando Norberto se encontrava no 
campo de batalha? Já há muito não estava em casa. Os maridos 
tentavam cortar as pernas e braços ao monstro para que este não 
andasse tão depressa enquanto não chegavam os bombeiros. As 
lágrimas e medo eram gigantes e conseguiam libertar-se.

- Calma Madalena, Deus é grande. Nossa Senhora de Fáti-
ma não nos vai abandonar…

Fora Lucía que a impedira de se ter posto a caminho para 
ajudar os homens, pois era esse o chamamento que estava a 
sentir… e que possivelmente não teria volta. A sua voz era tão 
doce e tão calma que parecia surreal. Parecia a de um anjo… 
perto daquele cenário tão bravo e feio, Madalena sentiu uma 
momentânea mas verdadeira paz. Como era possível aquela se-
nhora de meia-idade não estar amedrontada nem abalada? De 
que força era constituída aquela mulher? Por Deus? De outro 
planeta? Que parvoíce… De uma coisa tinha a certeza: as suas 
palavras naquela hora eram água sobre o fogo, o equilíbrio ra-
cional que a manteve sóbria e humanamente equilibrada. Que 
fúria era a daquele monstro que qualquer barreira nunca o im-
pediu de andar e roubar tudo o que queria? Espalhava a morte 
por onde passava sem dó nem piedade e semeava medo que fi-
cava tatuado tanto no corpo como na alma. Madalena por vezes 
pensou que já não era pessoa, que se tinha transformado numa 
coisa sem sentido, sem sentimentos do mundo, embrulhados no 
pequeno corpo que a constituía. Tal não a impedia de constatar 
a forte e humilde ligação de entreajuda que este monstro simul-
taneamente criava na região.

Depois daquele acontecimento, todas as vidas continua-
ram, sem verde e com um cheiro a queimado, tanto na floresta 
como na alma. Mas não foi o único desafio que Lucía e Mada-
lena atravessaram juntas.

O inverno estava a ser duro e, segundo os meios de comu-

nicação, aproximava-se uma tempestade. Num certo sábado, os 
pais tinham uma reunião na igreja para receber o novo padre 
ao final do dia, depois do jantar. Madalena e a sua irmã eram 
duas das convocadas para estarem presentes. Quando saíram 
de casa sentiam-se já desconfortáveis - o vento era diferente 
das outras vezes e as árvores movimentavam-se segundo uma 
dança que para além de sensual era absolutamente provocadora. 
Apesar de todos os avisos, a comunidade atreveu-se a ir, a fé 
tem muita força e Deus é mais forte. A meio da reunião, o que 
se passava para além das fortes paredes do edifício era absolu-
tamente devastador, monstruoso e inacreditável. Estavam todos 
amedrontados, mesmo o padre se mostrava preocupado. A força 
do vento era tal que as janelas da igreja abriram de rompante. 
Madalena sentia-se assustada, fraca e frágil. O padre decidiu 
parar a reunião e pedir às pessoas para regressarem a casa em 
segurança. Quando saíram da igreja, a dimensão do que calcu-
lavam não fazia jus à realidade. O corpo de Madalena mal se 
movia face ao vento, deixando-a ainda mais aterrorizada. Que 
força da natureza era aquela? Tudo andava pelo ar, sentia a fal-
ta de controlo no carro que tentava manter em mãos. Quando 
deixou a irmã em casa e se viu sozinha para fazer o trajeto, mil 
e uma coisa lhe passaram pela cabeça e cresceu em si o medo 
de enfrentar aquele cenário. O caminho que tinha feito há dois 
minutos estava diferente: estava obstruído com um gigantesco 
carvalho. Uma centenária árvore que toda a sua vida tinha vis-
to forte e vigorosa estava agora estendida ao longo da estrada 
como um corpo inativo. Teve de refazer o caminho por outro 
lado. Quando chegou a casa e saiu do carro, mal segurava as 
pernas e nem dava para descrever o que sentia. Era outro mons-
tro ali naquele calmo fim de estrada. Toda a noite, madrugada 
adentro, o barulho fora de casa era ensurdecedor. Era inimagi-
nável o que se passava lá fora. Haviam sons que desconhecia 
e não conseguia associar a nada, o que a deixava ainda menos 
sossegada. Parecia que o vento ia arrancar janelas e o telhado 
de sua casa. Pediu às suas filhas para virem para a sua cama, 
pois assim sentia que as poderia proteger de alguma forma. Re-
zou, rezou muito, porque sentia que lá fora estava algo bem 
maior que nós e Deus também é grande. As horas pareciam não 
passar, o som cada vez falava mais alto, parecia cada vez mais 
forte. Os meios de comunicação tinham dito que tudo acalmava 
por volta da duas e meia, três da manhã, mas eram quatro e 
continuava agarrada ao terço com esperança que Deus, que os 
Deuses acalmassem o que estava do lado de lá das paredes.

Quando tudo acalmou as pernas não aguentavam, o corpo 
e a mente estavam dormentes com receio do que os olhos iriam 
ver, pois na imaginação só passavam imagens assustadoras. As-
sim que a porta se abriu, Madalena concluiu que o que imagina-
ra não passava de um cenário paradisíaco em comparação com a 
realidade. A imaginação não teve capacidade de criar tal horror. 
Telhados desaparecidos, a colheita estragada, árvores enormes 
arrancadas pela raiz, o primoroso pomar tinha desaparecido. As 
energias naturais tinham mostrado que o mundo lhes pertence e 
que os homens são seres tão pequenos. A casa de Lucía pobrezi-
ta estava sem telhado, passaram a noite a chover-lhes em cima. 
Madalena, ao deparar-se com tal, chamou o seu companheiro. 
Norberto passou o dia a arranjar o telhado daquela triste família 
para lhes dar as mínimas condições. O vento tinha-lhes entrado 
dentro de casa e, conforme fazia o reconhecimento de todas as 
paredes da casa, deixava tudo partido, desarrumado e destruído. 
Lucía estava desanimada, mas ao final da manhã o telhado esta-
va como novo. Madalena sentia-se reconfortada ao ver o sorriso 
de Lucía escondido atrás das mãos envelhecidas.

Lucía ofereceu um naperon como presente e disse que ja-
mais iria esquecer aquela família. Seguiu-se mais uma das suas 
conversas, onde confessou que o aniversário de Madalena coin-
cidia com o da sua mãe. Isso levou Madalena a refletir sobre 
as coincidências que a vida nos apresenta. Há caminhos que 
se cruzam com tantas coincidências que até parece que vale a 
pena questionar.

Madalena nunca chegou a colocar o naperon na sua casa, 
pois preferiu guardá-lo como prémio de alguém que verdadei-
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ramente lhe dava valor e a ouvia. Queria mantê-lo imaculado 
para um dia contar a história do que fora. Via em Lucía um ar 
triste e pesado, juntando-se ao mistério e silêncio onde o casal 
se refugiava, mas apreciava o aceno e sorriso gigantes que re-
cebia sempre que se cruzava com ambos. Faziam-na sentir-se 
feliz e muito importante. Adorava viver no fim de uma estrada 
e receber aqueles simples gestos de carinho e de gosto por a 
conhecerem. Davam-lhe motivação e gosto à vida. Não há ida-
des para fazer amizades, e com a idade as amizades parecem 
ser mais profundas, adultas e complementam uma vida plena e 
equilibrada. Pelo menos na visão de Madalena.

Lucía também não ficava indiferente a Madalena. Lucía 
percebia que naquela casa em frente à sua janela também havia 
sombras atrás daquele sorriso nos lábios, mas que os olhos não 
conseguiam esconder a dor, a solidão e tristeza. Muito trabalho 
e pouco amor face à dose que aquele pequeno e fraco corpo 
estava a necessitar. Várias vezes a viu com os olhos vermelhos 
e brilhantes, mas sempre acompanhados por um grande sorri-
so. Lucía sempre achou que aquela mulher era misteriosa. Uma 
casa, três filhas com saúde, um marido. Porquê tanta tristeza 
naqueles olhos?

Uma manhã, viu Madalena estender roupa com aquele 
olhar triste e também com o rosto de quem não dormiu nada. 
Encheu-se de coragem, atravessou a estrada e foi conversar 
com aquela alma. Logo de imediato recebeu um gigante sorri-
so, mas desta vez não iria deixar que aquela humilde curvatura 
dos lábios a enganasse e escondesse algo que a poderia estar a 
matar. Lucía sabia bem o que era viver com o corpo forte mas 
com a alma morta, apesar de nunca ter contado a Madalena. No 
entanto, sabia que aquela mulher que vivia em frente à sua casa 
tinha um corpo fraco e quem sabe talvez também a alma.

-Madalena, vi-a aqui no jardim e vim falar um bocadinho 
consigo, mal a vejo durante a semana e gosto de conversar… 
está tudo bem?

“Está tudo bem?” é aquela pergunta mágica que faz qual-
quer um que precise mesmo de ajuda falar. Mas como iria Ma-
dalena compartilhar a sua dor?

- Madalena, não percas a esperança. Não há nada pior que 
a falta de saúde. O resto vamos arranjando.

Os olhos de Madalena começaram a brilhar e água salgada 
começou a rolar pelo seu rosto, com lágrimas a fugirem umas 
das outras a grande velocidade. Eram tantas que parecia que há 
muito não eram libertadas. Madalena mal conseguia apanhar 
todas. Corriam, deslizavam, rolavam, eram, enfim, livres. Sim, 
era verdade como às vezes se afastava tanto da verdade e da 
verdadeira importância da vida. Mas doía ouvir um filho dizer 
“um dia não quero ser como tu!” e doía ter um companheiro 
de vida que não ajudava em nada e apenas criticava, sem dar 
mostras de carinho, conforto, companheirismo. Tudo isso se 
afastava do equilíbrio sóbrio e saudável que tanto procurava. 
Viver num lar sem afeto, sem calor humano e sem atenção tor-
na as energias do ser humano fracas, acabando este por morrer 
para a vida e por nascer em si o desespero e desorientação que 
por vezes levam o corpo a cometer erros irreversíveis. O chão 
foge-nos debaixo dos pés e puxa-nos por lágrimas.

A família que sempre sonhou constituir não passava de 
uma ilusão, como um filme de amor com dois atores que ape-
nas se suportam e dividem o mesmo espaço. Porque é que o 
amor se desvanece e foge do local de ação, deixando os atores 
principais de costas voltadas sem que os seus perfumes tenham 
sequer a possibilidade de se agradar a si próprios? Como é que 
doces olhares trocados e palavras de eterno amor e futuro com 
muita cor se transformam em desprezo, raiva, ódio? Será que 
os atores ficaram adormecidos e não utilizaram as deixas pre-
ciosas e necessárias para que o filme tivesse um final feliz? Ou 
é a própria natureza do ser humano estar sempre inconformado, 
cansado da monotonia e o eterno desejo da novidade que leva 
a vitória no guia da obra? Como chegam dois seres humanos 
a não conseguirem estar no mesmo sítio, ao ponto de não se 
suportarem no toque, no som da voz que cada um tem para 

comunicarem…
Saturação, saturação talvez. Estará o ser humano mais fra-

co? 
Madalena vivia este drama, e por mais que tentasse alterar 

as deixas do guião, o filme terminava sempre da mesma manei-
ra e até ela já não respeitava as regras do cineasta. Quando não 
se sabe parar, depressa se chega ao contacto físico negativo. As 
marcas são físicas e psicológicas. O corpo passa a ser um ob-
jeto de rejeição e a alma um complemento sem razão de ser. O 
ódio da pessoa que lhes toca no corpo passa a ser sentida como 
rejeição da humanidade. Deixa-se de sentir o valor que se tem 
e vive-se como uma peça naquela casa. Deixa-se de amar, de 
ser amado e de se amar a si próprio. Tenta-se esconder de tudo 
e de todos, principalmente dos filhos, porque a vergonha de se 
estar a fazer algo errado invade a alma. Não deixa enxergar a 
sua inocência, permitindo sentir culpa e esperança de que tudo 
vai passar e não vai voltar a acontecer.

A solidão da noite é repleta de medo do que poderá acon-
tecer, preenchida com o sentimento de que não se tem valor ne-
nhum. E talvez a sensação de que, mais um dia passou, amanhã 
vai ser melhor!

Pobres mulheres, não percebem que a vida não é a acei-
tação, mas a luta pela fuga ou mudança dali. Vão deixando de 
viver, deixando de se viver, deixando de existir, permitem-se 
apagar da sua existência em troca de sossego que nunca mais 
volta se não fizerem nada. Até que um dia esse sossego se trans-
forme em eterna saudade. Viver na eterna esperança de que um 
dia, quando acordarem, vai estar tudo diferente e nunca mais 
volta a acontecer. Mas, quando se começa, raramente tem fim 
e um final feliz. Estranho como as que ficam são tão frágeis e 
sensíveis ao ponto de nunca se amarem o suficiente para dizer 
basta, porem um ponto final no inferno e procurarem o que ain-
da esperam de quem jamais dará respeito e amor. O medo de 
perder os filhos também será uma forte e frágil razão das suas 
decisões.

Madalena sentou-se no muro e Lucía sentou-se também e 
conversaram, conversaram muito.

-Dona Lucía, é tão difícil…. Acreditei no amor porque 
sempre quis ter uma família. Vários filhos, alegria, enfim, e 
tudo não passou de uma ilusão. Sabe, cheguei à conclusão que, 
quando tem que correr bem, corre à primeira… Eu ando a ten-
tar, a tentar e dou comigo possivelmente a cometer erros atrás 
de erros. Quando se carrega um passado, as pessoas que estão 
connosco no presente, por mais que nos digam que vai correr 
bem e não se importam, nunca nos ajudarão a carregar o fardo. 
Até entendo que ele nos pertença a nós, mas quando aceitamos 
de novo alguém na nossa vida, passamos a partilhar tudo… O 
bom e o mau, o difícil e o fácil. No início até se concordou com 
isso, mas depois com o dia a dia vemo-nos sozinhos com o far-
do e com mais alguns que vamos acumulando e ficamos fracos 
e tristes, sem esperanças de encontrar a felicidade. E então per-
gunto-me: é isto a vida nova? Vim de uma vida que correu mal 
com duas filhas e achei que a vida iria ser assim, mas fizeram-
-me acreditar de novo no amor e numa nova família. Mas não é 
assim tão linear. O amor entregue a uma das filhas é amor de pai 
e às outras é amor de padrasto. É inevitável, nem ele se dá conta 
que a sua entrega é parcial, que fere as outras crianças que aca-
bam por tomar um papel de adultos e percebem precocemente 
o seu injusto papel naquela família. Não dá conta da ferida que 
cria em mim, uma mulher-mãe que ama de igual modo as fi-
lhas, mas sente a dor da diferença por parte de quem fez planos 
eternos de futuro. Tal como as suas lágrimas, também o sonho 
de ter uma família perfeita caía. Guardar esta mágoaera como 
um balão que crescia e já não cabia naquele corpo frágil. Uma 
espécie de bomba que podia rebentar a qualquer segundo.

No entanto, ao ouvir Lucía, Madalena sentia o conforto do 
olhar de uma mulher misteriosamente calma mas sábia. As suas 
palavras acalmavam como acalmava falar sobre os monstros 
que viviam dentro dela. Ajudava a diminui-los substancialmen-
te de tamanho. Sentia confiança e força genuína nas palavras 

que ouvia e sentia generosidade na mensagem de alguém que 
misteriosamente veio viver para aquele lugar. As conversas 
com ela eram a pausa que ela necessitava – esquecia por alguns 
momentos a sua dor e inquietações e conseguia apreciar uma 
das maiores alegrias e bênçãos que a vida pode dar a alguém: 
uma verdadeira amizade.

Lucía finalmente percebeu o olhar triste que achava que 
Madalena tinha. O mistério para ela fora descoberto. Aquela 
rapariga que vivia no outro lado da estrada, que parecia ter tudo 
para ser feliz, vivia em agonia, sempre de olhos postos no chão 
e de rosto sério. A sua preocupação era encontrar o equilíbrio 
entre duas famílias com que achava que vivia em casa. Lucía 
apercebeu-se do inferno daquela casa à sua frente e, embora 
não se falasse diretamente do assunto, o conselho era sempre o 
mesmo: levantar a cabeça, ser forte e lutar por mais. Mas isso 
já não chegava para aliviar Madalena. Ela sabia perfeitamente 
que havia ainda imenso para viver, para ver e para a fazer sorrir, 
mas valeria a pena viver uma vida cuja maioria do tempo era 
afogada e enforcada em dúvidas, incertezas e sofrimento? Pre-
cisava de respirar.

Lucía sabia que tinha de fazer alguma coisa. Talvez se lhe 
mostrasse que há sempre abismos maiores que os nossos con-
seguisse acalmar aquela pobre alma. Encheu-se de coragem e 
disse:

- Madalena, sei que não está bem, que há dias que apetece 
desistir de tudo, mas levante o rosto e não se deixe abater. Seja 
corajosa. A vida é tudo menos perfeita, mas são as imperfeições 
que nos são colocadas no nosso caminho que nos fazem des-
cobrir o melhor que temos. Vou contar-lhe a minha história de 
vida, que há muito tempo não falava nela. Gosto de si e confio 
em si e espero ajudar de alguma forma. Fugi do meu país aos 
dezasseis anos e nunca mais voltei… a minha mãe tinha sete 
filhos, havia uma única rapariga, eu. Sempre me tratou de for-
ma diferente, nunca me deu atenção como aos outros irmãos. 
Tinha oito anos quando me entregou num colégio de freiras, 
um orfanato, tinha ficado viúva e não tinha recursos para criar 
tantos filhos. Pensei que nunca mais a veria, ela ao longo dos 
anos nunca me foi visitar. Não sentia falta dela porque sem-
pre me foi distante enquanto mãe e amiga… aos quinze foi-me 
buscar, fiquei surpreendida, não estava à espera de a voltar a 
ver, sentia-me abandonada por ela. Tinha refeito a vida com um 
homem que a fazia feliz. Ela estava muito feliz, sorria como eu 
nunca tinha visto. Alguns dos meus irmãos já não viviam em 
casa, tinham-se feito à vida e os que lá viviam mal os via. Os 
laços estavam quebrados entre nós. Quando cheguei a casa não 
senti saudades, aliás, não senti nada, mas entendi, era a casa da 
minha mãe. Eu já trabalhava numa fábrica. Naquele tempo, em 
Espanha, a partir dos quinze anos, já se podia trabalhar e eu era 
muito hábil com as mãos. A fábrica era de sapatos. Cada vez 
pedia para fazer mais horas no trabalho, não me sentia bem em 
casa. Aquele homem de alguma forma assustava-me, apesar de 
fazer a minha mãe feliz. Parecia que tinha ali um tesouro! Mas 
aquele olhar era aterrorizador… Sentia-me constantemente ob-
servada e não gostava de estar em casa sem a minha mãe. A 
relação com a minha mãe não era familiar, era apenas de duas 
pessoas a partilharem a mesma casa com obrigações familiares, 
ela a de mãe e eu a de filha.

Fez uma pausa e suspirou fundo. Depois continuou, Mada-
lena continuava calada a ouvir:

- Até que um dia ele não teve vergonha, não teve medo 
nem pudor. Eu era uma criança, filha da mulher que ele devia 
respeitar. Ninguém está preparado para viver aquele pesadelo. 
Foi violento, nojento! Durante muito tempo senti-me suja, não 
sabia o que fazer. Decidi contar à minha mãe. Foi tão difícil, tão 
vergonhoso… Acho que ela morreu um pouco naquele dia, mas 
não discutiu com ele. Quis perceber porque tinha acontecido. 
Não entendi nunca entenderei tal atitude. Ela era cega de amor 
por ele mas…e eu? Eu? Era filha, uma criança, não tinha mais 
para onde ir. Cada vez chegava do meu trabalho mais tarde, até 
ter a certeza que a minha mãe estaria em casa, só me sentava à 
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mesa quando já tinham terminado a refeição. Ele vivia como se 
nada se tivesse acontecido. Cada dia que passava, mais difícil 
era estar ali, naquele lugar, com aquelas pessoas. Cada dia que 
passava, mais me custava olhar para a minha mãe enquanto que 
para aquele monstro nem sentia que existia talvez fosse uma 
defesa do meu corpo, da minha alma. Mas a minha mãe! Fal-
tou-lhe uma atitude para me salvar do precipício que me estava 
a sentir vontade de saltar. Como foi possível ela ficar indife-
rente a tudo o que aconteceu? Quando achava que não podia 
piorar… Foi como se tivesse sido sugada para um buraco sem 
fundo, sem ter onde me agarrar, sem ter a quem me agarrar… 
Estava grávida, imagine, com dezasseis anos grávida. Não tive 
escolha, não fui eu que escolhi a minha história, não tive direito 
a isso! Era uma menina simples, humilde, onde me foi roubada 
toda a inocência da pior maneira. Sem ninguém a quem pedir 
ajuda, envergonhada por mim e com vergonha da minha mãe. 
Nunca esteve ali por mim, para mim, pergunto-me vezes sem 
conta porque me foi buscar ao convento. Para quê? Ela nem 
tinha amor por mim! Um dia de manhã, depois de passar a noite 
acordada, contei-lhe que estava grávida daquele homem que ali 
vivia e de quem ela se orgulhava tanto. Não obtive nenhuma 
atitude apenas continuava a arrumar a cozinha, nem sequer se 
virou para mim. Foi como se não estivesse a ouvir nada. Foi 
nessa mesma noite que fiz uma mala com pouca roupa e fugi 
daquele inferno, daquela gente, do meu país. Nunca olhei para 
trás. Nada do que ficou para trás me chamava a atenção nem me 
apelava a qualquer sentido. Queria estar longe daquele lugar. 
Sei que o fardo era pesado e o que carregava no meu ventre não 
me deixava esquecer o que vivi, mas tinha força, uma força que 
não sei explicar de onde vinha, mas que me agarrei a ela. Che-
guei a Portugal pelo norte do país, numa noite fria. Olhei para o 
céu e estava todo estrelado, achei que era um bom sinal. Tanta 
estrela, mas só pedi um desejo: começar de novo e bem. Come-
cei a trabalhar numa fábrica de tecidos. Ao lado dessa fábrica 
andavam a construir outras fábricas e um dos pedreiros sorria 
educadamente para mim. Mas estava tão frágil, grávida, num 
país que desconhecia e… era um rapaz que ignorei o tempo que 
pude, mas ele nunca desistiu. Um dia, quando conversávamos, 
eu disse o que me tinha acontecido e, no estado que estava, seria 
uma forma de me deixar e eu continuar a levar a minha vida, 
mas ele não desistiu. Aceitou-me e entendeu o que me tinha 
acontecido. Ainda hoje estou casada com ele. O meu Carlos. 
Bom homem, sempre esteve ao meu lado em todas as decisões 
que tomei. Se não fosse assim, nem sei o que seria. O meu fi-
lho só me trouxe muitas dores de cabeça. Nunca quis estudar, 
muito rebelde, sempre metido em esquemas muito pouco cla-
ros e nós pais já com esta idade continuamos a fugir…Há sete 
anos atrás, numa fuga de um assalto dele, o meu filho teve um 
acidente que o deixou durante meses em coma. Eu nem sabia 
o que pedir ou o que rezar… Toda a vida só tem feito asneiras. 
Saiu do hospital de cadeira de rodas e os médicos disseram que 
a coluna estava afetada. Cumpriu a pena em casa com pulseira 
eletrónica. Mas eu, mãe, como todas, não deixei de lutar por 
ele. Acreditei. Meu Deus, eu acreditei mesmo que ele tivesse 
aprendido a lição. Ia com ele todos os dias à fisioterapia. E ele 
começou a andar. Hoje tem uma vida normal, normal nos parâ-
metros dele. Continua a fazer asneiras e a nós pais continuam 
a vir-nos bater às portas a pedir explicações, a pedir dinheiro, 
a contar coisas que ele faz… ele todos os dias nos mata mais 
um bocadinho. Neste momento não sei onde ele está, se está 
vivo, sei lá… E sabe, é melhor assim, quando ele nos procura 
só traz problemas, é tudo tão triste. Habituei-me a viver um dia 
de cada vez e a andar sempre a fugir daqui para ali. Do meu 
filho nunca irei ter um ultimo beijo, quando nem sei o que é o 
primeiro… E arrastei um homem bom para viver assim comigo. 
Não tive mais nenhum filho porque este desde o princípio me 
deu trabalho e quando ficou maior só me trouxe medo. Quando 
o telefone toca, quando nos batem à porta, se olharem muito 
fixo para nós…é assustador. Aqui encontrámos paz. E você não 

fez perguntas nenhumas, o que é um enorme conforto. Todas as 
semanas a polícia judiciária nos vem bater à porta para ver se 
apanha e vigia de alguma forma o meu filho. É terrível. Eu e o 
meu marido somos pessoas de bem, mas andamos desgastados, 
exaustos…Vocês tem sido uns bons vizinhos. A vossa ajuda, o 
vosso sorriso faz-nos tão bem, faz-nos sentir que temos uma 
vida normal, faz-nos sentir livres. Madalena, não baixe a cabe-
ça, ainda é nova, não deixe que coisas más a ensinem a viver na 
sombra. Arregace as mangas e vá à luta. Seja de que maneira 
for, deve isso às suas meninas. Nunca baixar os braços. Isso 
encaminha-nos para caminhos, por vezes sem retorno. Já li em 
algum sítio que todos temos uma cruz para carregar, mas a cruz 
é sempre ao tamanho das nossas forças. O nosso papel é mos-
trar que somos mesmo capazes de a carregar e acreditar que no 
final seremos vencedores. Nunca olhe para o chão ou para trás. 
Levante a cabeça, só assim consegue olhar para a frente, en-
frentar as pessoas e os problemas. É importante ensinar as suas 
filhas a serem fortes, porque a vida prega-nos muitas surpresas 
e temos que estar prontos para aguentar as quebras.

Tudo fazia sentido, aquelas palavras eram perfeitas. Ma-
dalena sentiu a mensagem ser-lhe tatuada na pele. Embora já 
soubesse que seria assim que tudo funcionava, às vezes ouvir 
outra voz trazia uma nova lucidez, pois o novo som que se está 
a ouvir ajuda a associar melhor os elementos da vida e a racio-
cinar sobre o assunto.

Olhou-a nos olhos e disse:
- Madalena, prometa-me que vai fazer isto! Levantar a ca-

beça e ser forte! Prometa-me! Já há muita gente e coisas que 
nos derrubem, não deixe que seja você própria a ameaça…

Lucía viu no olhar daquela mulher que estava à sua frente 
uma honesta vontade de aceitar tal promessa. Foi para casa a 
pensar no que viu e ouviu no tempo em que esteve ali a viver 
naquele sítio, no final daquela estrada.

A vida de ambas as mulheres seguiu a normalidade durante 
alguns pares de semanas, até que um dia, na casa colada à de 
Lucía, sentiram o movimento de uma nova família. Uma mu-
lher perto dos quarenta anos, Ana, com um filho muito simpáti-
co tal como a mãe. Andava sempre a sorrir de bem com a vida. 
Parecia que tinha a vida toda resolvida e que vivia agradada 
com ela. O seu filho, ainda jovem, tinha muita energia, muita 
alegria e muita vitalidade. Dava gosto ver assim pessoas a levar 
a vida, eram uma fonte de inspiração para dias mais cinzentos e 
faziam os problemas parecer apenas…nada. Faziam-nos meter 
os pés no chão e entender que por vezes não temos assim tantas 
razões para nos deprimir e querer ver tudo à nossa volta de es-
curo apenas porque sim.

Ana tinha uma vida equilibrada, muitos amigos, um filho 
muito amigo, um recente namorado muito companheiro e uma 
carreira de bailarina profissional repleta de sucessos, alguns 
mesmo com reconhecimento internacional. Via-se o prazer que 
tinha quando dançava. Todos os monstros e medos desapare-
ciam e a melodia, ao unir-se com os seus movimentos corpo-
rais, criava suaves e elegantes gestos de amor por aquilo que 
fazia. Tinha bastantes alunos e conseguia transferir paz e esta-
bilidade aos jovens. Para ela, a música e a dança complemen-
tavam-se muito bem. Seguir livremente a melodia e fluir eram 
movimentos que permitiam que o corpo e a mente cortassem 
relações com o quotidiano, ficando livres das agonias e ener-
gias negativas. Cativava a imaginação e fazia-la mover o corpo. 
Quando acabava a música, o corpo ficava preso à magia que 
acabara de sentir. Era tão contagiante que o seu rosto transpare-
cia essa liberdade musical e física.

Os vizinhos gostavam de sentir mais movimento e alegre 
no fim daquela estrada. Todos os dias, ao final do dia, daquela 
casa saía música que lhes entrava porta adentro de forma inva-
siva, mas muito agradável e bem-vinda. Quebrava o silêncio 
do anoitecer, mas depressa os envolvia. Quando assim não era, 
fazia falta aquela vibração.

Bem depressa a conversa de muro passou a ser a três.

Três mulheres de diferentes idades e em diferentes patama-
res de vivência terrena. Ana a mais feliz e alegre. Transpirava 
perfeição e alegria. Tinha atingido a plenitude e a realização. 
Raramente se sentava no muro, pois tenha uma agenda muito 
preenchida com afazeres. Numa das conversas de muro Ana 
disse:

-Desculpem o barulho que meu filho faz todos os dias. Ele 
tem um grupo musical com amigos e ensaia um pouco todos os 
dias ao final da tarde. Faz uns bailaricos bem animados. Qual-
quer dia havemos de ir as três…

-Ora, Ana, é uma animação aqui para a rua e ele toca tão 
bem! Parecia música da rádio…

-Qualquer dia vamos assistir a um concerto do seu menino. 
Quanto ao barulho, como disse, aos nossos ouvidos é música e 
as minhas filhas gostam bastante.

-O João é muito ativo! É a escola, a banda, o futebol. Não 
sei como ele consegue chegar a tudo…E muito responsável. 
Ele é o meu apoio em tudo. É um bom filho, um bom amigo, 
companheiro de vida…

Ana era uma mãe muito orgulhosa, respirava o filho. Sen-
tiam-no quando a ouviam falar.

Mais um fim de semana e mais uma saída do grupo de João 
para mais um bailarico. Ana desta vez não foi, andava cansada 
e haveria mais oportunidades. Durante a madrugada, o silêncio 
da lua com as estrelas rasgou-se com um grito que se sentia 
sair da alma e puxava as entranhas bem lá no fundo, deixando 
o corpo apenas como um elemento sólido constituído por car-
ne e ossos, todos separados uns dos outros, porque tudo tinha 
morrido. Com apenas um telefonema de sete segundos. Sete 
o número de Deus, o mundo foi constituído em sete dias, sete 
dias da semana, sete anos quando as crianças mostram alguma 
responsabilidade, sete o dia em que levou o filho de Ana.

No final do concerto, João aceitou boleia de um amigo para 
voltar para casa mais cedo. Naquele curto trajeto, numa estrada 
boa, sem problemas visíveis, o carro descontrolou-se e bateu 
num muro de sete metros. João perdeu a vida. Sete bombeiros 
que estavam numa luta infernal para trazer de volta o jovem, 
não paravam, não desistiam, mas ele insistiu em ir embora. Foi 
uma luta desigual. Nas mãos daqueles heróis, que têm a missão 
de salvar vidas, estava um miúdo de dezassete anos, conhecido 
por todos, possivelmente amigo dos filhos de alguns daqueles 
anjos vestidos de vermelho que imploravam:

-Não desistas rapaz, vá lá…
-Vá lá…
João, sem dizer nada, partiu tão cedo, sem permitir um úl-

timo beijo a quem o amava. Foi embora de mãos dadas com os 
anjos que o levaram para cuidar dele.

Madalena, com três filhas cheias de vida, barulhentas e fe-
lizes, sentia o peso desta alegria que não lhe pertencia como 
uma culpa inocente a ser carregada nos ombros, mas que não a 
conseguia despir. A vontade de chorar pelas amarguras da ado-
lescência das filhas deixara de ter a importância negativa que a 
angustiava e transformou-se numa certa forma de alívio e von-
tade de aproveitar o que a vida lhe proporcionava.

A paragem da vida e do tempo na vida de Ana tocou as 
mulheres do fim da estrada. Acho que toca a todas as mulhe-
res. Vivemos intensamente, como se a vida nos pertencesse, tal 
como o desconhecido futuro. Não dá para entender a origem 
de tal negação da continuidade do que nos é oferecido. É como 
viver em círculo, andamos andamos, mas não nos é permitido 
levantar a cabeça.

Quando Lucía e Madalena foram dar um abraço a Ana, 
não foi preciso falar nada. Ela, a mulher que deixava todos com 
tanta energia, parecia apenas um objeto revestido com algo pa-
recido de corpo e falou:

-Como é que é possível? Como é que em minutos tudo 
acaba? Tudo termina entre dois mundos. Como é que vou vi-
ver com a perda do meu filho? Nunca mais o vou ver, senti-lo, 
ouvi-lo! Perdi a função de ser mãe. A vida perdeu o sentido e a 
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lógica. Qual foi o objetivo de João estar tão pouco tempo cá? 
Tinha tanto para dar, para viver! Sinto-me castigada pela vida. 
Não é justo o que nos aconteceu. A vontade de deixar tudo para 
trás puxa por mim. Que pena é esta que tenho de cumprir? O 
que é que eu fiz? O que é que eu fiz para merecer esta pena 
perpétua? Preciso de entender a lógica do que me aconteceu! 
Sinto-me a enlouquecer, as forças foram junto com o João. Qual 
é a motivação que tenho para seguir em frente? Sozinha? Os 
filhos são o que nos fortalece de todas as formas, criamos proje-
tos, alimentamos sonhos e construímos uma panóplia de sonhos 
e desejos que conduzem o dia a dia, a vontade de abrir os olhos 
e levantarmos a cabeça para a batalha diária. Neste momento 
sinto que o mundo desapareceu e estou num lugar sem qualquer 
limite de espaço, sem luz, sem nada, nada! Tudo desapareceu. 
Custa-me respirar ao saber que ele já não respira, para quê me 
mexer se ele está tão sereno? Estou apavorada no buraco, no 
silêncio que me espera. Nada faz sentido. Voltar para casa é 
como entrar num sítio que me demonstra vida de alguém que 
já cá não está e jamais volta, é uma ilusão doentia e dolorosa. 
Tudo está como se houvesse a continuação diária a que nos ha-
bituámos dia a dia. O quarto dele tem o cheiro dele, as coisas 
dele, a roupa dele, pequenos objetos que, ao vê-los, o cérebro 
dá vida ao que já está morto. 

Madalena quis de alguma forma reconfortar:
-Ana, não sei o tamanho da tua dor, é inimaginável e sei 

que tudo o que se possa dizer é inútil neste momento. Mas tens 
de tentar, mesmo que devagar, sobreviver a este pesadelo. Per-
deste o que mais amavas e quem te dava o mais importante da 
vida, mas estás aqui e ainda tens quem te ame e precise de ti!

Entretanto Lucía falou:
-Tudo o que possas ouvir ao lado do que estejas a sentir 

é ínfimo e sem valor, eu percebo e não nos leves a mal. Não é 
insensibilidade, é apenas um entender de mãe para tentar não te 
deixar ir também. Onde o João está, está a olhar para ti e precisa 
de te ver bem. Não achas? Tudo mudou e isto até nem parece 
fazer sentido, mas tenta. Por agora terás de ficar um pouco no 
silêncio e no luto, mas não os deixes tomar conta da tua vida. 
Viver no escuro e no buraco sem fundo é sempre tentador e vi-
ciante. Quanto menos resistirmos mais nos sugam, às vezes su-
gam tanto que desistimos. Não vás por aí. Somos apenas umas 
vizinhas, mas estamos a estender-te a mão como muita gente o 
vai fazer.

Ana ficou calada e com um olhar preso no longínquo, com-
pletamente desprendido do corpo e alma, não estava ali nin-
guém. Apesar de ter dificuldade em articular as palavras, Ana 
disse:

-A dor é tão grande tão grande que parece que algo me 
entra pelos pés, passa pelo corpo e me leva a alma, ficando ape-
nas o resto. O meu espírito foi com o João, partiu… Não tenho 
espírito para dançar, para ouvir música e senti-la. Tudo o que 
dava prazer e felicidade perdeu o interesse. Porque se isso me 
dava uma vontade gigante de sorrir sinto que é errado. Sorrir 
porquê? O meu corpo ficou pesado, não posso dançar, estou 
surda, jamais qualquer melodia terá a magia de me fazer levitar. 
O amor movia-me e eu perdi o amor à vida. Foi-me roubada 
uma parte de mim. Agora é tudo cinzento, custa-me respirar 
sozinha, não consigo pensar, mover-me, porque parte de mim 
já não existe, morreu… Apetece-me estar perto da parte que 
partiu. Dói acordar e saber o cenário que me rodeia. A dor da 
perda de um filho é inexplicável! O tempo para, a vida morre, 
a vontade desaparece, o ser e a sua existência tornam-se inúteis 
e transformam-se em pó. Um pó que nos faz sentir mais im-
portantes e necessário para continuar, continuar o que não tem 
continuidade. Sinto-me a arder viva, como se estivesse a afogar, 
a cair em queda livre do alto da maior falésia, a ser colhida pelo 
maior comboio da vida. Nem sequer lhe tinha dito o quanto o 
amava e me orgulhava de ser mãe de um ser tão amável. Que 
feliz que fui!

Virou as costas e voltou-se a fechar em casa. O que Ma-

dalena e Lucía viram foi um corpo sem vida, sem rosto, em 
movimento desvanecido. Apenas um ser a sobreviver. Aquela 
dor até a elas corroía, apesar de ser inimaginável.

O tempo costuma ser amigo para tudo, mas quanto à perda 
de um filho, cada dia que passa faz crescer a dor e a saudade 
que se apega àquele corpo eternamente. Parece ser impossível 
alcançar aquele ser e chegar ao seu coração despedaçado que 
jamais se conseguirá unir tanto pedaço. A missão das duas era 
apenas vigiar e tentar minimizar a dor, ajudando para que aque-
le barco, a mal ou a bem, continuasse a navegar. 

Ana partiu naquele dia junto com a alma de João, jamais 
dançou e quando ouvia música, ouvia-la baixo com receio que 
lhe fugisse um pequeno sorriso e a fizesse sentir culpada por 
o seu amor não ter direito a isso. Atormentava-se por não se 
lembrar se lhe dera o último beijo. Andou pelo país fora com 
a associação que criou a dar palestras a quem também lhes foi 
roubada a vontade de viver, apoiando e a ser apoiada. Ao fazer 
as palestras, não deixava o passado perder as cores, que queria 
manter bem vivas a falar do filho e o que ele fora. Matava as 
saudades que continuavam dia após dia a separar a carne dos 
ossos e a levar uma vida lenta que lhe dava esperança: a cada 
dia estava mais perto de estar próxima de quem partiu há algum 
tempo, mas que na memória sentia como se fosse ontem.

A falta de sorte na vida de Lucía fez com que valorizasse 
pequenas coisas, mas sentisse enormes desejos de outras que 
não teve. Passou a vida em fuga sempre por motivos que lhe 
eram alheios, nunca foi culpada de nada, apenas no caminho lhe 
foram aparecendo grandes pedras que umas vezes conseguia 
contornar outras nem as via e tropeçava. Levantou-se sempre 
de forma corajosa, tinha sempre palavras doces e sábias, pala-
vras que reconfortavam e acalmavam. O olhar nunca enganou 
a tristeza que aquele pobre coração carregava. Passou a vida a 
tentar levar o único filho por caminhos direitos, mas ele esco-
lhia sempre os tortos.

Madalena, durante a noite, ouviu barulhos na rua, mas 
não ligou. Quando amanheceu, apercebeu-se que Lucía estava 
a mudar-se, iam fugir novamente. Não tinha comentado nada, 
apenas se veio despedir de Madalena e das meninas com lágri-
mas nos olhos. Madalena não perguntou nada, apenas ouviu:

-Foi o sítio mais lindo onde vivi, vocês foram as pessoas 
mais queridas do mundo. O meu coração está quase vazio, mas 
vocês vão todos lá dentro. Jamais vou esquecer. Vamos para o 
norte, quando chegarmos e arranjarmos poiso certo eu envio 
mensagem, amiga Madalena.

Madalena viu partir aquela senhora que lhe sabia à mãe 
que nunca teve, à companheira de conversa no muro e à avó das 
suas filhas. Mas o que mais custava era perder aquela voz doce 
e as palavras de paz que lhe transmitia. O dia tornou-se chuvoso 
e triste, o sentimento de solidão encheu o seu peito. Mais uma 
casa vazia ali naquele lugar ao fundo da rua.

Dias depois foi evidente o que se passara. Vários papéis de 
tribunal encontravam-se afixados na porta, polícia à procura de 
um homem jovem, todos eles com uma única palavra: Burla. 
Pobre Lucía. Por isso a fuga. Tentava de todas as formas fugir 
deste triste cenário. Tão simples e honesta que era. Parecia uma 
praga do destino.

Soube-se mais tarde que o filho fora preso e estaria a cum-
prir uma pena pesada por furto e burla qualificada. Madalena 
questionava-se por vezes como estaria aquela mãe. Todos os Na-
tais trocavam mensagens, até nos seus aniversários. Lucía nunca 
se esquecia do aniversário de Madalena e como poderia, fazia 
anos no mesmo dia que a sua mãe. Em cada mensagem e novi-
dade, Madalena sentia amor. Se assim deixasse de ser, sentia-se 
como se lhe estivessem a roubar o tão temido último beijo.

Mas Lucía já não era jovem e a vida não tinha sido muito 
simpática com ela. Um dia, telefonou a Madalena para se des-
pedir. Um cancro no colo do reto apanhara-a. Contou que já 
andava há um ano a lutar contra esse bicho, mas que agora já 
não saía do hospital por estar fraca. Madalena recordava-se das 

promessas mútuas que fizeram, “um dia ainda nos voltamos a 
ver”, mas já não tinha coragem sequer de lhe perguntar como 
estava. Tentou passar uma mensagem de esperança e fé. Acom-
panhava as suas publicações nas redes sociais e, quando Lucía 
não dava sinal, o seu coração ficava mais fraco. Tinha ainda 
muita esperança que fosse apenas uma má fase e que Lucía a 
ultrapassasse. E que ainda lhe roubasse um beijo. O tamanho 
do seu coração era gigante, não falava que perdoara a sua mãe, 
apenas dizia que jamais esqueceria. Mesmo depois destes anos 
todos fugida da família, telefonava à sua mãe também pelo ani-
versário e Natal. Lucía contava que a sua mãe nunca perguntara 
uma única vez pelo seu neto. Qual seria o sentimento dessa mu-
lher pelo seu neto, sabendo que a sua natureza era tão selvagem 
de origem!

Hoje, Madalena continua a viver naquele fim de estrada. 
Ainda acredita que tudo irá correr bem, ainda espera por aquele 
dia de sonho e que vai ser diferente. Que o carinho e harmonia 
que espera encontrar no seu lar ainda vão acontecer. Ainda acre-
dita que um dia alguém vai acordar e ver aquela grande dona 
de casa, companheira, mãe dedicada, enfim, sonha, continua a 
sonhar. E como o sonho comanda a vida… Não consegue ver 
que o que espera jamais virá.

Aquele lugar está a ficar silencioso. Lucía fora embora, 
Ana ainda vive num mundo de silêncio, Madalena continua 
atarefada com as tarefas domésticas e a tentar ser vista e amada 
pelas filhas e marido.

Três vidas que se cruzaram e cruzam intensamente. A ad-
miração umas pelas outras era e é grande, cada uma era uma li-
ção para as outras. Cada uma carregava a sua cruz, mas mesmo 
assim se tentavam ajudar umas às outras.

A pena vivida por cada pessoa é destinada a essa pessoa e 
só ela sabe o quanto pesa. Cada caminho tem um sentido para 
quem o caminha. Embora possa ser utilizado por várias pes-
soas, ele é sentido e vivido com intensidades diferentes. O esta-
do de espírito de cada um é o que estabelece as regras da forma 
como a vida é levada. As energias existentes apenas ajudam a 
colorir o trajeto que umas vezes parece mais longo e mais fácil 
do que outras vezes. Assim que se entra num caminho, nunca 
se deve voltar para trás, porque nos enfraquece. Embora nos 
possa fazer passar por desafios elevados, faz-nos chegar ao fim 
da estrada fortes.

Cada atrocidade, desilusão, lágrima, faz-nos parecer que o 
tempo pára e que a vida não muda, mas o crescimento interior e 
a construção de um ser novo está a gerar-se.

Estamos em constante renovação e crescimento. Nada é 
eterno e estático.

Fantástica experiência por que todos passamos aqui. Tam-
bém eu tenho um caminho já meio feito, cheio de buracos, 
descidas íngremes, subidas muito inclinadas, pedras soltas. 
Enquanto jovem continuava a caminhar, mas cheia de raiva e 
repleta de perguntas por responder. À medida que caminhava, 
parava muita vez e quase que desistia também, mas acabava por 
me levantar e seguir… Nunca desisti. O tempo fez-me envelhe-
cer e as tristes aventuras ao longo da minha estrada fizeram-me 
crescer e amadurecer. Já não faço tantas perguntas e às que não 
tenho resposta aprendi a esperar pelas respostas. Se estas não 
aparecerem, vou entender… Mas sei que vou terminar o cami-
nho de cabeça erguida e de braços no ar como que agradecer 
a Deus, ao Deuses, às energias cósmicas, a quem passou por 
mim e a mim também. Agradeço cada curva que encontrei, cada 
pedra que tropecei e cada buraco que caí…

Parabéns, Madalena conseguiste! Agora deixa o caminho 
para outro…

“Valeu a pena?”. É esta a pergunta que vou ouvir no fim 
do caminho. Eu, de cabeça erguida, tronco direito e de sorriso 
grande, não importa se descalça, com os pés em ferida e com a 
roupa rasgada e suja, vou responder:

-Sim.
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«Creazione di Adamo»
escalão C | pseudónimo “Anaíse”

Dulce Mariana Ferreira Travassos 

Pousava a cabeça na janela e entretinha-se a apreciar a lua. 
Estava mais brilhante do que o normal, um branco reluzente 
que lembrava uma espécie de pérola. Talvez se destacasse mais 
por o céu estar limpo. Não tinha bem a certeza. Mas estava real-
mente sublime. Se a sua filha a visse, estaria já inquieta a afir-
mar que daí a uns dias todos veriam o queijo roído, que um rato 
se escondia atrás daquele imenso plano negro que o envolvia e 
que lentamente o comeria. Como era possível nunca ninguém 
o ter impedido? Já não estivera um homem lá em cima? Como 
pudera ele permitir que um pequeno animalzinho com uma 
fome insaciável comesse todos os meses aquele queijo?, ques-
tionava ela. A sua inocência fazia-o sorrir. Nunca teve coragem 
de lhe contar que a lua não é um queijo e que lá não existem 
ratos, que fora meramente uma história que inventara quando 
ela era pequenina para explicar as fases da lua. De qualquer 
das formas, ela teria de enfrentar inquietações bem maiores no 
futuro, não seria um conto infantil que a enfraqueceria. Mas não 
precisava de o saber por enquanto. Preferia deixá-la aproveitar 
a ingenuidade da infância e enfrentar problemas proporcionais 
à sua pequenez. Mesmo com uma apoquentação insignificante, 
ela merecia deliciar-se, de forma quase sombria, e constatar a 
existência de problemas que a iriam envolver e quase que engo-
lir pelo resto da vida.

Parecia que a lua seguia o movimento do carro e que o 
perseguia para qualquer lugar. Desaparecia por vezes atrás dos 
raros aglomerados de árvores que ainda existiam naquele cami-
nho, mas reaparecia sempre, potente e poderosa. Era uma metá-
fora duvidosa para a situação em que se encontrava e ele gostava 
de relembrar a si mesmo de tal, por mais macabro que terceiros 
pudessem achar. Não era a ignorar e a negar que iria superar e 
aliviar a dor em que se banhava. Já tinha ultrapassado a pior 
parte dessa fase, período conturbado que não pretendia repetir, 
mas que por vezes regressava e o assombrava. A grande luta era 
contra si mesmo e não contra a doença. Não havia nada mais 
perigoso do que a sua própria mente. Cada vez mais acreditava 
no poder que uma simples sinapse tinha. De que valeriam todos 
os tratamentos e químicos a que era submetido, se não acredita-
va no seu sucesso? Bastava fazer uma pequena relação mental 
entre os prós e os contras de ter fé ou não na estabilização da 
sua condição física já débil e tirar as suas próprias conclusões 
– um modelo algo inspirado na Aposta de Pascal, mas aplicado 
a uma realidade mais palpável, menos questionável e até acessí-
vel. Fazia algum sentido, se não todo o sentido, acreditar que era 
possível colocar umas rédeas na velocidade em que se desvane-
cia. Porque haveria de ser uma realidade quimérica? Tinha tudo 
o que um homem poderia desejar: uma mulher não só bela no 
exterior, como também no interior, uma pequena, fruto do forte 
sentimento que os unia, uma casa de dimensões acima da média 
e bem recheada, um emprego de sonho com colegas prestáveis 
e simpáticos e um salário suficiente para viverem confortáveis. 
Mas faltava-lhe uma peça importante que muitos descuram e 
esquecem: saúde. E sem ela não ia a lado nenhum. Nem sabia 
se estaria cá para aproveitar os pequenos e grandes prazeres da 
vida que outrora achava que lhes estavam destinados. Não se 
podia arriscar a perdê-los sem oferecer qualquer resistência.

Paradoxalmente, sentia um desejo indescritível de conhe-
cer o desconhecido. O que estava para além dos limites huma-
nos, o transcendente, o superior. Se existia ou não, não sabia. 
Ficava meramente pelo agnosticismo. Mas não negava que 
existia algo que o puxava para o outro lado. Uma parte de si 
enraizava-se no plano físico que dominava e a outra procura-
va uma nova realidade para se entranhar. Encontrava-se preso 

numa versão alternativa do quadro “Creazione di Adamo”, uma 
espécie de plano paralelo, mas bem real: via uma entidade gran-
diosa a esticar-lhe a mão e sentia-se tentado a tocá-la e a dei-
xar-se renascer numa nova forma que olvidava. Entidade gran-
diosa, mas pouco lúcida. A falta de lucidez não impedia esse 
impulso que sentia, aliás, até criava em si uma vontade ciclópea 
de partir em ventura para um novo espaço, um novo universo, 
um novo domínio, o que quer que fosse que o aguardava com 
uma ânsia desumana.

Sentiu o motor a abrandar e a parar. Tinha chegado ao des-
tino. Se era o destino final, não sabia. Toda a sua vida roda-
va à volta de um ponto de interrogação. Não tinha certezas de 
nada. Talvez fosse melhor assim. Afinal de contas, qual seria 
o interesse de uma existência envolta numa ordinária previsi-
bilidade? E tanto se aplicava para o bom e para o mal. Dizia 
ele muitas vezes para a mulher que preferia largar este mundo 
de forma espontânea do que com uma doença que o faça ficar 
sentado no corredor da morte inúmeras semanas. Mantinha uma 
relação amor-ódio com o conceito de morte. Mas o que real-
mente execrava era a posição em que se encontrava. Sentia-se 
comprimido dentro de uma caixa, que parecia encolher a cada 
dia que passava. E não sabia como sair. Ou então enclausurado 
numa sala cúbica, com apenas duas portas, mas apenas uma 
saída. Eram diversas as metáforas que podia formar para tentar 
descrever o seu estado de espírito.

Saiu do carro e ficou a fixar a mulher, antes de virar as 
costas e percorrer as dezenas de metros que tinha até à porta do 
hospital. Era incansável, ela. Não merecia passar por isto.

O edifício para onde se dirigia era enorme, caiado de tons 
de branco e amarelo, já com um ar seco e desgastado. Era impo-
nente e provocava uma sensação de esmagamento a quem por 
lá passava, o que era irónico. Umas flores algo desengonçadas, 
pintadas na fachada, tentavam espalhar alguma positividade. A 
falta de contraste entre o seu tom e o do hospital dava o efeito 
contrário ao pretendido: falta de vitalidade, talvez até falta de 
esperança e uma espécie de queda para a mortalidade. Um pe-
queno jardim, de cor verde morta, tentava embelezar o espaço, 
mas a relva estava pouco cuidada e com um aspeto pontiagudo. 
Estava provavelmente ao abandono, concluía ele. Ao fim e ao 
cabo, o objetivo principal do hospital não era cuidar do aspeto 
das instalações e arredores. Teriam verbas para outros fins. Por 
fora, o nosocómio tinha um aspeto velho, debilitado e principal-
mente terminal. Não lhe transmitia paz, mas não era algo que 
o incomodava.

O interior era completamente descolado do exterior, pare-
cia um mundo paralelo. Paredes de um branco vivo, com al-
gumas zonas decoradas com pinturas profissionais que transmi-
tiam movimento, vivacidade e felicidade – uma espécie de maré 
de cores brilhantes. Sofás, bancos e cadeiras de espera modernos 
e com um aspeto extremamente confortável e aconchegante ro-
deavam uma pequena mesa com puzzles e jogos didáticos para 
os pequenos perderem a noção do tempo. Uma televisão plas-
ma transmitia o telejornal, mas sem som, para se poder ouvir a 
chamada para as diversas salas e consultórios. Algumas revistas 
e jornais velhos estavam empilhados a um canto, junto a uma 
imensa janela espelhada virada para o parque de estacionamen-
to, à espera que alguém lhes pegasse. Mas ninguém lhes pe-
gava, somente algumas crianças para rabiscar as fotografias e 
dar-lhes novos e refinados aspetos. O aspeto novo, moderno e 
vívido trazia uma atmosfera mais leve, que tentava sobrepor-
-se à negatividade que muitos moribundos emitiam. Era assim 
que ele lhes chamava: moribundos. Eram apenas corpos que se 
arrastavam forçadamente, empurrados por uma força que nem 
sabiam de onde vinha, mas que simultaneamente os rodeava e 
sufocava. Pouco ou nada tinham onde se agarrar e raros eram 
os que afirmavam a pés juntos que cá queriam ficar e que valia 

a pena todo o sofrimento. Mesmo quem acompanhava os ditos 
moribundos trazia um ar pesado e carregava a sua própria cruz. 
Era impossível escapar. De uma forma ou de outra, estavam to-
dos a ponderar o outro lado da moeda. O desconhecido sempre 
foi algo atraente: algo repulsivo, mas atrativo. A curiosidade e 
a esperança sobrepunham-se muitas vezes ao medo. Os únicos 
que se escapavam a essa tentação diabólica eram os céticos: en-
contravam-se em paz com o seu próprio término. Sabiam que 
nada era eterno e não pretendiam fugir para uma nova dimensão 
quimérica, segundo eles até inexistente. Deixavam a ciência di-
tar que a energia nunca podia ser criada nem destruída, apenas 
transformada. Para eles, a sua matéria seria reutilizada para ou-
tros fins, assim como a sua energia, dando continuidade ao ciclo 
pelo qual o Universo se centrava e guiava. Não iriam imergir em 
nenhum pedestal espiritual ou nada que se parecesse. Morriam, 
acabava ali a sua existência. As moléculas pelo que eram consti-
tuídos que encontrassem um novo rumo. Que fossem cremados 
até. Não importava. Nunca mais voltariam. Eram de extremos: 
ou se agarravam a algo e se prendiam à vida que viviam, ou 
simplesmente aceitavam a ideia dos seus átomos a vaguear pelo 
espaço e talvez a unir-se aos de terceiros e desconhecidos, uma 
conexão de um cariz superior ao fisicamente alcançável, e dei-
xavam-se ir. Tecnicamente teriam também uma continuação. Só 
não seria a continuação que pessoas como ele preferiam acre-
ditar. Mas não podia deixar de admirar o modo pragmático da 
sua boa forma de viver – viver sem medo de possíveis castigos 
e sempre em paz.

Passou pelas portas automáticas da entrada, percorreu a 
zona da receção e sentou-se num sofá cor de sangue, o seu pre-
dileto, não sabia bem porquê. Recostou-se e ficou a observar 
as pessoas que já lá se encontravam. Gostava de estar atento 
ao que o rodeava e de ouvir o que diziam, não por curiosidade 
ou coscuvilhice, mas por um puro interesse desinteressado. A 
diversidade de histórias, percursos, situações e vivências era 
nesciamente impressionante e, de certa forma, assustadora. E 
sempre dava para passar o tempo, abstraído da sua própria rea-
lidade, mas envolto na de terceiros.

Sentada de pernas cruzadas, no cadeirão do canto esquerdo 
da divisão, uma jovem com um ar intensamente nervoso, ansio-
so e frágil roía impacientemente as unhas enquanto falava ao 
telemóvel num tom baixo e agudo. Apenas o vestido bordeaux 
que trazia, conjugado com uns saltos altos de cor negra, lhe 
chamava a atenção, por ser algo raro de se ver naquele local. 
Parecia que estava pronta para alguma saída noturna. Questio-
nava-se o que teria acontecido para ela ali ir acabar, mas apenas 
podia criar suposições e dar azo à sua imaginação.

À sua frente, um homem de idade já avançada cantarolava 
repetidamente uma pequena quadra, sem se preocupar com os 
olhares reprovadores que recebia:

Pelo mar desconhecido a navegar
Sem rumo conseguir encontrar
Esperança têm para dar
Quem pensam que estão a enganar?

O que ele trauteava era até interessante. Pelo menos não se 
sentia aborrecido como as outras pessoas. Estava a ver espelha-
do no anoso uma vertente dos seus pensamentos – uma disforia 
face ao que vivia, uma falta de positividade desmedida e uma 
confusão imensa. O que mais custava era não saber como iria 
acabar nem quando. Este pequeno poema trouxe-lhe à memória 
um jantar entre amigos que tivera uns meses antes de toda a 
tormenta ter começado. Reunidos à mesa, iniciou-se um debate 
de volta de uma simples questão: “Saber a data da morte – sim 
ou não?”. De um grupo de 12, apenas ele respondeu afirmati-
vamente. Não entendia como poderiam ter escolhido a outra 
opção. Não era preferível saber em que dia definitivamente es-
tava marcada a nossa partida? Com uma simples data, podia-se 
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jogar com diversos fatores e aproveitar a vida até lá, sem medos 
de algo poder acontecer a qualquer momento. Fruir dos praze-
res intensamente, viver novas aventuras e até mesmo provar 
diversos tipos de sofrimento, quem sabe? De uma forma ou de 
outra, a nossa existência não estaria completa sem um pouco de 
dor e adversidades. Qual seria o interesse de uma corrente de 
vivências pautadas apenas pela previsibilidade e felicidade ple-
na, sem um pouco de obstáculos pela frente? Repudiava agruras 
superiores ao seu tamanho, era verdade, mas não reclamava por 
se esbarrar em algumas imponentes paredes. Ai, se soubesse 
a hora exata a que o seu comboio partia. Não estaria indeciso 
entre o físico e o espiritual. Eram ambos atraentes à sua manei-
ra. Sentia-se como Eva no Jardim de Éden, mas o fruto era o 
paraíso que acreditava poder alcançar após a morte. E que fruto 
tentador que era.

Voltou a focar a mente numa visão objetiva e continuou a 
observar. Ao seu lado, uma criança sentada ao colo de uma mu-
lher, provavelmente a sua mãe, ria e batia palmas, alheia ao am-
biente que pairava no ar. Esboçou um pequeno sorriso. Era in-
teressante como a infância era um período tão pleno e sereno e 
mesmo assim não o queria repetir. Adorava a inocência perdida 
e adorava ter uma verdadeira noção do mundo que o rodeava, 
sem quaisquer filtros. Não havia nada melhor do que absorver 
cada pormenor de cada acontecimento e entendê-los sem impe-
dimentos. E tal aplicava-se não só às boas e felizes épocas, mas 
também a momentos de disforia e dor. Não havia distinção en-
tre elas: eram ambas essenciais e uma vertente inquestionável e 
vitalícia da sua construção como pessoa e Homem. Para ele, as 
crianças viviam numa verdadeira utopia e isso não tinha qual-
quer interesse. Em tempos de crise, recordava a infância, não o 
podia negar, mas nunca desejava regressar. Nunca. Gostava de 
impor a sua voz e de se fazer ouvir, sentir que realmente podia 
fazer uma mudança, ao invés de ser calado com um simples “és 
apenas uma criança”. E tinha ouvido muitas frases do género, 
todas fiéis ao propósito de troçar o sonho de uma criança (ou 
simplesmente de lhe cortar as asas). O pior? Realmente conse-
guiram. Sentia que nunca atingira o seu sonho de infância: nada 
de novo acrescentara ao mundo em que vivia. Ainda não era 
tarde para tal, mas também já não era cedo e sentia que já não 
tinha energia para tal. Tinha outras responsabilidades e novas 
missões. Era um pequeno fardo que carregava, mas que tinha 
um peso insignificante no seu dia-a-dia. Já se tinha acostumado 
à ideia. Mesmo assim, preferia a dor do presente do que o enga-
no e esperança que reinaram os seus tempos de pequeno. Talvez 
pudesse deixar a sua marca no outro lado da moeda. Talvez.

Sentiu um toque na sua perna. Sentado ao seu lado, a ob-
servá-lo atentamente com os seus olhos azuis esverdeados, es-
tava agora um jovem rapaz com quem tinha feito uma sólida 
amizade desde que iniciara os tratamentos. De ar forte e com 
um aspeto ironicamente saudável, era um rapaz alegre, curioso 
e extremamente inteligente. Ensinara-lhe diversas coisas sobre 
os mais variados temas e deixara-o a pensar sobre múltiplas 
questões filosóficas e científicas. Tinha o hábito de constante-
mente colocar o cabelo atrás das orelhas, pois os seus fios cas-
tanhos chegavam aos seus ombros, e de roer as unhas sempre 
que era desafiado intelectualmente numa área que não domina-
va ou quando não encontrava resposta para algum problema. 
Adorava quando lhe transmitiam informações novas e que não 
conhecia, apontando-as num pequeno caderno que trazia con-
sigo para todo o lado, para mais tarde pesquisar. Nesse mesmo 
caderno, fazia uns rabiscos abstratos e aleatórios quando se en-
contrava aborrecido, ou tentava descobrir umas novas equações 
matemáticas. Tentava ser um revolucionário e ambicionava um 
dia trabalhar para a NASA ou ganhar o Prémio Nobel. Era um 
ateu extremista, ao ponto de fazer uma cara enjoada ou trocista 
sempre que ouvia alguém pedir alento a Deus. Não acreditava 

na sua cura - segundo os cálculos que fizera uns meses antes, 
teria ainda seis anos, três meses e catorze dias de vida pela 
frente. E não ia ser uma entidade imaginária a alterar isso. Não 
ia ser salvo. Caso algo mudasse, todo o mérito seria entregue 
aos médicos que o acompanharam. Mas tinha a certeza que tal 
não aconteceria. No máximo, morreria mais cedo, mas por cau-
sas não relacionadas à sua doença. Era ele que dava força ao 
seu lado mais negro, mesmo que de forma não intencional. Se 
sentia uma forte atração pela desistência, era por causa deste 
jovem. Conseguia refutar e explicar de forma clara, precisa e 
perfeita diversos conceitos e ensinamentos bíblicos, mostrando 
como tudo se encontra subjugado ao Universo (ou a múltiplos 
universos, não entendia bem) e não a uma entidade sobrenatu-
ral. Se tudo conseguia ter uma razão racional e não espiritual, 
como podia acreditar e confiar num Deus salvador, pronto para 
o levar para o Paraíso? Ou como poderia confiar que estaria 
vivo mais uns anos para acompanhar o crescimento da filha? 
Não tinha certezas de nada. Nada. Não sabia se ia, se ficava. Se 
lutava, se desistia. Levava-o a pensar se não era melhor dar o 
braço a torcer e deixar-se desvanecer e desaparecer para sempre 
como os ateus acreditavam. Para que valia lutar, se a Nature-
za tinha definido que tal acontecesse? E ela era poderosa. E se 
Deus não existia, para que valia desistir, se não tinha para onde 
ir depois? Se se fosse, deixaria de sofrer eternamente. Fechava 
os olhos e nunca mais passava por nada. Mais nenhuma dúvida 
o estrangularia, nenhuma dor, nenhum problema. Nem arrepen-
dimento iria sentir. Não teria forma de sentir. Já não seria nada 
para além de um pedaço de matéria a ser decomposto. Mas tam-
bém não teria um lugar lá em cima, em cima das nuvens, para 
poder sentir a plena realização e felicidade e ver a sua família 
reerguer-se. Teria desperdiçado os seus últimos tempos a sofrer 
em silêncio, sentado à espera que a morte finalmente o viesse 
buscar. Não poderia então prometer à filha que se voltariam a 
encontrar, pois ficaria preso debaixo de terra. Não haveria o 
tão aclamado destino final para se amarem eternamente e sem 
limites.

Se tinha fé? Tinha. Mas não era grande o suficiente para 
pôr de parte o poder do Universo que ele lhe explicara de forma 
tão confiante e credível. Ambas tinham a mesma força, como se 
fossem dois pesos numa balança equilibrada. Não sabia no que 
acreditar nem que atitude tomar. Apesar de todas as inquieta-
ções que lhe trazia, era um bom rapaz. 

Questionava-se quanto tempo teria estado a divagar, pois 
ele olhava para si com um ar confuso e de certa forma inquietan-
te, como se esperasse uma resposta para alguma pergunta. Le-
vantou uma sobrancelha e esperou que repetisse o que dissera:

-Estás pronto? É a tua vez. Já estão à tua espera.
Certo. Esquecera-se da razão pela qual estava naquele 

lugar insosso. A divagação em que se encontrava ajudara-o a 
abstrair-se momentaneamente do propósito que o levara ali e a 
focar-se em aspetos secundários e menos relevantes (mas não 
irrelevantes). 

Levantou-se e, com um andar fúnebre, dirigiu-se à sala que 
já tão bem conhecia. Também de paredes brancas, era cúbica e 
de dimensões pequenas, mas aparentava ser maior do que real-
mente era. Uma pequena janela de caixilho preto deixava entrar 
alguma luminosidade dos múltiplos candeeiros que rodeavam 
o bloco hospitalar em que se encontrava, mas era ainda precisa 
a iluminação de uma série de luzes em forma de discos, colo-
cadas no teto. Uma secretária de estilo moderno, também de 
cor negra, erguia um computador com já alguns anos de vida, 
um pequeno candeeiro branco e vários montes de papéis, com 
alguns registos clínicos, fichas de utentes e apontamentos, en-
tre outros. Além disso, sabia que nas gavetas dessa secretária 
estavam diversos materiais de escritório, alguns pequenos apa-
relhos médicos e desenhos e fotografias dos filhos dos médi-

cos que utilizavam esta divisão – sabia-o porque criara uma 
grande afinidade com os médicos, uma ligação quase familiar, 
e era uma espécie de conselheiro para todo eles, ouvindo os 
seus desabafos e histórias pessoais. As paredes estavam rechea-
das de posters informativos sobre as mais diversas doenças e 
retratos de todos os pacientes que por aquela sala passaram e 
que infelizmente (“ou felizmente?”, questionava-se) acabaram 
por partir. Conseguia perfeitamente imaginar-se numa daquelas 
molduras: os cabelos pretos e grandes, enquadrados no seu ros-
to cansado e violado pelas angústias da vida; dois olhos verde-
-azulados brilhantes e intensos, escondidos atrás de uns óculos 
de armações também escuras e com detalhes dourados; um ar 
sério misturado com um olhar deveras enigmático e cansado, 
combinado com uns lábios algo mortos de tom vermelho vivo, 
mas perpendiculares ao nariz fino e levantado. Realmente, todo 
ele era feito de contrastes. Parecia uma espécie de ponte entre a 
vividez e a obscuridade. Ficava perfeito naquela parede. Tam-
bém lá haviam desenhos feitos a giz pelos mesmos petizes, que 
o chefe do departamento decidira permitir e manter, para dar 
um ar vivo, jovem, esperançoso, próximo e único ao espaço, 
a custo zero. De vez em quando, também alguns utentes dei-
xavam lá a sua marca pessoal, desenhando diversos elementos 
da natureza e bonecos ou escrevendo frases motivadoras. Ele 
tinha sido um deles, mas fugiu à regra: na primeira vez, preferiu 
fazer um desenho abstrato, que conjugava uma miscelânea de 
padrões e formas e um exagerado contraste de cores. “Deixo a 
cada um de vós interpretar a minha arte da forma que melhor 
vos convém. Reparem que a interpretação do meu desenho al-
tera conforme o estado de espírito de quem o observa.”, dissera 
ele. E não mentira. Da segunda vez, entre a cama e a poltrona 
de hospital existentes, representou um anjo e um diabo, ambos 
de mãos dadas e a andar em círculo, numa dança divinalmente 
infernal. Para este desenho, nunca deu nenhuma justificação. 
Nem tinha de dar. Sabia que, se o tentasse explicar, não o iriam 
compreender ou achá-lo louco e não queria ser transportado 
para a ala psiquiátrica. Apesar de parecer exageradamente hi-
perbólico, era algo que verdadeiramente temia. Não era louco. 
Simplesmente não era sano.

Sentou-se na cadeira que majestosamente esperava por ele 
e manteve-se em silêncio enquanto o médico e a médica que ha-
bitualmente o acompanhavam preparavam o material e faziam 
os procedimentos usuais. Não deixou escapar um único som 
enquanto lhe mediam a pressão ou lhe colocavam as agulhas 
na veia. Não era um processo indolor de todo, mas já se tinha 
habituado à dor, de tantas vezes que o repetia. Dor física não era 
um incómodo para ele. Nunca fora. Mentalizara que era algo 
momentâneo, que mais cedo ou mais tarde passaria. Mas e a dor 
psicológica? Para essa ninguém nunca o preparara. Ensinaram-
-no a aguentar com sacos de vários quilos de batatas e poceiros 
cheios de uvas graúdas, a levantar-se sem choramingar depois 
de uma queda, a aguentar a apanha do milho curvado ao sol, a 
aguentar lutas de rua na juventude, a aguentar as consequências 
que a sua patologia implicava. Não o ensinaram a lidar com lutas 
interiores, com os próprios demónios, com as próprias questões. 
Também não era algo que se ensinava como a matemática ou a 
física. Era um mundo completamente paralelo e personalizado. 
Tinha as suas vivências e lidava com os sentimentos de forma 
diferente à que os outros lidavam. Não valia a pena dizer para 
reagir e agir desta ou daquela forma, porque simplesmente não 
tinha eficácia. Tinha de descobrir por si mesmo. E o pior: não 
era nada parecida à dor que romantizavam em livros, músicas 
e filmes. Preferia mil vezes sofrer na pele (literalmente) do que 
carregar o peso de uma consciência pesada, obscura e descon-
certada. Era um fardo que o esmagava e que lhe sugava toda 
a energia, sem nada poder fazer para parar ou impedir. Ficava 
dependente e submisso ao tempo, sem ter garantias que mesmo 
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este aliviasse as coisas. Era um jogo de sorte e azar, onde não 
conseguia adivinhar qual era a próxima jogada e quais as con-
sequências que traria. E aquilo corroía, verdadeiramente corroía 
todo o seu interior, e deixava-o cada vez mais desgastado. E, tal 
como o tempo se podia alterar rapidamente e sem aviso prévio, 
também essa dor podia ir e vir sem aviso prévio – o que era ain-
da mais confuso e agoniante. As mudanças de estado de espírito 
repentinas não ajudavam em nada: num minuto queria desistir e 
dar o braço a torcer, noutro ganhava forças e uma garra imensa 
e queria lutar até não poder mais e noutras ainda mantinha-se 
neutro e deixava-se levar pelo vento.

Tentou abstrair-se destes pensamentos, que apenas fomen-
tavam a sua luta interior contra si mesmo. Fechou os olhos, 
reclinou-se e tentou focar-se apenas nos sons e sensações que 
ouvia e sentia. A visão era apenas presenteada com o nada, que 
na verdade não era nada, mas sim ausência de luz. Sentia algo 
estranho, mas ao mesmo tempo não sentia nada, não sabia bem 
o que era. Talvez fosse paz interior, talvez somente fosse a au-
sência de conflito interno. Eram-lhe oferecidas sempre duas 
opções e tinha de escolher entre elas, sendo que se posicionava 
numa posição mediana e não se identificava com nenhuma das 
descrições. Era algo talvez extraterreno ou pelo menos incom-
preensível para si. Talvez não fosse assim tão complexo, mas 
arranjava sempre forma de baralhar e complicar. Estava na sua 
natureza.

Justamente quando estava a aproveitar uns momentos de 
algo semelhante a felicidade, mas simultaneamente longínquo a 
tal, sentiu uma pequena dor abdominal crescente e uma cãibra 
na perna esquerda. Deve tê-lo verbalizado com recurso a alguma 
interjeição ou a sua expressão facial denunciara-o, pois a médica 
ficara a olhar séria para ele durante uns microssegundos.

-Está tudo bem consigo? – questionara-o.
Não, não estava. Quer dizer, na realidade estava. Mas não 

estava.
-Não se preocupe, isto já passa. São apenas as dores ha-

bituais.
A médica acenou e afastou-se. Estudara aprofundadamente 

todo o processo e sabia cada pormenor de cor, mas não sabia 
tudo, ao contrário do que poderia pensar: não o tinha experien-
ciado e isso fazia toda a diferença. Podia saber acerca das dores 
físicas, mas desconhecia o nó em que o seu cérebro se tornara. 
Se o soubesse, talvez não se tivesse afastado. Teria ficado sen-
tada a seu lado, a dar-lhe motivação e a mostrar a luz ao fundo 
do túnel, talvez chamado algum psicólogo em serviço. Mas não 
o sabia. E ele também não fazia questão que ela soubesse. Se 
nem a própria mulher conhecia totalmente as suas entranhas 
mais sombrias, não ia ser a especialista incomodada quanto a 
problemas que nem lhe faziam respeito, certamente teria muito 
mais que fazer. O mundo não rodava à sua volta.

Quando a dor desvaneceu e desapareceu por completo, 
voltou a relaxar e a deixar-se encostar totalmente no recosto da 
cadeira. Não tinha nada com que ocupar o seu tempo. As pilhas 
de revistas em cima da mesinha de cabeceira hospitalar já eram 
velhas e já as tinhas lido e relido a todas. A televisão que estava 
à sua frente não era por cabo e os programas que habitualmente 
passavam àquela hora eram completamente desinteressantes, 
eram de um entretenimento insípido, básico e inútil, nada de 
novo traziam à sua vida, por isso dispensava-a. Não havia mais 
nenhum doente na sala àquela hora, estava entregue a si mes-
mo, ao destino e ao vazio. Fechou os olhos, desta vez sem pres-
tar atenção às perceções sensoriais, e deixou-se afrouxar. O seu 
corpo parecia uma pedra, mas o seu cérebro mantinha-se bem 
ativo. Acabou por se deixar levar e adormeceu.

De repente, estava no Vaticano, na Capela Sistina. Olhou 
em redor. O chão de mármore que pisava era realmente sump-
tuoso e de uma beleza extrema. As nobres tapeçarias de Rafael 
rodeavam-no, mas não lhe davam um ar sufocante, antes pelo 

contrário, davam um ar mais amplo, e deixavam-no conectar-se 
com diversos eventos importantes descritos na obra que glori-
ficava. Os detalhes a ouro presentes em todo o edifício davam-
-lhe um aspeto ainda mais poderoso. Os papas, representados 
entre as diversas janelas, relembravam-no de toda a história que 
a religião tinha ultrapassado e do que ainda estaria para vir. A 
distância do teto a si fazia-o sentir-se um ser pequeno insignifi-
cante, era realmente enorme e incomparável. Mas o mais belo 
eram sem dúvidas as pinturas de Michelangelo: estudara-as no 
passado, movido unicamente pela curiosidade e sede de conhe-
cimento, mas em nada se igualavam ao que a visão contem-
plava no momento. Todas elas se conectavam de forma quase 
natural, como se tivessem sido destinadas a estar ali naquelas 
exatas posições. Era realmente uma das maiores obras de arte 
do século XVI e fazia jus a todo o reconhecimento e admiração 
de que era alvo.

Deixou os olhos fluírem pelas diversas pinturas, saborean-
do cada pormenor. Mas ao chegar às duas pinturas centrais, re-
parou que algo faltava numa delas. Adão não estava lá. Deus, 
abraçado a Eva, esticava o seu braço para o vazio. Subitamente, 
sentiu-se a flutuar. O seu corpo subia, seguindo a movimenta-
ção das correntes de ar quente. Sentia-se cada vez mais próximo 
do teto. Viu então a oportunidade que sempre esperara: contac-
tar com Deus de forma mais próxima, agarrar-se a ele e partir 
com ele para o céu. Entregou-se ao movimento e deixou-se ir, 
cada vez mais alto – cada vez mais perto do que o esperava, 
cada vez mais longe de onde viera. Sentia-se observado pelos 
profetas e sibilas. Conseguiam eles prever o que estaria para 
acontecer? Ou sabiam-no de antemão?

Alcançou a pintura e ficou a fixá-la. Era de cortar a respira-
ção. Metia muito respeito e admiração. E lá estava Ele à sua es-
pera. Finalmente, todo o sofrimento e dúvidas fizeram sentido. 
Tinham-no levado até ali. Depois de tanta dor e tumulto, ia fi-
nalmente descansar eternamente. Esticou o braço e o indicador. 
Pareceu ver o braço de Deus a aproximar-se também do dele, o 
que lhe deu ainda mais motivação. Esticou ainda mais o braço. 
E quando estava tão perto, tão perto, de alcançar o indicador, 
este afastou-se rapidamente. Já não o conseguia alcançar. E, a 
certa altura, acabou por desaparecer mesmo. Não o conseguia 
encontrar. Gritou por Ele múltiplas vezes. Não obteve respos-
ta. Apenas ouvia a sua própria voz, a ecoar no vazio repetida-
mente. Como iria agora ganhar nova vida? Renascer no plano 
perfeito? Más venturas o guiavam. Porque estava o seu plano a 
ser comprometido desta forma? A única coisa que alguma vez 
exigira era ter paz e foi exatamente isso que lhe tiraram sem 
explicação possível.

A força que o mantinha suspenso no ar desapareceu e ele 
caiu bruscamente no chão. Sentiu uma vibração. As velas tre-
miam e oscilavam. Olhou para o teto. O fumo que saía das ve-
las ofuscava as pinturas e danificava-as, dando-lhes uma cor 
morta e deixando contornos menos claros e distinguíveis. A luz 
que entrava pelas janelas tinha sido substituída por um escuro 
sombrio e noturno. Uma espécie de pó voava. De repente, uma 
pequena pedra bateu-lhe na cabeça. Depois outra. E o teto des-
moronou em cima dele.

Acordou ofegante, com a respiração rápida e arrítmica, 
como se quase se tivesse afogado e tivesse conseguido subir à 
tona nos últimos segundos de consciência. Mas em vez de água, 
quase se asfixiara nos próprios pensamentos inconscientes. Tal-
vez mais conscientes do que ele pudesse alguma vez desconfiar.

Durante o resto do tratamento, ficou a refletir no sonho que 
tivera. Não encontrava uma explicação racional, se não ter sido 
um sinal para não desistir. Talvez o seu tempo ainda não tivesse 
chegado. Não pudera agarrar a mão Dele. Não pudera seguir a 
sua viagem no mundo espiritual. Fora confinado ao físico, e cá 
estava ele, ainda preso à própria carne e à terra em que pisava. 
Alguma razão haveria de existir. Porque não pudera finalmente 

libertar-se do material que mantinha a sua alma presa e fugir 
para longe do mundo cruel e sofrido ao qual nunca desejara 
pertencer?

Subitamente, tal como o teto da Capela Sistina fora restau-
rado, também ele sentiu que podia recomeçar e dar cores mais 
vivas à sua existência. Se tanto a mão de Adão como a de Deus 
foram repintadas, mantendo a sua perfeição e imparidade, por-
que haveria ele de impedir a sua própria felicidade?

Pouco tempo depois, retiraram as agulhas, fizeram os pro-
cedimentos finais e deram-lhe permissão para regressar a casa. 
Pegou no casaco, saiu da sala e, de seguida, saiu do hospital. 
Mal abandonou o edifício, sentiu o vento frio a envolvê-lo e a 
apertá-lo grosseiramente, regelando-o, mas não se importava. 
Sobrevivera a mais um dia e preparava-se para mais uma noite 
ao lado de quem amava.

«Paredes Brancas»
escalão C | pseudónimo “Jasmim Cinza”

Joana Mafalda Simões Prado 

Paredes,
Paredes brancas são tudo o que vejo,
Paredes brancas e lisas como a neve
A neve…
Neve…
Mãe?
Consegues ver-me?
Sempre que penso em ti, todas as memórias dos invernos 

que passávamos a brincar juntas aparecem como que por magia 
na minha cabeça…

Poder recordar os velhos tempos sabe tão bem!
Tu levavas-me sempre a passear pela floresta gelada.
Levavas-me a ver todos os animais, os esquilos a subir pe-

las árvores, os veados a saltar sobre os troncos, os pássaros a 
voar sobre as nossas cabeças.

Tu davas-me a mão e puxavas-me para todo o lado, 
Até que começava a anoitecer, e ambas voltávamos para 

a pequena, aconchegante casinha de madeira perdida no outro 
lado do bosque.

A nossa casinha de madeira
E isso repetia-se todos os dias…
Todas as noites…
O pai nunca me conheceu… Mas eu também me lembro 

que tu dizias sempre,
“Ele ama-te muito, e lutou imenso para te tentar conhecer, 

minha filha, ver-te era tudo o que ele mais queria. E… assim 
como tu, ele também adorava o branco.”

Conhecer o pai também era tudo o que eu mais queria…
Queria
Hoje, as paredes antes brancas do meu quarto, estão man-

chadas.
De más memórias,
De maus momentos
De um mau passado que eu não quero mais relembrar.
Mas elas estão principalmente,
Manchadas com sangue
O meu sangue
Tu decidis-te ir embora…
Deixaste-me aqui sozinha, neste lugar triste e solitário.
Este planeta não serve para mim… Não gosto deste sítio.
E agora, também me relembro,
Tu sempre me disseste uma coisa bastante interessante:
“Filha, minha querida, estás a ver aquelas estrelinhas a cin-

tilar no céu? Aquela, aquela ali, a mais brilhante de todas, é o 
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teu pai. Ele está a olhar para ti agora, ele está sempre contigo, 
filha, onde quer que fores, e ele está muito orgulhoso, porque 
a filha dele cresceu, é linda, e uma menina muito bondosa. 
Um dia, daqui a muitos anos, quando os teus netos estiverem 
a aprender a correr pela casa, tu irás ter com ele, e comigo, e 
ficaremos juntos para sempre.”

Nunca pensei em ter netos a correr pela minha casa, isso é 
algo que não vai acontecer. Não está nos meus planos. Mas sei 
que um dia eu serei a estrela mais brilhante deste mar de luzes 
que nadam juntas no céu todas as noites, a partir do dia em que 
me disseste isso, todas as noites, todas, eu espreitava pela janela 
e desejava boa noite ao pai.

Janela…
O quarto das quatro paredes brancas tem uma janela… E 

sempre que eu olho pela janela de vidro antes azul, agora, ape-
nas destruído em pequenos pedaços, eu lembrava-me do pai e 
pensava que o céu era um lugar lindo…

Eu também estou orgulhosa,
O meu pai é a estrela mais brilhante da maior das conste-

lações..
E eu quero ir ter com ele… Agora.
Olho para baixo num ato desesperada, sinto-me sufocada 

pelo mar de gente que me observa do outro lado da rua pela 
fissura onde deveria estar uma janela, cujos vidros estão, agora, 
espalhados pelo chão.

Sinto-me perseguida pelas sirenes barulhentas de uma coi-
sa grande que carrega duas luzes fortes, azul e vermelho, azul 
e vermelho,

Azul e vermelho…
Azul é antiga cor da linda apesar de pequena janela que 

dava claridade ao pequeno quarto.
Azul é a cor do céu onde mora o pai… E onde quero morar 

eu.
Azul é a cor do insignificante pedaço de vidro que levo 

comigo na minha mão, e vermelho é a cor do líquido que desce 
por ele.

Corro,
Mais precisamente fujo,
Fujo como fugi do minúsculo quarto de hospital onde vi 

aquela máquina a parar.
Fujo como fugi do cubículo onde te deixaram fugir de 

mim.
Fujo como nunca fugi,
Apenas fugi assim, quando vi a vida da minha mãe fugir, e 

escapar-me por entre os dedos.
Passo por um corredor pouco iluminado.
Corredores, corredores e mais corredores por onde passo 

que me levam a lado nenhum.
Vejo sangue e neve.
Neve vermelha, que derrete rapidamente como a minha 

vida neste momento.
Por mais frio que esteja nesta casa. Tudo derrete, desaban-

do calmamente. 
E tudo o que sinto é sofrimento.
Batidas fortes na porta ecoam e fazem-me tremer ainda 

mais…
O que se passa? Porque me querem?
Esqueço esses pensamentos.
Despreocupadamente apenas despeço-me.
Como o adeus que tu não me deste antes de partir…
Porquê mãe?
Não
Não foi um adeus, foi um “até já”.
Mãe, tu sempre me disseste que um dia todos nós ficare-

mos juntos.
Desculpa por desapontar-te quanto aos netos, mas, de resto.
Vocês devem estar tão felizes por saberem que finalmente 

estaremos os três a viver juntos para sempre.

Sei que estão neste preciso momento a sorrir e a olhar para 
mim, enquanto me chamam para ir ter com vocês.

Eu sinto isso.
Eles precisam de mim como eu preciso deles. Eu não tenho 

ninguém a não ser eles e eles não têm ninguém a não ser eu.
Eu sinto isso.
A dor de ser a última a partir deste mundo vulgar…
Eu sinto.
Assim como sinto todos os gritos ecoarem na minha cabe-

ça, não sei o que se passa…
Quem me chama? Quem me chama?
Não consigo entender nada do que dizem.
Apenas me lembro de mim a repetir as mesmas palavras…
Eu prometi “Quando a mãe fosse ter com o pai, eu seguiria 

em frente e iria com ela também”.
Eu só não achava que tu fosses ter com o pai um dia depois 

de eu prometer isso.
O meu aniversário deve ser mesmo importante para tu 

mãe, decidires partir nesse exato dia.
Caminho, certamente incerta, sem sentir mais nada, sem 

ouvir mais vozes, sem prestar atenção a mais nada.
Volto ao mesmo velho quarto.
Paredes,
Paredes vermelhas são tudo o que vejo,
Paredes vermelhas como o sangue que as cobre…
Estes serão os meus últimos momentos aqui.
Volto a ouvir insistentes e incansáveis batidas na porta.
São eles…
Eles querem levar-me para junto de outras pessoas, ou-

tras… “Meninas da minha idade” para que eu psosa fazer novos 
amigos.

Engraçado…
Os meus únicos amigos fugiram e estes humanos sem sen-

timentos nem me querem deixar ter com eles.
Porquê?
Realmente, eu estava interessada em experimentar tanta 

coisa antes de mudar de casa outra vez.
Tanto faz….
Apreço-me,
Avanço até á mesa…
Mesa,
Mesa de madeira é tudo o que vejo,
Mesa de madeira
A mesa onde estão alguns comprimidos que eu ainda não 

tomei…
E algumas caixas vazias, que eu já nem me lembro para 

que é que serviram.
Estão todas na mesa.
A mesa onde está a minha carta.
Sim, eu escrevi uma carta.
Uma carta de despedida
Queria agradecer por esta experiência maravilhosa de vi-

ver no planeta Terra durante quinze anos.
Foi divertido ir á escola, só não gostei que ficassem sempre 

a falar de mim, eles estavam-se sempre a rir quando diziam o 
meu nome… Será que eu sou engraçada?

Também não gostava de quando eles me batiam, ou quan-
do me atiravam papeis para a cabeça, ou quando estragavam a 
minha mochila, ou quando partiam as minhas cabeças, ou quan-
do rasgavam os meus desenhos…

Os outros pares de olhos assustadores que ficavam a enca-
ra-me com desdém e desprezo não eram assim tão maus.

De qualquer forma…
Obrigada por me acolher, mundo.
Mesmo que não gostes muito de mim.
Eu agradeço.
O que eu mais gostei foi a neve.
A neve branca, fofinha e gelada, a neve estava sempre lá 

para mim, quer dizer, no verão ela ia embora, talvez ela não 
goste muito do sol, mas… No resto do ano ela estava sempre 
lá, e ela ouvia-me atentamente, ela era a minha melhor amiga.

Mas agora…
Agora a neve foi embora, a neve, a mãe, o pai, e agora, é 

minha vez de correr e fugir deste lugar assim como eles fizeram.
Vou viver no céu.
Vou viajar lá para cima.
Paredes brancas manchadas com meu sangue.
Uma pequena lâmina na minha mão, um pequeno frag-

mento do vidro azul que vai perfurar a pequena chama de vida 
que ainda está acesa dentro de mim.

Lentamente, calmamente, ela vem ter comigo, no meu peito.
Conto calmamente na minha cabeça,
3, 2, 1,
Alguém entra no meu quarto mas os meus olhos pesam 

demais.
Luz, 
Luz vermelha e azul.
Mãe?
Pai?
Tudo o que observo absolutamente nada…
Ouço ao longe alguém a dizer…
“Chamem uma ambulância!”
Mas tudo está,
Escuro…

«O que se vê»
escalão C | pseudónimo “Violeta Azul”

Joana Mafalda Simões Prado 

Chove, chove muito,
E chove sem ter fim,
A chuva vai caindo,
E vai molhando o meu jardim
Jardim, jardim molhado,
Jardim, o meu jardim,
Papoilas amores-perfeitos,
Tulipas, alecrim,

Bolo, na cozinha,
Bolo, feito assim,
Bolo, de cenoura,
Bolo feito por mim,

Olho para fora,
Para lá da janela,
Paisagem antes seca,
Que é agora tão bela

Uma floresta na mata,
Um tesouro perdido,
Meu parque quando criança,
Memórias que levo comigo

E chove, intensamente,
E tanta pinga cai,
Vejo pela minha janela,
Um mundo que me atrai

É noite, noite escura,
Escura, escura de breu,
Que pinta minha alma de negro,
Mas não me tira de um mundo meu
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Vida que corre lá fora,
A mil por hora sem ver,
O caminho por onde passa,
O caminho que vai percorrer
O vento que passa e me arrasta,
Que me quer mandar para trás,
O vento que sopra e me leva,
A pensar que não sou capaz

As ruas sem vidas que vivem,
As ruas sem emoções,
As ruas cheias de pessoas,
Perdidas nas reputações,

Rua sem felicidade,
Rua apenas triste,
Rua engarrafada de humanidade
Humanidade que apenas desiste

Os corpos e almas que fogem,
Os fortes que estão a partir,
Os que não querem saber,
Os que deveriam ir,

Pergunto-me se é apenas isto,
Isto o que se vê,
Porque as boas coisas,
Alegrias antigas,
Amores, foram todos largados,
Por aí, á mercê

Porque mesmo quem não vê,
Melhor que os outros irá
Quando perceberem que o mundo caiu,
Já ninguém vai viver para ver,
O que nesses tempos,
Não haverá,
Então devemos sorrir,
Sorrir enquanto há esperança,
Porque atrás do que vemos,
O que se vê...
É apenas uma falsa mudança.

«Nós»
escalão C | pseudónimo “Margarida Jardim”

Joana Mafalda Simões Prado 

Pelos teus olhos de esmeralda viajo
E vou cada vez mais além
Corro até chegar ao fim
De um eterno e frio poço sem fundo

Sem poder algum eu voo
E voo para muito, muito longe
Parar a um lugar que não existe
Parar ao sítio perfeito

Onde as ilhas voam no céu
E as nuvens nadam no mar
Com lindos pássaros que vão surgindo
Para as poderem acompanhar

Onde os peixes cantam a melodia de ontem
Enquanto nos juntamos em busca do amanhã,

O brilhante e incerto amanhã
Que nos contará tudo sobre hoje

E procurando a felicidade vamos
Esperançosos e de mãos dadas
Na procura do que falta
Da última peça do puzzle
Do mundo que afinal existe,
Pois ainda não é perfeito

Mas,

Quem sou eu afinal?
Sabendo que alguém não é resposta…

Sempre faltará algo
E por isso o mundo existe
Imperfeitamente misterioso
Até deixar de estar, viver,
Existir

E então,

Quem somos nós?
Sendo que destruidores é resposta

Nós que promovemos a fome
Nós que erradicamos a bondade
Nós que gritamos pela guerra
Nós que destruímos o que é belo

E sem nos lembrarmos da natureza que por nós é pisada
Continuamos…
Continuamos em frente com medo
Medo de perdermos o que já foi perdido
Num passado triste e sofrido
Também causado por nós.
Nós que somos um mistério
Ou não somos?
Somos nós
Imundamente gentis
Sarcasticamente queridos
Enganosamente simpáticos

Verdadeiramente cruéis

Passando por cima de todos
Para reinar este miserável povo de seres cegos
Cegos de coração e de alma
Pois de todos os que não vêem
Os que não tem olhos são os que mais sentem

E entendem a triste maldade
Percebem a crueldade assassina de emoções
Percebem a ganância perseguidora do poder
Que usam para conquistar um mundo
Que um dia não irá mais existir
Que um dia eles irão finalmente extinguir
Que um dia irão finalmente conseguir destruir
Graças á incrível sede do Homem pelo dinheiro

E por isso, enquanto cá estamos
No embalo desta canção infinita
No embalo deste lindo ciclo harmonioso
Fugimos, lutamos
Protegemos os que amamos
Não os deixamos mais sofrer
Pois já sabemos que mesmo que eles não sintam
A nós irá doer

«Esperar»
escalão C | pseudónimo “Rosa Branca”

Joana Mafalda Simões Prado 

O dia espera pelo sol,
E a noite pela lua,
A morte pela vida,
E a minha pela tua
 
As rosas pela chuva,
E pela primavera anseia o jardim,
A paciência que vale a todos,
Já não existe mais em mim,

Todos esperam por algo,
Todos esperam alguém,
Será que eu sou o único
Que não está á espera de ninguém?

“A vida não dura para sempre”
“Não temos nada a perder”
Se também não tenho nada a ganhar,
Não sei o que aqui estou a fazer

Já nenhuma esperança me resta,
Já nenhuma esperança me falta, 
Já nenhuma dor me afeta,
Já nenhuma dor me arrasta,

A manhã segue a noite
Que é pela tarde perseguida
Pois quando a luz não desaparece,
A escuridão não pode ser erguida

Todos dependem de todos,
Todos dependem de alguém,
E no fim das contas sou o único,
Que não depende de ninguém,

Já perdi tudo,
Já perdi todos,
Já perdi aqueles,
Que controlavam os meus modos

Porque eu já fui feliz,
E agora infeliz sou,
Nada mudará,
Enquanto aqui estou

Por isso escrevo, escrevo, escrevo,
Escrevo sem parar,
Achando que escrevendo,
Tudo vai mudar

E espero, espero, espero,
Espero a pensar,
Que se eu esperar,
Alguém vai chegar,

Alguém que eu espero,
Alguém que não existe,
Alguém que existiu,
Alguém que de mim desiste

E então, para acabar
Dando ênfase á minha frustração
Acontece que esperar,
Só nos parte o coração.
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Protocolo – Projeto “Mãos na Terra”, Ano 
Letivo 2019/2020 e 2020/2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o protocolo de parceria entre o Municí-
pio de Vila Nova de Poiares e a Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental (APPACDM) para o Proje-
to “Mãos na Terra”, Ano Letivo 2019/2020 e 
2020/2021.

Certidão de compropriedade – Fábio Da-
niel Alves Reis e Bruna Filipa Caldeira 
Sardo – Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Processo de Obras nº 40/2020 – Licencia-
mento para Construção de Armazém – Ma-
ria Lídia Ribeiro Precatado dos Prazeres 
– Rua do Vimieiro/Vimieiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
4 de setembro de 2020

Proposta de não aceitação das compe-
tências previstas no DL 23/2019, de 30/01, 
alterado pelo DL 56/2020 de 12/08 – Trans-
ferência de competências no domínio da 
Saúde
A Câmara deliberou, por unanimidade, sub-
meter à Assembleia Municipal a proposta de 
não aceitação da transferência de competên-
cias, no domínio da saúde, para os órgãos do 
Municipio.

Proposta de não aceitação das compe-
tências previstas no DL 21/2019, de 30/01, 
alterado pelo DL 56/2020 de 12/08 – Trans-
ferência de competências no domínio da 
Educação
A Câmara deliberou, por unanimidade, sub-
meter à Assembleia Municipal a proposta de 
não aceitação da transferência de competên-
cias, no domínio da educação, para os órgãos 
do Municipio.

Processo limpeza de terreno - Vila Chã - 
Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho proferido pelo Sr. Presidente 
da Câmara, no sentido de notificar o proprie-
tário para limpeza de terreno, em Vila Chã.

Procedimento de contratação pública para 
“Substituição da Cobertura da Escola Bá-
sica e Secundária Dr. Daniel de Matos”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a decisão de contratar, de acordo com o 
estabelecido no art.º 36º do CCP, em face da 
necessidade da intervenção neste espaço 
atendendo ao atual estado da cobertura, em 
fibrocimento, do facto de este município não 
dispor de recursos próprios para a sua ma-
terialização e de, em face do exposto, haver 
necessidade de recorrer a um procedimento 
de contratação pública para a execução da 
obra.
Mais deliberou, aprovar o preço base propos-
to, no valor de 234.800,00 € (duzentos e trinta 
e quatro mil e oitocentos euros) excluindo o 
IVA à taxa legal em vigor, o qual constitui o 
montante máximo que este município se dis-
põe a pagar pela execução de todas as pres-
tações que constituem o objeto do contrato, 
conforme o estabelecido no art.º 47º do CCP, 
e que foi obtido mediante a aplicação dos 
custos médios unitários praticados no merca-
do para este tipo de trabalhos e considerados 
pelo projetista na estimativa orçamental da 

obra apresentada e constante do respetivo 
projeto.
Deliberou ainda que, de acordo com o esta-
belecido no art.º 17º e seguintes do CCP, em 
face do valor da despesa, e sendo o valor do 
contrato inferior a 5.225.000,00 €, conforme 
o estabelecido na alínea a) do n.º 3 do art.º 
474º do referido diploma legal, adotar um pro-
cedimento por concurso público, previsto na 
alínea b) do art.º 19º do CCP, em que:
- Na sequência da revisão orçamental e da 
emissão da declaração de cabimento orça-
mental, encontram-se reunidas as condições 
necessárias, do ponto de vista financeiro, ao 
início do procedimento.
- Atendendo ao prazo de execução previsto 
e proposto para a execução da empreitada, 
de 240 dias, ao tipo de procedimento de 
contratação pública – o concurso público, e 
ao período temporal no qual se vai iniciar o 
procedimento de contratação pública, a exe-
cução da empreitada resultará numa despesa 
plurianual, já aprovada por deliberação da 
Assembleia Municipal de 20/08/2020.
 - A realização da despesa inerente ao contra-
to a celebrar, tem a seguinte classificação nas 
grandes opções do plano: 02 002 1999/4-1, 
e a seguinte classificação orçamental – 0102 
07010305. Verifica-se a existência de dota-
ção orçamental, mediante o registo prévio do 
cabimento pelo serviço de contabilidade, e de 
fundos disponíveis.
Deliberou ainda, face ao estabelecido no art.º 
290-A do CCP, designar como gestora do 
contrato em questão a Eng.ª Ana Dias, técni-
ca deste município.
Deliberou ainda, aprovar, dando cumprimento 
ao estabelecido no art.º 40º do CCP, as peças 
do procedimento para a formação do presen-
te contrato, designadamente:
- Programa de procedimento;
- Caderno de encargos;  
- Caderno de encargos – Condições técnicas 
especiais;
- Critérios ambientais – medidas de gestão 
ambiental em obra;
- Plano de Segurança e de Saúde e adita-
mento ao PSS;
- Plano de Prevenção e de Gestão de Resí-
duos da Construção e da Demolição;
- Trabalhos preparatórios e acessórios
Deliberou também, designar, de acordo com 
o estabelecido no nº 1 do art.º 67º do CCP, 
como membros efetivos do júri:
- Eng.ª Ana Dias;
- Dr.ª Paula Baptista;
- Dr.ª Isabel Miguel.
E, como membros suplentes:
- Eng.º Pedro Santa;
- Paulo Duarte.
Deliberou por fim, o seguinte:
- Sendo o procedimento concorrencial, de 
acordo com o estabelecido no artigo 71º do 
CCP, definir, como preço anormalmente bai-
xo, considerando o preço base estabelecido 
no projeto com base nos preços correntes 
praticados no mercado para este tipo de con-
trato, o preço da proposta que seja 30% ou 
mais inferior ao preço base.
Considerando esta definição necessária de 
modo a evitar a obtenção de propostas com 
preços tão reduzidos que tornem inexequível 
a execução do contrato pelo cocontratante 
nos moldes em que este é posto a concurso, 
evitando, assim, a necessidade de se resol-
ver o contrato por incumprimento deste e a 
necessidade de recorrer a novo procedimen-
to de contratação pública, que possam tornar 
mais onerosos e morosos a sua execução.
- Nos termos do artigo 74º do C.C.P., definir 
como critério de adjudicação o da proposta 
economicamente mais vantajosa para a en-
tidade adjudicante, determinada pela modali-
dade melhor relação qualidade – preço.

- Aprovar como modelo de avaliação das 
propostas, o preço base que foi obtido, pelo 
projetista, com base nos preços correntes 
de mercado para o mesmo tipo de trabalhos, 
considerando a fixação de um preço anor-
malmente baixo para um desvio percentual 
relativamente ao preço base superior a 30% 
e considerando ainda ser uma má prática a 
valorização de propostas com preços anor-
malmente baixos pelos riscos potenciais 
que as mesmas representam em termos de 
incumprimento ou cumprimento defeituoso 
dos contratos:  Preço, com o peso de 70%, 
com o modelo de classificação das propos-
tas estabelecido no programa do procedi-
mento;
E valia Técnica da Proposta, com o peso 
de 30%, com o modelo de classificação das 
propostas estabelecido no programa do pro-
cedimento.
- Aprovar os seguintes critérios de desempate 
das propostas:
Em caso de empate entre as propostas (com 
classificação idêntica), a opção recairá sobre 
aquela que apresentar mais baixo preço. No 
caso de ainda subsistir o empate a opção re-
cairá sobre a proposta que apresentar maior 
pontuação no subfactor “Memória justificativa 
e descritiva do modo de execução da obra”.

Situação Social - pedido de apoio - proc. 
8473/2020
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador João Pereira, 
do PS, por impedimento legal nos termos do 
nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio, nos termos a informa-
ção técnica nº 8473/2020.
  
Situação Social - pedido de apoio - proc. 
8487/2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio, nos termos a informa-
ção técnica nº 8487/2020.

Família Circense - Pedido de Apoio – Para 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a atribuição de apoio, nos termos a infor-
mação técnica nº 9048/2020.

Verão em Atividade - Comparticipação Fa-
miliar
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a isenção do pagamento da compartici-
pação familiar no programa Verão em Ativi-
dade, nos termos a informação técnica nº 
8638/2020.

Proposta de Apoio Financeiro à Associa-
ção Desportiva de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de apoio financeiro no valor de 
600 € (seiscentos euros) à Associação Des-
portiva de Poiares.

Associação António Fragoso – Minuta de 
contrato de parceria no âmbito do EEA-
Grants – Connecting Dots – Arts Mobility 
and Audience Development
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de contrato de pareceria entre 
a Associação António Fragoso e o Município 
de Vila Nova de Poiares, no âmbito do EEA-
Grants – Connecting Dots – Arts Mobility and 
Audience Development

Processo de obras nº 07/2020 - licencia-
mento para a construção de uma piscina 
- Jean Claude Audet - Rua Ercasol - Barro 
– Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 

serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 42/2020 - Licencia-
mento de construção de garagem - An-
dreia Filipa Alves Cunha - Calçada da Casa 
dos Moinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Comunicação prévia nº 32/2020 - instala-
ção de infraestruturas de suporte para es-
tação de radiocomunicações - MEO - Ser-
viços de Comunicações e Multimédia, SA 
- lote 62/69, Rua G - Zona Industrial/Polo I
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
as pretensões, de acordo com os pareceres 
dos serviços técnicos e condições impostas 
de, em caso de necessidade de intervenção 
no espaço público/via pública, designada-
mente o alargamento da via, a empresa será 
responsável pela recolocação/mudança de 
local.
  
Comunicação Prévia n.º 44/2020 - Autori-
zação para passagem de cabos de fibra 
ótica em infraestruturas aéreas existentes 
- Vodafone Portugal, Comunicações Pes-
soais, SA - Rua Vale de Moinho, Estrada da 
Beira e Rua das Areias
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
as pretensões, de acordo com os pareceres 
dos serviços técnicos e condições impostas.

Pedido de autorização para unificação dos 
lotes 56 e 57 do Pólo I da Zona Industrial – 
Luís Miguel Rosa Gândara
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Reabilitação do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Poiares – Proposta de Adjudica-
ção
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de adjudicação dos lotes que 
constituem a empreitada, de Reabilitação do 
Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, à
Sociedade Argoconstrutora – Construção Ci-
vil, Lda. pelos seguintes valores, acrescidos 
de IVA à taxa legar em vigor:
- Lote 1: Argoconstrutora – Construção Civil, 
Lda 747 420,40 €
- Lote 2: Argoconstrutora – Construção Civil, 
Lda 1.370,00 €
- Lote 3: Argoconstrutora – Construção Civil, 
Lda 9.000,00 €
- Lote 4: Argoconstrutora – Construção Civil, 
Lda 1.100,00 €
- Lote 5: Argoconstrutora – Construção Civil, 
Lda 718,00 €
Mais deliberou, aprovar as minutas de contra-
to referentes aos cinco lotes que constituem 
a empreitada.

Reunião Ordinária de
18 de setembro de 2020

 Plano de Medidas Excecionais para o 
Relançamento Económico e Social e As-
sociativo - Atribuição de apoio às Associa-
ções Locais
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a concessão de apoio financeiro nos ter-
mos da proposta e com a seguinte alteração 
aos valores:
- Associação Humanitário de Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Poiares: € 23.000,00 
(vinte e três mil euros)
- Irmandade da Nossa Senhora das Necessi-
dades da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Nova de Poiares: € 25.000,00 (vinte e cinco 
mil euros)

- ADIP – Associação de desenvolvimento In-
tegrado de Poiares: € 19.000,00 (dezanove 
mil euros)
- CBEISA – Centro de Bem estar Infantil de 
Santo André: € 8.000,00 (oito mil euros)
- APPACDM –Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental: 
€ 8.500,00 (oito e quinhentos mil euros)
- Filarmónica Fraternidade Poiarense: 
€5.000,00 (cinco mil euros)
- Associação Desportiva de Poiares: 
€3.000,00 (três mil euros)
- Associação 2 mãos 4 patas: € 2.000,00 (dois 
mil euros)
- Centro de Convívio do Carvalho: € 1.000,00 
(mil euros)
- Associação Icreate: € 5.000,00 (cinco mil 
euros)
- União Recreativa de Santa Luzia: € 500,00 
(quinhentos euros) *Condicionado à entrega 
dos elementos em falta.

Início do Procedimento ao Abrigo do Art.º 
98.º do CPA – Elaboração do Projeto de 
Regulamento de Atribuição de Benefícios 
Fiscais do Município de Vila Nova de Poia-
res
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o início do procedimento, ao abrigo do 
Art.º 98.º do CPA, para elaboração do Projeto 
de Regulamento de Atribuição de Benefícios 
Fiscais do Município de Vila Nova de Poiares, 
devendo ser promovida a publicitação do re-
ferido inicio na página eletrónica do Município 
de Vila Nova de Poiares, devendo todos os 
interessados constituir-se como tal e apre-
sentar propostas/sugestões no prazo de 15 
dias úteis após a referida publicação no sítio 
do Município, nos termos e para os efeitos do 
nº 1 do art.º 98º do Código do Procedimento 
Administrativo, mediante requerimento escri-
to, dirigido ao Presidente da Câmara Munici-
pal ou entregue pessoalmente nos serviços 
do Município, enviada via postal, por correio 
registado ou enviado para o endereço eletró-
nico.
Mais deliberou, nomear como responsável 
pela direção do procedimento, nos termos 
do art.º 55º do CPA, o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Sousa Henriques.

1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 
2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, propor 
à Assembleia Municipal ao abrigo do disposto 
na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 
75/2013, de 12 de setembro e nos termos 
do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 
25.º do mesmo diploma legal e do n.º 5 do 
artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, da 20 de junho 
- LGTFP, conjugado com o artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, al-
terado pelas Leis n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 
66/2012, de 31/de dezembro e 80/2013, de 
28 de novembro, a aprovação da 1ª Alteração 
do Mapa de Pessoal para 2020

Concessão de Uso Privativo de Domínio 
Público – Esplanadas/Jardim de Santo 
André – Manuel Cardoso Soares e A Pani-
ficadora Central de Poiares, Lda.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a concessão em conjunto de uso priva-
tivo de domínio público com a instalação de 
equipamento amovível para o exercício de 
atividade de bebidas (esplanadas) no jardim 
de Santo André, a favor de Manuel Cardoso 
Soares e da firma “A Panificadora Central de 
Poiares, Lda”, a vigorar de 1 de julho de 2020 
e terminar a 31 de dezembro 2021.
Mais deliberou, aprovar a minuta de contrato.

Fixação da participação no imposto so-
bre o rendimento das pessoas singulares 
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(IRS) - Receita a arrecadar no ano econó-
mico de 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o lançamento de uma participação de 5% 
no IRS dos sujeitos passivos, com domicílio 
fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
relativa aos rendimentos do ano imediata-
mente anterior, para vigorar no ano de 2021, 
calculada sobre a respetiva coleta líquida das 
deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do 
Código do IRS.
Mais deliberou, submeter a proposta à As-
sembleia Municipal, para que esta aprove 
a participação variável de 5% no IRS, nos 
termos da alínea c), n.º 1 do artigo 25º, do 
anexo à Lei 75/2013, de 12/09, e dos n.ºs 1 
e 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro na sua redação atual.

Fixação da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem (TMDP) - Receita a arrecadar no 
ano económico de 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos 
termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, na sua versão atual, aprovar o 
percentual de 0.25% relativo à TMDP para 
vigorar no ano de 2021.
Mais deliberou, submeter a proposta à apro-
vação da Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 
diploma.

Lançamento da Derrama para 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, ao 
abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, bem como na alínea c) do artigo 14º 
e no artigo 18º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 
3/09, na sua redação atual, aprovar o lança-
mento, para o ano de 2021, de uma Derra-
ma de 1.5%, sobre o lucro tributável sujeito 
e não isento de imposto sobre o rendimento 
das pessoas coletivas (IRC) gerado na área 
geográfica do Município.
Mais deliberou, aprovar a isenção temporária 
(5 anos) de derrama e IMT, na aquisição/tran-
sação de espaços para implantação de novas 
empresas ou para ampliação de unidades 
empresariais já existentes, desde que se refli-
tam na criação de novos postos de trabalho e 
novas de fontes de negócio importantes para 
a economia do Concelho (nos termos do Art.º 
16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na 
sua redação atual).
Deliberou ainda, submeter a proposta à 
Assembleia Municipal para aprovação, nos 
termos da alínea d), n.º 1, do artigo 25º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais.

Fixação da taxa de imposto municipal so-
bre imóveis (IMI) para aplicação em 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var:
1. De acordo com a artigo 112º do CIMI, a fi-
xação das taxas de IMI previstas na lei para 
vigorar em 2021 - Prédios rústicos - 0.8% 
(art.º 112 n.º 1 al a)) - Prédios urbanos – 
0.45% (art.º 112º n.º 18) - A elevação para o 
triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios 
urbanos que se encontrem devolutos há mais 
de um ano e/ ou para os prédios classificados 
como em ruínas nos termos do nº. 3, do artigo 
112.º do Código do Imposto Municipal Sobre 
Imóveis (com exceção do previsto no ponto 
3 seguinte).
2. A isenção temporária (5 anos) de IMI e 
taxas de urbanização e edificação as opera-
ções urbanísticas integradas na Área de Rea-
bilitação Urbana (ARU); (nos termos do artigo 
71º dos Estatutos dos Benefícios Fiscais).
3. A isenção temporária (5 anos) de IMI e 
taxas de urbanização e edificação nas ope-

rações urbanísticas em prédios devolutos 
depois de intervencionados.
Mais deliberou, submeter a proposta à apro-
vação da Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea ccc), n.º 1, do artigo 33º, do anexo 
à Lei 75/2013, de 12 de setembro e da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 25º do mesmo diploma 
legal.

CIM-RC - Pedido de Comparticipação 
no Projeto 28: “CEIIS - Centro de Em-
preendedorismo de Impacto e Inovação 
Social”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 426.05 € (qua-
trocentos e vinte e seis euros e cinco cênti-
mos) à CIM-RC, referente à comparticipação 
do Município no Projeto 28: “CEIIS - Centro 
de Empreendedorismo de Impacto e Inova-
ção Social”.

CIM-RC - Pedido de Comparticipação - 5ª 
Encomenda de Material Covid 19
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 152.46 € 
(cento e cinquenta e dois euros e quarenta 
e seis cêntimos) à CIM-RC, referente à com-
participação do Município na 5ª Encomenda 
de Material Covid-19.

Situação Social - Pedido de Apoio - 
Proc.9503/2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio social, nos termos da informação 
técnica nº 9503/2020.

Cartões de identificação de alunos - Pedi-
do de apoio para 70 cartões personaliza-
dos de proximidade
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio no valor de 219,54 € (duzentos 
e dezanove euros e cinquenta e quatro cên-
timos) ao Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares, para cartões de identifica-
ção de alunos, conforme informação técnica 
nº 9138/2020.

 Associação iCreate - Atribuição de Apoio 
(Patrocínio) - Livros de Autor
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar um apoio extraordinário no valor de 
1.000,00 € (mil euros) à iCreate Associação, 
para edição de Livros de Autor.

Processo de Obras nº 53/2018 - alterações 
ao projeto de arquitetura - Cristina Bela 
Esteves e outro – Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Processo de Obras nº 09/2019 - Pedido de 
alteração da estimativa orçamental - Jan 
Paul Lenaerst, representado por Pedro 
Nuno Basílio de Brito Veloso - Outeiro do 
Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

 Processo de Obras nº 39/2020 - Legaliza-
ção de alterações e ampliação de cobertu-
ra - TNI – Transportes Nacionais e Interna-
cionais, Lda - lote 21-A da Zona Industrial, 
Pólo I
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

 Certidão de Destaque - Cristina Bela Este-
ves - Trás da Eira, na Rua do Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Certidão de Destaque - Rosa Maria dos 
Santos Henriques de Campos, na quali-
dade de Cabeça de Casal da Herança de 
Regina Rodrigues Ferreira Santos - Santa 
Maria
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 21/2017 - Concessão 
de isenção de taxas urbanísticas - Irman-
dade de Nossa Senhora das Necessidades
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
o pedido de isenção da taxa urbanística, nos 
termos do artigo 39º, nº 3 do Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação e Ta-
xas Aplicáveis.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assem-
bleia Municipal.

Regulamento geral de serviço de abaste-
cimento público de água, de saneamento 
de águas residuais urbanas, e de gestão 
de resíduos urbanos da APIN – Empresa 
Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Inte-
rior, E.I.M., S.A.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Regulamento geral de serviço de abas-
tecimento público de água, de saneamento 
de águas residuais urbanas, e de gestão de 
resíduos urbanos da APIN – Empresa Inter-
municipal de Ambiente do Pinhal Interior, 
E.I.M., S.A., revisto tendo em conta a apre-
ciação e recomendações da ERSAR.
Mais deliberou, submeter o Regulamento à 
aprovação da Assembleia Municipal.

Minuta para acordo entre parceiros para 
o desenvolvimento do projeto - Cadastro 
Simplificado do Território Rústico da Re-
gião de Coimbra
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta para acordo entre parceiros para 
o desenvolvimento do projeto - Cadastro 
Simplificado do Território Rústico da Região 
de Coimbra, com a CIM Região de Coimbra.

Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios – 2020-2029
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios – 2020-2029 e submeter à 
Assembleia Municipal, em acordo com a in-
formação técnica.

Reunião Ordinária de
2 de outubro de 2020

Protocolo de colaboração - US CUP‘s - Má-
quina de Vending (COVID-19) - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar o protocolo de colaboração celebrado 
entre o Município de Vila Nova de Poiares e 
a empresa USCUPS SA, para instalação de 
uma máquina de vending de máscaras e ál-
cool gel no Jardim Santo André.

Pedido de ocupação da via pública - es-
planada - Escadaria Aldeia Nova - Ruben 
Gonçalo Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
o pedido, nos termos e condições impostas 
na informação técnica com registo myDoc nº 
10068/2020.

Licenciamento de Publicidade – “Taberna 
de Poyares” - Rúben Gonçalo Carvalho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com o parecer dos serviços técnicos e con-
dições impostas.

Orçamento Participativo - Relatório final

A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o relatório final com a exclusão/rejeição 
de todas as propostas apresentadas no âmbi-
to do Orçamento Participativo – Edição 2020.

Dueceira - Candidatura apresentada 
“Projeto 6 em rede - Rede Inter Municipal 
de Apoio à Vitima de Violência Domésti-
ca” - comparticipação financeira do Mu-
nicípio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a comparticipação financeira do Municí-
pio de Vila Nova de Poiares, no montante de 
643,19€ (seiscentos e quarenta e três euros e 
dezanove cêntimos), no âmbito da Candida-
tura apresentada “Projeto 6 em rede - Rede 
Inter Municipal de Apoio à Vitima de Violência 
Doméstica”.

Situação Social - Pedido de Apoio - Ajudas 
Técnicas - proc.10064/2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de apoio de 400€ (quatro-
centos euros) a pagar diretamente à ótica – 
Poiaróptica, Lda, nos termos da informação 
técnica nº 10064/2020.

Processo de obras nº 29/2008 - Renovação 
de licença ao abrigo do art.º72 do RJUE - 
Márcio José Rodrigues de Oliveira – Bo-
galhal
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 28/2019 - licencia-
mento de alterações efetuadas em obra 
- Maria de Lurdes Ferreira Lima Pires Mon-
teiro - Rua do Cabouco - Poiares (Santo 
André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 29/2020 - Constru-
ção de piscina e alteamento de muro de 
vedação - Marc Henri Exelmans - Rua Vale 
Carvalhal, n.º12 - Vale Carvalhal
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 35/2020 - legalização 
de alterações - Rui Castanheira Henriques 
e outra - Rua das Quintas, n.º16 - Paço de 
Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 36/2020 - licencia-
mento para a construção de uma moradia 
- Vítor Miguel Carvalho dos Santos - Rua 
Pedro Viseu – Arrifana 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 37/2020 - Alterações 
em edifício destinado a armazenagem 
- Sociedade Florestal Fonte Longa, Lda - 
Pólo I da Zona Industrial, lote 40
Para este assunto esteve ausente a Sra. Ve-
readora Ana Mafalda Costa e Silva, do PSD, 
por impedimento legal, nos termos do nº 4 do 
art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 49/2020 - Constru-
ção de uma moradia - João Pedro dos San-
tos Simões - Ribeira do Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 

a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Pedido de alteração ao uso - José Manuel 
Miguel Antão Fernandes Carvalho - Urba-
nização Séc. XXI, lote 6, fração B
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.
 
Pedido de alteração ao uso - NomadaSen-
siveis, Lda - Rua General Humberto Delga-
do, n.º31 B
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Certidão de Compropriedade - João Al-
deia de Carvalho - art. 954 São Miguel de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Certidão de Compropriedade - João Aldeia 
de Carvalho - art. 4408 São Miguel de Poia-
res
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Certidão de Compropriedade - Peter Wil-
liam Hardman - art. 7026 Poiares (Santo 
André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Certidão de Compropriedade - Peter Wil-
liam Hardman - art. 7027 Poiares (Santo 
André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.
 
Certidão de Compropriedade - Peter Wil-
liam Hardman - art. 7029 Poiares (Santo 
André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.
 
Certidão de Destaque - Rogério Coimbra 
Rodrigues – Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Pedido de Autorização para comércio por 
grosso e a retalho de alimentos para ani-
mais – Diogo Graça Almeida Unipessoal 
– Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres téc-
nicos e condições impostas.

Empreitada de substituição da cobertura 
da escola básica e secundária Dr. Daniel 
de Matos - pedido de esclarecimentos – 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a resposta ao pedido de esclarecimentos, 
nos termos da informação técnica com registo 
myDoc nº 9855/2020.
 
Execução das Infraestruturas do Polo II da 
Zona Industrial - fase 1 - Suspensão Par-
cial dos Trabalhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a suspensão parcial dos trabalhos da 
empreitada de execução das infraestruturas 
do Polo II da Zona Industrial, nos termos da 
informação técnica com registo myDoc nº 
9804/2020.
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Retirada de amianto na Escola Dr. Daniel de Matos em conclusão
Está já em fase de conclusão a 

remoção da cobertura de fibroci-
mento dos pavilhões da Escola EB 
2, 3/S Dr. Daniel de Matos em Vila 
Nova de Poiares, obra da respon-
sabilidade da Câmara Municipal e 
que representa um investimento 
de cerca de 250 mil euros, finan-
ciado a 100% pelos fundos estru-
turais europeus.

Trata-se, como referiu o Presi-
dente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, «da resposta a 
uma das nossas preocupações, e 
que há muito tempo era exigida 
pela nossa comunidade, sendo 
que agora podemos finalmente 
afirmar que o amianto foi erra-
dicado na escola-sede do nosso 
Agrupamento de Escolas».

Recorde-se que em julho do 
ano passado o Município de Vila 
Nova de Poiares, através do seu 
presidente João Miguel Henri-
ques, havia assinado o acordo de 
colaboração para esta operação, 
numa cerimónia onde esteve o 
próprio Ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues, em São 
Pedro do Sul.

Decorridos os prazos e proce-
dimentos legais, «a execução da 
obra foi mais célere dado o con-
finamento que obrigou ao ensi-
no à distância, permitindo que o 
empreiteiro pudesse proceder aos 
trabalhos sem o constrangimento 

Intervenção estruturante era há muito reivindicada pela Câmara e comunidade educativa

que o normal funcionamento das 
aulas presenciais traria».

O Presidente da Câmara Muni-
cipal sublinhou ainda «o carácter 
estruturante que esta intervenção 
tem na Escola Dr. Daniel de Matos, 
equipamento que data da década 
de 80 e que desde então foi tendo 
algumas intervenções e melhora-
mentos, mas apenas pontuais».

Nesse sentido, João Miguel 
Henriques afirmou que «a Autar-
quia em conjugação com a Dire-
ção do Agrupamento de Escolas 
tem encetado diversas diligências 

junto das entidades governativas 
competentes para que num futu-
ro próximo possamos desenvolver 
uma intervenção de fundo, para 
que a escola possa ser devidamen-
te requalificada e adequada às ne-
cessidades educativas atuais».

Município pretende apoiar remo-
ção de fibrocimento em outras 
infraestruturas

Refira-se que o Município de 
Vila Nova de Poiares, «ciente da 
importância em reduzir a possi-
bilidade de contacto da comuni-

dade com este tipo de material 
prejudicial à saúde humana, está 
a encetar todos os esforços para 
conseguir apoiar a retirada do 
amianto de outras infraestrutu-
ras ainda existentes no Concelho, 
quer sejam equipamentos utiliza-
das pelas Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPPS’s), 
quer seja em habitações particu-
lares», referiu João Miguel Henri-
ques.

De acordo com o Presidente 
da Câmara Municipal, «um des-
ses casos é a recente candidatu-

ra “H2020 - Green Deal” que o 
Município apresentou conjun-
tamente com um consórcio alar-
gado de 21 parceiros, num pro-
jeto liderado pela Faculdade de 
Arquitetura de Lisboa. Prevendo 
um investimento de 1,5 milhões 
de euros, contempla uma série de 
intervenções, em particular em 
cerca de 30 habitações no Bairro 
Dr. Augusto Simões (bairro da 
Ferreira), onde uma das várias 
obras a executar passa pela subs-
tituição das coberturas em fibro-
cimento», concluiu.

Aprovada redução da fatura da água, saneamento e resíduos
O Município de Vila Nova de Poiares 

aprovou por unanimidade, na última reu-
nião do executivo camarário, a aplicação 
de tarifário bonificado COVID no serviço 
de abastecimento de água, saneamento e 
resíduos sólidos para os meses de Feverei-
ro, Março e Abril de 2021. Esta medida, que 
será suportada pela autarquia, irá significar 
um esforço financeiro municipal de cerca 
de 47 mil euros.

Assim, no âmbito da faturação a emitir 
pela APIN – Empresa Intermunicipal de 
Ambiente do Pinhal Interior, responsável 

Redução de 25% para clientes domésticos e 100% para empresas e instituições

pela gestão deste serviço, será aplicada – 
no referido período – uma redução de 25% 
na tarifa fixa dos clientes domésticos e de 
100% na tarifa fixa dos clientes não domés-
ticos.

Para além disso, foi também aprovada a 
redução de 100% na tarifa fixa (até final de 
2021), para as instituições. 

Para o presidente da Câmara Munici-
pal, João Miguel Henriques, esta redução 
da fatura “surge no âmbito do conjunto 
de iniciativas e medidas que temos vindo a 
implementar para combate aos efeitos da 

pandemia, sendo mais uma forma de poder 
ajudar as famílias e as empresas a mitigar 
os impactos negativos nos seus orçamentos 
já por si depauperados”.

Refira-se ainda que, no âmbito das me-
didas de apoio à recuperação da pandemia, 
o executivo aprovou, também, também 
o Fundo Municipal de Emergência para 
Apoio às Famílias – COVID-19, que terá uma 
dotação de 100 mil euros também suporta-
da pelo Orçamento Municipal, sendo que 
em breve se prepara para aprovar medidas 
idênticas para apoio ao setor empresarial.
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Em Soutelo e Moura Morta já 
“nasceu” o Condomínio de Aldeias

Investimento de € 54 mil euros no âmbito da proteção civil

O Município de Vila Nova de 
Poiares tem já em fase de conclusão 
o projeto “Condomínio de Aldeias 
– Programa de Apoio às Aldeias Lo-
calizadas em Território de Floresta”, 
e que foi implementado nos lugares 
de Soutelo, freguesia de Arrifana, e 
Moura Morta, freguesia de Lavega-
das.

Trata-se de um investimento na 
ordem dos 54 mil euros, financiado 
pelo Fundo Ambiental, e que, de 
acordo com o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques 
«assenta na concretização de boas 
práticas de adaptação às alterações 
climáticas, através de atividades 
económicas que acrescentam valor 
na requalificação e gestão desses 
territórios, e, em particular, na va-
lorização dos ecossistemas».,

Assim, o projeto «visa reduzir 
significativamente o risco de in-
cêndio, através da diversificação 
dos espaços florestais arborizados 
com folhosas autóctones de eleva-
do potencial produtivo, além do 
pinheiro-bravo e do eucalipto, da 
adequação da floresta à crescente 
procura de atividades de recreio e 

de espaços de interesse paisagísti-
co - de que são exemplo os recém 
criados percursos pedestres -, da 
promoção da biodiversidade e 
da criação de faixas ecológicas de 
proteção, através do surgimento 
de áreas de descontinuidade junto 
dos aglomerados populacionais», 
referiu o Presidente da Câmara Mu-
nicipal.

Nas duas aldeias em que está a 
ser executada, a intervenção passa 
pela plantação de espécies autóc-
tones e na recuperação da regene-
ração natural existente de folhosas 
diversas, convertendo os povoa-
mentos mais resilientes aos incên-
dios e fomentando a biodiversida-
de existente, assim como potenciar 
outras práticas como a produção de 
fruto, através da colocação de árvo-
res como a nogueira, o castanheiro, 
o medronheiro, pinheiro manso, 
oliveiras, freixos e amieiros, permi-
tindo que os proprietários possam 
ter outras rentabilidade para além 
das monoculturas de eucalipto que 
predominam naqueles locais.

Outro aspeto relevante é a re-
cuperação e construção de duas 

charcas, em ambas as aldeias, per-
mitindo um reaproveitamento das 
águas pluviais, assumindo-se como 
uma mais valia não só para as áreas 
agricultadas, como, e em particular, 
uma importante ferramenta no âm-
bito da proteção civil.

Refira-se que grande parte das 
intervenções realizadas acontece-
ram em propriedade privada, pelo 
que foi também muito importante 
a participação e envolvimento nes-
te projeto dos respetivos proprie-
tários que, ao consentirem a reali-
zação das ações nos seus terrenos, 
viram-nos valorizados sob o ponto 
de vista patrimonial e da sustenta-
bilidade e resiliência ambiental.

Dada a relevância e o impacto 
positivo que o projeto Condomínio 
de Aldeias tem nos dois lugares, a 
Câmara Municipal pretende a cur-
to prazo alargar este projeto piloto 
a outras aldeias do Concelho, que 
também carecem de uma interven-
ção que permita proteger os cida-
dãos e os seus haveres, ao mesmo 
tempo que permitirá a valorização 
e regeneração da mancha florestal 
envolvente.

Revelados vencedores do VI 
Concurso Literário do Conto 
e Poesia de Poiares

Iniciativa da Câmara Municipal 
pretende promover a cultura e 
hábitos de leitura

Já são conhecidos os vencedores da edição de 2020 do Concur-
so Literário do Conto e Poesia de Vila Nova de Poiares, iniciativa 
promovida pela Câmara Municipal pelo sexto ano consecutivo.

No escalão A (dos 6 aos 8 anos), a grande vencedora foi Diana 
Travassos, com o conto “O agricultor avarento”, com o pseudóni-
mo Soldomar. Já no escalão C (dos 13 aos 17 anos) o conto vence-
dor foi “Creazione di Adamo” de Dulce Mariana Travassos, com o 
pseudónimo Anaíse. No escalão D (a partir dos 18 anos) a escolha 
do júri recaiu pelo conto “Pele de Madeira”, da autoria de Vera 
Pedroso de Lima, com o pseudónimo Dama de Xangai.

De acordo com João Miguel Henriques, Presidente da Câmara 
Municipal, «o Concurso Literário do Conto e Poesia de Vila Nova 
de Poiares pretende promover e incentivar o gosto pela leitura, 
consolidando hábitos de escrita, ao mesmo tempo que divulga 
novos talentos literários».

O Autarca destacou ainda «os bons níveis de participação, que 
contribuem para o reforço da importância da escrita também 
como fator de sucesso a nível escolar e pessoal, ao mesmo tempo 
que ajudam no combate à literacia».

Recorde-se que o Município previa no regulamento organizar 
uma cerimónia pública durante no final do ano transato para di-
vulgar os resultados, mas a situação pandémica obrigou a alterar 
o formato do anúncio.

Assim, para além de um prémio monetário para as três ven-
cedoras, os 18 trabalhos apresentados a concurso são ainda pu-
blicados nesta mesma edição do Boletim Municipal de Vila Nova 
de Poiares.

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

No dia em que se comemorou o Dia Internacional da Não Violência e da Paz 
nas Escolas (30 de janeiro), o Município de Vila Nova de Poiares associou-se à 
Guarda Nacional Republicana na promoção da campanha nacional de sensibili-
zação #NãoSouUmAlvo, visando contribuir para a prevenção e para o combate 
à violência em ambiente escolar.
Esta campanha e assinalar a data em questão, dada a sua relevância, com o 
objetivo de alertar e sensibilizar a população em geral e, em particular, as 
crianças e jovens, para a existência de violência exercida nas escolas, muitas 
vezes caracterizada como bullying.

breve
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Matilde Silva é a nova Presidente dos Jovens Autarcas

Matilde Silva é a nova presidente 
dos Jovens Autarcas de Vila Nova de 
Poiares. A jovem de 16 anos, depois 
de ter ganho as eleições, com 93 vo-
tos, tomou posse, juntamente com 
o seu vereador, Rodrigo Fernandes, 
em reunião da Câmara Municipal, 
apresentando o seu programa, no-
meadamente o desenvolvimento 
de teatro ao ar livre, realizar vídeos 
de sensibilização e promover pales-
tras aos jovens do 9º ano e ensino 
secundário, dando ainda conta de 
que pretendem também adquirir 
livros e material informático para 

A tomada de posse decorreu em reunião da Câmara Municipal

a Biblioteca, bem como uma pla-
taforma digital para que todos te-
nham acesso aos livros.

O Presidente da Câmara Muni-
cipal, João Miguel Henriques, e os 
restantes vereadores presentes na 
reunião foram unânimes em consi-
derar que são medidas interessan-
tes, muito ambiciosas, e que seria 
bom se as pudessem concretizar, 
felicitando os jovens autarcas re-
cém-empossados pela ‘coragem’ 
de se candidatarem e assumirem a 
responsabilidade de gerir o orça-
mento de 10 mil euros que lhes é 

atribuído no âmbito deste projeto.
Além desta responsabilidade, 

João Miguel Henriques considerou 
ainda que «o programa Jovens Au-
tarcas é também um importante 
contributo para envolver os jovens 
na causa pública, combatendo o 
afastamento na participação de-
mocrática, que em particular se re-
gista nestas faixas etárias».

A terminar, João Miguel Henri-
ques reafirmou a «convicção que ao 
permitir que os jovens possam ter 
um papel na definição das políticas 
ao convidá-los a apresentar as suas 

opiniões, ideias e perspetivas de 
futuro, reforçará a democracia de 
forma transversal».

Recorde-se que a eleição tinha 
decorrido na Escola E.B 2,3/s Dr. 
Daniel de Matos, num processo 
que contou com a presença do 
Presidente da Câmara, João Miguel 
Henriques, do Vice-Presidente do 
Município, Artur Santos, do Dire-
tor do Agrupamento de Escolas do 
Concelho, Eduardo Sequeira, assim 
como de técnicos da Autarquia, 
que tiveram a responsabilidade de 
supervisionar todo o ato eleitoral.

A nova Presidente e Vereador 
substituirão o anterior elenco, pre-
sidido por Iara Costa e com Bárbara 
Pinto e Beatriz Silva como verea-
doras, que, recorde-se, de entre as 
atividades programadas para o seu 
mandato, desenvolveram dois ví-
deos publicados nas redes sociais 
do Município, um relacionado com 
a covid-19, aconselhando-os a ado-
tarem comportamentos responsá-
veis, e outro, mais recentemente, 
onde é lançado o apelo a que as 
compras de Natal sejam feitas no 
comércio local tradicional.

Biblioteca ‘fora de portas’ e agora também ao domicílio
Perante a impossibilidade em 

os leitores da Biblioteca Municipal 
José Pedroso de Carvalho requisita-
rem os livros que gostariam de ler, 
face aos condicionamentos ditados 
pela situação de emergência do 
país, a Câmara Municipal decidiu 
criar uma nova resposta com o ser-
viço de disponibilização ao domicí-
lio das obras que integram o fundo 
documental.

Trata-se de uma extensão do 
projeto «Biblioteca Fora de Por-
tas» anteriormente lançado pelo 
Município e que disponibiliza um 
conjunto de pontos de leitura em 
diversos locais públicos, como es-
planadas, centros de convívio, par-

Iniciativa da Câmara Municipal pretende fomentar a leitura entre os munícipes

ques de lazer, escolas e outras ins-
tituições, a fim de promover uma 
maior aproximação à população, 
mas que por força das restrições es-
tão indisponíveis neste momento.

Para João Miguel Henriques, 
Presidente da Câmara Municipal, 
«esta é mais uma resposta para o 
equilíbrio e bem-estar das pessoas, 
promovendo a formação de leito-
res e a democratização do acesso à 
cultura e bibliotecas públicas, dis-
ponibilizando livros a todos quan-
tos deles queiram usufruir»

«Foi por isso que criámos o pro-
jeto Biblioteca Fora de Portas, para 
que pudéssemos estar mais pró-
ximos dos leitores, contribuindo 

para uma comunidade mais forma-
da e informada», referiu o mesmo 
responsável, que relembrou ainda 
«a importância da leitura no enri-
quecimento pessoal e cultural, mas 

sobretudo na capacidade de adqui-
rir sentido crítico sobre a forma 
como olhamos e interpretamos a 
realidade que nos envolve, o que é 
fundamental para o exercício efeti-

vo de uma cidadania cada vez mais 
ativa», afirmou. Assim, semanal-
mente serão distribuídas listagens 
das obras disponíveis no fundo do-
cumental da Biblioteca Municipal., 
podendo os pedidos ser efetuados 
por email, através do endereço 
paula.cacao@cm-vilanovadepoia-
res.pt, ou por telefone, 239 423 433. 
Os livros solicitados serão entre-
gues às terças e sextas-feiras, entre 
as 13h30 e as 16h30, na residência 
indicada. Refira-se que ainda que 
outros títulos poderão também ser 
requisitados, desde que façam par-
te do acervo municipal, não exis-
tindo a obrigatoriedade de ser um 
leitor inscrito na Biblioteca.
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Câmara Municipal organizou sessão de esclarecimento 
sobre apoios destinados a empresários

A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares e a Comunida-
de Intermunicipal da Região de 
Coimbra, em parceria com a As-
sociação Empresarial de Poiares, 
promoveram uma sessão de escla-
recimento sobre o PAPN – Plano de 
Apoio à Produção Nacional, desti-
nado ao território de intervenção 
da CIM - Região de Coimbra.

Dada as restrições conhecidas, 
a sessão que contou com a presen-
ça do Secretário Executivo da CIM 
- Região de Coimbra, Jorge Brito, 
decorreu com transmissão em di-
reto através da plataforma do fa-
cebook, sendo também disponibi-
lizado um endereço de email para 
que pudessem ser colocadas ques-
tões e esclarecimento de dúvidas, 

Iniciativa divulgou Plano de Apoio à Produção Nacional dirigido ao setor da indústria e turismo

tendo registado uma participação 
significativa.

O objetivo era divulgar o pro-
grama que tem como missão criar 
um instrumento de política públi-
ca de apoio direto ao investimento 
empresarial produtivo, que terá 
enfoque no setor industrial e no 
sector do turismo, entre outras 
áreas relevantes, afim de que se 
possa estimular a produção na-
cional e a redução da dependência 
face ao exterior.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, «num momento em 
que é fundamental promover a 
retoma económica, é importante 
apoiar a aquisição de máquinas, 
equipamentos, serviços tecnológi-
cos/digitais e sistemas de qualida-

Ruas com motivos de Natal para apoiar comércio local
O Município de Vila Nova de 

Poiares aproveitou a época nata-
lícia para reforçar o apoio ao co-
mércio local, com iluminação e 
decoração das ruas com motivos 
de Natal no centro da Vila. 

 Foram embelezados diversos 
pontos do Concelho com ade-
reços alusivos à quadra, a que se 
juntou a colocação de um tapete 
vermelho à porta de todos os es-
tabelecimentos comerciais como 
forma apoiar e ajudar o comércio 
local a dar as suas boas vindas a 
todos os clientes.

De acordo com o Presidente 
da Câmara Municipal, «num ano 
marcado pela pandemia que tan-
to tem penalizado a nossa econo-
mia e em particular o comércio 
tradicional, é fundamental que 
numa época em que os hábitos 
de consumo aumentam fruto das 
tradicionais prendas natalícias, as 
compras sejam efetuadas em Vila 
Nova de Poiares, apoiando o teci-
do comercial do Concelho».

Iniciativa da Câmara Municipal em colaboração com Associação Empresarial e associação iCreate

«No fundo, pretendemos que 
todos os contributos para apoio 
à economia local, possam de al-
guma forma mitigar os impactos 
e efeitos negativos causados pela 
situação pandémica atual, quer 
seja através do embelezamento 
das nossas ruas, quer seja com 
outras iniciativas que promovam 

o local». 
Este apoio vem reforçar o es-

tímulo ao comércio tradicional 
com o programa “Apoie o que 
é nosso”, promovido durante a 
época natalícia pelo Município de 
Vila Nova de Poiares em colabora-
ção com a AEDP, em que por cada 
10 euros de compras foram entre-

gues rifas, para que os clientes se 
pudessem habilitar a um sorteio 
final de 108 vouchers com pré-
mios dos 10 aos 200 euros, para 
serem utilizados ( e reinvestidos) 
em compras nas lojas e comércios 
locais e na restauração aderente.

Além destes incentivos, a as-
sociação iCreate promoveu tam-

bém, com o apoio do Município, 
a sua Loja Colaborativa, onde 
envolveu variados artesãos locais 
e empresas cujos produtos são 
artesanais (mel, cerveja, cosméti-
cos, ou acessórios, entre outros), e 
ainda duas IPSS’s do Concelho, a 
ADIP e a Irmandade de Nossa Se-
nhora das Necessidades. 

de, sistemas de certificação que al-
terem os processos produtivos das 
empresas, apoiando-as na transi-
ção digital, na transição energéti-

ca, na introdução de processos de 
produção ambientalmente mais 
amigáveis e que sejam, simulta-
neamente, um estímulo à pro-

dução nacional e à melhoria da 
produtividade das empresas num 
contexto de novos modelos de ne-
gócios», afirmou.
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Entregue Bandeira de Autarquia 
Familiarmente Responsável

Galardão atribuído pelo segundo ano consecutivo

O Município da Vila Nova de 
Poiares recebeu, pelo segundo 
ano consecutivo, a bandeira verde 
por práticas amigas das famílias. 
A distinção, feita pelo Observató-
rio das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis, procura destacar as 
autarquias portuguesas em maté-
ria de responsabilidade familiar. 

A atribuição desta distinção ao 
Município de Vila Nova de Poiares 
teve por base a avaliação de um 
conjunto de medidas como: con-
ciliação de vida familiar e laboral; 
apoio à maternidade e paternida-
de; apoio às famílias com necessi-
dades especiais; serviços básicos; 
educação e formação; habitação 
e urbanismo; transportes; saúde; 

cultura; desporto, lazer e tempo 
livre; cooperação, relações institu-
cionais e participação social; saú-
de; habitação; alimentação; servi-
ços básicos; cultura e desporto. 

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «esta distinção, feita pelo 
Observatório das Autarquias Fa-
miliarmente Responsáveis, deve-
-se sobretudo, à prossecução de 
uma política transversal, integra-
da e integradora de apoio e valori-
zação da Família, dotando o con-
celho de respostas e programas da 
maior relevância nesta área».

Refira-se que o Observatório 
de Autarquias Familiarmente Res-
ponsáveis foi criado em 2008 e 

procura criar sinergias positivas 
para todos os municípios nacio-
nais, bem como dar visibilidade às 
autarquias que se destaquem por 
práticas amigas das famílias.

Este programa visa ainda po-
tenciar a experiência obtida por 
uns municípios em benefício dos 
outros e também colocar ao dis-
por das autarquias uma equipa 
pluridisciplinar, constituída es-
sencialmente por pessoas da área 
da sociologia, psicologia, assis-
tência social e familiar e econo-
mia que, com experiência nos âm-
bitos da família e das autarquias 
possam contribuir positivamente 
para a avaliação de medidas nesta 
área.

breves

breve
#NamorarSemViolência

A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila 
Nova de Poiares lançou por 
altura do Dia dos Namorados 
um vídeo nas redes sociais 
destinado aos mais jovens, onde 
é lançado o alerta para a temá-
tica da prevenção e combate à 
violência no namoro.

CBEISA CANTOU AS JANEIRAS E HASTEOU BANDEIRA ECO-ESCOLAS

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henri-
ques, visitou o Cbeisa Poiares, onde os meninos e meninas da instituição lhe 
cantaram as Janeiras.
De seguida, acompanhado do Presidente da Direção e da Coordenadora Técnica 
do CBEISA, Mário Lima e Sofia Soares, respetivamente, hastearam a Bandeira 
Eco-Escolas

NATAL ASSINALADO DE FORMA DIFERENTE NA CÂMARA MUNICIPAL

Na impossibilidade de poder realizar o tradicional almoço de Natal que reúne 
toda a ‘família’ da Câmara Municipal, o Executivo decidiu visitar todos os ser-
viços do Município distribuindo o habitual bolo-rei e uma pequena lembrança, 
assinalando desta forma a data

POIARES A PEDALAR 2021

A edição de 2021 do progra-
ma Poiares a Pedalar promo-
vido pela Câmara Municipal, 
já decorre. Estão em causa 
prémios de até €300 anuais 
por categoria, mais um anual 
de €50. Para participar tem 
de ter residência permanente 
no Concelho, e ter pelo me-
nos 11 anos de idade. Para 
mais informações desporto@
cm-vilanovadepoiares.pt 
Consulte as normas de 
participação em
www.cm-vilanovadepoiares.pt
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Remodelação do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares [ investimento de 759.608,40€, financiado a 85% por fundos 
comunitários, e com um prazo de execução de 12 meses ]

Construção de Capril na Serra do Bidoeiro, no âmbito de uma candidatura aprovada para a criação de um rebalnho de cabras 
sapadoras, promovido pela Junta de Freguesia de São Miguel de Poiarespara  e com o apoio da Câmara Municipal

obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Construção de muro de suporte de estrada e beneficiação de arruamento no lugar do Carvalho

Continuação da execução das infraestruturas do Pólo II da Zona Industrial

Limpeza da àrea envolvente às Piscinas da Fraga, tendo em vista a recuperação do espaço verde num local aprazível com 
vegetação e árvores autóctones, e que seja também uma outra ligação à área de escalada ali exstente
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Requalificação dos Lavadouros da Venda Nova bem como o espaço envolvente, incluíndo ainda beneficiação de 
arruamentos no lugar do Jagundo

obras que irão iniciar brevemente
- beneficiação dos arruamentos entre a Mucela e a Igreja Nova; 
- construção de instalações sanitárias no Cemitério de Igreja Nova; 
- beneficiação dos arruamentos entre a Avessada e o Pinheiro;
- beneficiação dos arruamentos entre São Pedro Dias e Sabouga; 
- beneficiação dos arruamentos entre Medas e Olho Marinho; 
- sinalização horizontal e aplicação de rails de proteção na estrada Algaça/Ribas;
- sinalização horizontal na estrada Crasto - Carvalho;
- sinalização horizontal na estrada Poiares - Casais;
- sinalização horizontal na estrada Moinhos - Venda Nova;
- sinalização horizontal na estrada Entroncamento - Vale de Vaíde;
- requalificação da rua do Casal do Gago, com alargamento e pavimentação;
- requalificação da rua Mártir São Sebastião (Sobreiro), com alargamento e 
pavimentação;

Requalificação dos arrruamentos no lugar de Risca Silva

Requalificação de rotunda na Zona Industrial, com a construção de um monumento evocativo de um Lagar de azeite 
tradicional, com o intuito de homenagear o espírito empreendedor dos empresários Poiarenses

obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Requalificação da rua Gen. Humberto Delgado, entre o Largo da República e a Avessada (Rua do Loureiro), com remodelação 
de passeios, renovação das redes de abastecimento de água, saneamento e águas pluviais e pavimentação dos arruamentos

Intervenção no piso -1 do Edificío Santo André (antiga Tesouraria das Finanças)reconvertendo o espaço para ali albergar 
os serviços municipais relacionados com Ação Social, Saúde e Educação 
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Município disponibiliza €200 mil euros para apoio a 
famílias e empresas

O Executivo de Vila Nova de 
Poiares aprovou por unanimida-
de a segunda edição do Fundo 
Municipal de Emergência – Apoio 
às Famílias, uma medida extraor-
dinária de apoio aos agregados 
familiares em situação de vul-
nerabilidade económica ou que 
viram os seus rendimentos redu-
zidos devido à pandemia da Co-
vid-19

De acordo com o Presidente 
da Autarquia, João Miguel Hen-
riques, «a Câmara Municipal vai 
destinar 100 mil euros do seu or-
çamento para prestar um apoio 
bimestral, proporcionando um 
apoio financeiro excecional e 
temporário exclusivamente às fa-
mílias com baixos rendimentos, 

Medida destinada a emprersas es agregados famílias que tiverem perda de rendimentos devido à pandemia

que mais sofreram com as con-
sequências negativas desta pan-
demia, procurando mitigar esses 
mesmos efeitos».

«Este apoio destina-se ao pa-
gamento total ou parcial de des-
pesas consideradas essenciais, 
designadamente consumo do-
méstico de água, eletricidade, 
gás, medicação, comunicações, 
rendas habitacionais e/ou em-
préstimo bancário à habitação, 
alimentação ou outra necessida-
de básica elementar devidamen-
te fundamentada», referiu João 
Miguel Henriques, acrescentando 
que «a diferença para a medida 
implementada em 2020 está na 
possibilidade de incluir nestes 
apoios os equipamentos informá-

ticos e comunicações, por forma 
a garantir o acesso ao ensino à 
distância e ao regime de teletra-
balho».

Pedidos para primeiro bimestre 
devem ser feitos já em março

Como referido, os pedidos de-
vem ser feitos bimestralmente, 
sendo que neste momento já se 
encontra aberto o período para 
que as famílias possam solicitar 
o apoio para os meses de janeiro 
e fevereiro. O requerimento para 
estes dois meses deverá ser entre-
gue impreterivelmente até final 
de março nos serviços munici-
pais.

Para tal, deverá ser preenchi-
do um formulário que o Municí-
pio disponibiliza no seu site, em 
www.cm-vilanovadepoiares.pt 
ou diretamente no Balcão Único 

de Atendimento, sendo que nes-
te caso deverá ser feita a prévia 
marcação. O serviço de Ação So-
cial está disponível para esclareci-
mentos, podendo ser contactado 
por telefone 239 420 850, ou email 
asse@cm-vilanovadepoiares.pt

Verba de 100 mil euros 
pode ser maior e 
empresas com apoio em breve

Durante a reunião do Exe-
cutivo, João Miguel Henriques 
adiantou que «este apoio de 100 
mil euros destinado às famílias 
estará disponível, para já, até 30 
de junho, sendo que em função 
da avaliação que for feita à exe-
cução da medida, não só podere-
mos aumentar o valor em causa, 
alocando mais alguma verba do 
Orçamento Municipal, como po-
derá também ser estendido o seu 

período».
O Presidente da Câmara Mu-

nicipal anunciou ainda que pre-
tende levar este mês à votação o 
apoio destinado ao tecido empre-
sarial e comercial local, também 
no valor €100 mil euros. «Decidi-
mos auscultar os nossos empre-
sários e comerciantes, por forma 
a que possamos responder àquilo 
que são as reais necessidades des-
te setor. Será um apoio prestado 
numa lógica diferente do que 
aconteceu em 2020, já que iremos 
alargar o leque de atividades, di-
recionada para situações de per-
da de receita, mas também para 
fazer face a outras despesas como 
as rendas, que continuaram a ser 
cobradas ainda que os empresá-
rios tivessem de manter as portas 
encerradas», concluiu João Mi-
guel Henriques
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