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ABERTURA

FINANÇAS MUNICIPAIS

JUNTOS CONSEGUIMOS!
rEDuZir a DíViDa ToTaL EM:

- 3.934.881,81 €
20.493.024,54 €

EDITORIAL

22 | OUTUBRO | 2013 ABRIL | 2017

ç ç
16.558.142,73 €

rEDuZir o EXcESSo DE EnDiViDaMEnTo EM:

- 6.853.868,06 €

13.809.583,07 €

22 | OUTUBRO | 2013 ABRIL | 2017

ç

6.995.715,01 €

rEDuZir oS EMprÉSTiMoS a MÉDio/Longo praZo EM:

- 1.456.191,48 €

15.922.610,68 €

22 | OUTUBRO | 2013 ABRIL | 2017

ç

14.466.419,20 €

rEDuZir a DíViDa a FornEcEDorES E crEDorES EM:

- 2.088.690,33 €

4.180.413,86 €

22 | OUTUBRO | 2013 ABRIL | 2017

ç

2.091.723,53 €

Caras e caros Amigos, 

Poiarenses

Apresentamos mais um número do nosso Boletim 

Municipal, onde periodicamente damos conta de 

toda a atividade desenvolvida pelo Município. Com 

o lançamento deste documento, continuamos a 

prestar “contas” a todos os Poiarenses, garantindo-

lhes de forma transparente, o acesso à informação 

necessária para que possam ter conhecimento e 

acompanhar devidamente o trabalho desenvolvido 

por aqueles a quem confiaram a gestão do seu 

concelho. 

Quando em 22 de outubro de 2013 assumimos 

a gestão do Município de Vila Nova de Poiares, 

estávamos perfeitamente conscientes de que a 

tarefa que nos esperava tinha tanto de aliciante e 

motivante como de difícil e preocupante. O trabalho 

até aqui desenvolvido foi, sem dúvida, muito 

complicado, mas hoje, estamos felizes e tranquilos, 

porque sentimos que respondemos com empenho e 

competência às exigências que nos foram colocadas.   

Terminado o processo de restruturação financeira 

do Município e alcançada a sua sustentabilidade, 

finalmente estão reunidas as condições necessárias 

para que possamos colocar em prática as nossas 

intenções de investimento e corrigir muitas das 

debilidades ainda existentes no nosso concelho, no 

que se refere às suas infraestruturas básicas. 

As obras de requalificação da rede de abastecimento 

de água e pavimentação de arruamentos 

nomeadamente nas aldeias de Mucela, Póvoa de 

Abraveia e Vale de Vaíde já se encontram concluídas. 

Estão em curso, neste momento, as obras em Vale de 

Vaz / Couchel e em Lombada / Cabeço de Celas. 

Mas as necessidades do concelho não se ficam por 

aqui, longe disso. Gostaríamos, naturalmente, 

de dar resposta a todas as necessidades de uma 

só vez, mas infelizmente, tal não é possível. Há 

neste momento um conjunto de outras obras 

com empreitada em concurso e outras em projeto 

a aguardar disponibilidade financeira, cujo 

início prevemos para breve das quais damos 

conhecimento num capítulo deste boletim. 

Outro dos grandes desafios a que nos propusemos, 

foi o processo de realização da toponímia do 

concelho. Um trabalho que tem exigido grande 

dedicação e empenho, tanto da nossa parte como de 

todos os cidadãos envolvidos, mas, com o esforço de 

todos o resultado final está prestes a ser concluído. 

No inicio deste Verão, contamos divulgar a todos os 

Poiarenses o nome da rua onde habitam e o número 

de polícia da sua porta. Restará, depois, o trabalho 

de colocação das diversas placas identificativas que 

ficará a cargo das Juntas de Freguesia respetivas. 

Mais um sonho, para muitos, prestes a cumprir.

Pretendemos continuar com a dinâmica criada 

ao longo dos últimos anos, envolvendo toda a 

população e as suas instituições nas ações que 

desenvolvemos. Desta forma, contribuímos todos 

para a constante e significativa melhoria da nossa 

imagem para o exterior e simultaneamente criamos 

condições para trazer cada vez mais gente para 

residir, visitar e investir nosso concelho.

Deixo a todos os Poiarenses uma mensagem positiva 

e de esperança no futuro. Os resultados alcançados 

com o trabalho desenvolvido demonstram 

claramente que estamos a trilhar o caminho certo. 

O futuro só pode ser melhor e os Poiarenses 

merecem-no tendo em conta todos os sacrifícios 

que foram obrigados a fazer nos últimos anos.

Um abraço amigo,

João Miguel Henriques

ç
ç

ç
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A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares está neste 
momento a proceder a 
diversas intervenções, em 
diferentes locais do Conce-

lho, com o intuito de substituir a rede de 
abastecimento de água, já obsoleta e com 
constantes ruturas e, consequentemente, a 
rede de saneamento básico.
Em Mucela foi substituída toda a rede de 
abastecimento de água e águas pluviais, 
bem como a aplicação de tapete betumi-
noso nos arruamentos. Em Vale de Vaíde 
substituída a rede de abastecimento de 
água, saneamento básico, e aplicação de 
tapete betuminoso, bem como na Póvoa 
da Abraveia.
As obras em Lombada, Cabeço de Celas e 
Vale de Vaz, com substituição da rede de 
abastecimento de água, instalação de rede 
de saneamento básico e águas pluviais, e 
aplicação de tapete betuminoso estão em 
execução, sendo que a Câmara Municipal 

prevê para breve o início dos trabalhos 
em Castro/Ventosa, que implicarão a 
instalação da rede de abastecimento de 
água, águas pluviais e aplicação de tapete 
betuminoso, obras há muito aguardadas 
pelas populações.
Refira-se que, no Orçamento para 2017, a 
Autarquia liderada por João Miguel Henri-
ques inscreveu uma verba de cerca de 2,337 
milhões de euros para o abastecimento 
de água, e de 856 mil euros para o sanea-
mento básico, investimentos que foram 
definidos como a principal prioridade 

pelo Executivo.
Para João Miguel Henriques, Presidente da 
Câmara Municipal, «este investimento só 
agora é possível após a aprovação no final 
do ano passado pelo Tribunal de Contas 
do Plano de Ajustamento Municipal, na 
sequência da adesão ao Fundo de Apoio 
Municipal (FAM)».
O Presidente da Câmara recordou ainda 
que «as posições consonantes entre o FAM 
e a Autarquia durante a negociação do 
Plano de Ajustamento Municipal criaram 
as condições para, ao mesmo tempo que 

vamos pagando a dívida herdada, asse-
guramos uma margem de poupança que 
queremos usar para investir no Concelho, 
nomeadamente em áreas tão problemáti-
cas e carenciadas como são o abastecimen-
to de água e o saneamento básico».
Para além destes investimentos já em curso 
ou que irão arrancar a curto prazo, a Câ-
mara Municipal irá ainda este ano remode-
lar as condutas adutoras de São Pedro Dias 
– Sobreira Redonda, São Miguel – Vila, a 
que se juntam a remodelação das condutas 
de abastecimento de água no Soito, Risca 
Silva, Paço e Olho Marinho, situações que 
urgem também uma intervenção rápida e 
profunda, e que juntas ultrapassam os 417 
mil euros.
Refira-se, por último, que face ao volume 
de investimento que estas obras represen-
tam, são intervenções que terão neces-
sariamente de contar com o apoio dos 
fundos estruturais europeus para a sua 
concretização.

Câmara Municipal 
de Poiares investe na 
remodelação da rede de 
abastecimento de água

INVESTIMENTO

ADMINISTRAÇÃO
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Rede de drenagem de águas residuais: 
atravessamento da EN17 em São Miguel
INVESTIMENTO: € 12.396,89 + IVA

Construção muro de gabiões: Entroncamento
INVESTIMENTO: € 18.495,00 + IVA

Requalificação da rotunda da 
Avenida Manuel Carvalho Coelho com a EN17
INVESTIMENTO: € 26.000,00 + IVA

Remodelação da rede de abastecimento 
de água, saneamento básico, águas pluviais 
e pavimentação dos arruamentos 
em Vale de Vaíde
INVESTIMENTO: € 69.716,24 + IVA

OBRAS JÁ CONCLUÍDAS OBRAS EM EXECUÇÃO
Beneficiação de infraestruturas de Mucela: 
remodelação da rede de abastecimento de 
água, águas pluviais e pavimentação dos 
arruamentos
INVESTIMENTO: € 85.400,00 + IVA

Beneficiação de infraestruturas na Póvoa 
da Abraveia:  remodelação da rede de 
abastecimento de água, águas pluviais e 
pavimentação dos arruamentos
INVESTIMENTO: € 60.100,00 + IVA

Reforço de estrutura de contenção de estrada, 
junto ao Terminal de Camionagem
INVESTIMENTO: € 94.900,00 + IVA

Elaboração de cadastro de infraestruturas 
existentes da rede de abastecimento de água 
em baixa + Elaboração de cartografia numérica 
vetorial abrangendo os aglomerados urbanos 
servidos pela rede de abastecimento de água +
Aquisição e implementação de plataforma 
SIG para gestão e manutenção de cadastro
de infraestruturas da rede de 
abastecimento de água
INVESTIMENTO: € 82.948,52 + IVA

Execução de infraestruturas da rede 
de drenagem de águas residuais em 
Vila Nova de Poiares (Ferreira, Avessada, 
Vale Gião e Fundo da Vila)
INVESTIMENTO: € 121.239,19 + IVA

Juntos, estamos a construir Poiares
INVESTIMENTO

ADMINISTRAÇÃO
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OBRAS A CONCURSO

OBRAS EM PROJETO

Requalificação da rua 
junto à Quinta das Camélias
INVESTIMENTO: € 64.700,00 + IVA

Beneficiação de infraestruturas em Couchel 
e Vale de Vaz: remodelação da rede de 
abastecimento de água, águas pluviais e 
pavimentação dos arruamentos
INVESTIMENTO: € 84.450,00 + IVA

Beneficiação e pavimentação dos arruamentos 
principais de Lombada: remodelação da rede de 
abastecimento de água, saneamento básico, 
águas pluviais e pavimentação dos arruamentos
INVESTIMENTO: € 122.656,35 + IVA

Atribuição de numeração de polícia para 
todas as habitações do Município de
Vila Nova de Poiares
INVESTIMENTO: € 8.500,00 + IVA

Execução do Parque Verde
de Vila Nova de Poiares
INVESTIMENTO ESTIMADO:
€ 1.500.000,00

Intervenção na frente ribeirinha para
Espaço de Apoio ao Visitante
[Parque de Autocaravanas]
INVESTIMENTO ESTIMADO:
€ 100.100,00 + IVA

Intervenções de estabilização de emergência 
após incêndio - Vila Nova de Poiares
INVESTIMENTO ESTIMADO:
€ 13.108,67 + IVA

Construção do Pólo II da Zona Industrial 
- Continuação da execução das infraestruturas 
disponibilizadoras de lote

* Candidatura apresentada 
   ao Centro 2020
* Já lançado o concurso para a          
   pavimentação dos arruamentos

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO:
€ 1.790.000,00 + IVA
INÍCIO: 2017 - FIM DA OBRA: 2019 

Requalificação da Estrada entre 
Vale Carvalhal e Ribas [EM541]
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 93.000,00
DATA DE INÍCIO: 2017

Requalificação da Estrada entre o
Ramal de Soutelo e Soutelo [EM1241-2]
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 60.000,00
DATA DE INÍCIO: 2017

Remodelação da conduta de abastecimento de 
água no Soito, e pavimentação dos arruamentos
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 450.000,00
DATA DE INÍCIO: 2017

Remodelação do Mercado Municipal
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 940.000,00
DATA DE INÍCIO: 2017

Parque de Merendas em Louredo
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 99.500,00
DATA DE INÍCIO: 2017

Remodelação da conduta adutora nas Adegas e 
Santa Maria e pavimentação dos arruamentos
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 100.000,00
DATA DE INÍCIO: 2017

Remodelação da conduta de abastecimento 
de água entre Couchel e Vale de Vaíde
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 51.165,00
DATA DE INÍCIO: 2017

Remodelação da conduta de 
abastecimento de água na Vila 
[com Bairro da Ferreira e Vale do Lobo]
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 105.750,00
DATA DE INÍCIO: 2017

Requalificação do espaço público 
do centro de Vila Nova de Poiares
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 380.000,00
DATA DE INÍCIO: 2018

Remodelação da conduta adutora São Pedro 
Dias - Venda Nova - Sobreira Redonda
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 115.900,00
DATA DE INÍCIO: 2018

Remodelação da conduta adutora e 
distribuídora São Miguel - Cabecinhos - Vila
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 150.750,00
DATA DE INÍCIO: 2018

Remodelação da conduta de abastecimento de 
água na Risca Silva e Paço
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 29.250,00
DATA DE INÍCIO: 2018

Remodelação da conduta de abastecimento de 
água nos Pereiros e Outeiro do Castro
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 67.500,00
DATA DE INÍCIO: 2018

Remodelação da conduta de abastecimento de 
água em Olho Marinho e construção de central 
hidropressora
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 69.750,00
DATA DE INÍCIO: 2018

Remodelação da conduta de abastecimento 
de água na Ventosa e Balteiro
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 112.500,00
DATA DE INÍCIO: 2018

Remodelação da conduta de abastecimento de 
água na Ervideira e Casais
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 256.500,00
DATA DE INÍCIO: 2018

Remodelação da conduta de 
abastecimento de água em São Miguel
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 81.250,00
DATA DE INÍCIO: 2019

Remodelação da conduta de abastecimento 
de água na Boiça e Entroncamento
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 52.200,00
DATA DE INÍCIO: 2019

Remodelação da conduta de abastecimento de 
água na Póvoa da Abraveia [Rua da Capela]
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 14.670,00
DATA DE INÍCIO: 2019

Remodelação da conduta de abastecimento de 
água na Póvoa da Abraveia e Abraveia
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 130.500,00
DATA DE INÍCIO: 2019

Remodelação da conduta de 
abastecimento de água em Algaça
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 10.980,00
DATA DE INÍCIO: 2019

Remodelação da conduta de 
abastecimento de água em Louredo
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 36.000,00
DATA DE INÍCIO: 2019

Remodelação da conduta de 
abastecimento de água no Carvalho
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 32.580,00
DATA DE INÍCIO: 2019

Remodelação da conduta de 
abastecimento de água nas Ribas
INVESTIMENTO ESTIMADO: € 135.000,00
DATA DE INÍCIO: 2019

ADMINISTRAÇÃO

Estes são apenas alguns dos investimentos que a 
Câmara Municipal pretende concretizar a curto prazo
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F oi já aprovada a candidatura ao 
POSEUR - REDE DE DRENAGEM 
DE ÁGUAS RESIDUAIS - RIBEI-
RA MOINHO. A informação foi 
divulgada pelo Presidente da 

Câmara Municipal, João Miguel Henriques, 
em reunião do Executivo, tendo explicado 
o âmbito e locais da intervenção.
Trata-se de uma candidatura que visa o 
fecho de sistemas de saneamento de águas 
residuais, pelo que o projeto da Rede de 
drenagem de águas residuais - Ribeira do 
Moinho surge com vista à eliminação das 
fossas sépticas e dos poços existentes nas 
localidades de Ferreira, Avessada, Vale de 
Gião e Fundo da Vila e ainda a extensão 
do serviço em Vale de Gião, Lombada e 
Cabeço de Celas.
No âmbito desta intervenção, no montante 
de cerca de 300 mil euros, com uma taxa 
de financiamento de 85%, está prevista a 
implementação de coletores, estações ele-
vatórias (EE) e respetivas condutas como 
também a colocação de caixas de visita em 
todos os pontos de mudança de direção e 
de junção de coletores.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 

trata-se de «corrigir e eliminar um autênti-
co problema ambiental e de saúde pública 
que herdámos em matéria de saneamento 
e que afeta as populações, sobretudo no 

No âmbito do Projeto de Elabo-
ração do Cadastro das Redes de 
Abastecimento de Água em Vila 

Nova de Poiares, informamos  está a ser 
desenvolvido pela empresa Municípia, EM, 
SA um trabalho de Elaboração do Cadastro 
das Redes de Abastecimento de Água.
Neste sentido, equipas desta entidade irão 
percorrer todos os arruamentos e locais 
onde existem tubagens, desde os reser-

vatórios até aos locais de consumo e/ou 
abastecimento, como as habitações, fonta-
nários, bocas de incêndio, entre outas.
As equipas irão, necessariamente, abordar 
os proprietários por forma a recolher os 
dados relativos a locais de consumo, tais 
como ramais, válvulas e contadores, pelo 
que se solicita a melhor colaboração de 
todos.
Dada a especificidade deste trabalho, 

informamos que as equipas no terreno es-
tarão devidamente identificadas com um 
cartão de identificação com fotografia do 
seu titular, emitido pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, bem como com 
um colete de sinalização com a designação 
“Municípia”. Também as viaturas usadas 
nas suas deslocações estarão devidamente 
caracterizadas com a referência à empresa.
O esclarecimento de evenutais dúvidas ou 

mais informações poderá ser feito junto 
das pessoas responsáveis pelo projeto:
*Pelo Município de Vila Nova de Poiares:
Eng.ª Fátima Videira, Largo da República, 
3350-156 Vila Nova de Poiares, Telefone: 
239 420 850;
*Pela Municípia, E.M., S.A.: Ana Rita Rodri-
gues, Coordenadora de Projeto, Municípia, 
Taguspark, Edifício Ciência II, n.º 11, 3.º B, 
2740-120 Porto Salvo; Telefone: 214228200

Trabalhos a realizar no âmbito do Projeto “Elaboração do 
Cadastro das Redes de Abastecimento de Água em Poiares”

INFORMAÇÃO

Aprovada candidatura ao POSEUR
para Saneamento Básico

CANDIDATURA

Verão, com eliminação de cheiros nausea-
bundos». 
O mesmo responsável adiantou ainda que, 
«sem este importante apoio financeiro dos 

fundos estruturais, não era possível con-
cretizar, já que a Câmara Municipal, não 
tinha condições para avançar com a obra a 
expensas próprias».

ADMINISTRAÇÃO
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O Município de Vila Nova 
de Poiares aprovou, por 
unanimidade, em sede de 
Executivo e Assembleia 
Municipal, a moção “Pela 

Defesa das Acessibilidades de Vila Nova 
de Poiares”, exigindo «a definição de uma 
solução, tão urgente quanto necessária, 
por parte das entidades competentes, que 
rapidamente resolva os graves problemas 
de acessibilidade (…) e que, em concreto, 
prejudicam fortemente o tecido empresa-
rial e o desenvolvimento local».
Em causa está a divulgação do “Programa 
de Valorização das Áreas Empresariais”, 
pelo Ministro do Planeamento e Infraes-
truturas, aquando da apresentação pública 
do “novo plano [do Governo] de investi-
mentos em rodovias e infraestruturas que 
irá movimentar um total de 180 milhões 
de euros até 2021”, onde não consta 

qualquer investimento em Vila Nova de 
Poiares, nem sequer na região da Comuni-
dade Intermunicipal.
Desconhecendo «quais os critérios que 
subjazem às escolhas do Governo com a 
fixação das 12 obras prioritárias, sendo 
todas tratadas como ligações entre Zonas 
empresariais e a “rede rodoviária princi-
pal” a integrar o Programa Portugal 2020», 
o Município diz não compreender, nem 
aceitar «o recorrente esquecimento a que 
tem sido sujeito o Concelho de Vila Nova 
de Poiares, relativamente a esta matéria, 
pelos sucessivos Governos», inclusive o 
atual, acrescentando que «é com estupefa-
ção e incredulidade que verificamos que 
Vila Nova de Poiares ficou, mais uma vez, 
excluída das prioridades do País».
A Moção, apresentada pela maioria 
socialista e aprovada por unanimidade, 
relembra que «Vila Nova de Poiares possui 

um dos maiores Parques Industriais da Re-
gião, com sensivelmente 80 hectares onde 
estão instaladas cerca de uma centena de 
unidades industriais que dão emprego 
directo a mais de 1000 trabalhadores e que 
contribuem para um volume de faturação 
anual de cerca de 400 milhões de euros 
das empresas sedeadas neste Município». 
Acrescenta ainda que «Vila Nova de Poia-
res, de acordo com dados recentemente 
publicados pelo INE é o terceiro Conce-
lho dos 19 que compõem a CIM Região 
de Coimbra com maior saldo comercial 
positivo, com 92 milhões de euros, imedia-
tamente após os Concelho de Figueira da 
Foz e Cantanhede». O mesmo documento 
refere ainda que «não obstante os valores 
apresentados, fortemente sustentados pela 
dinâmica empresarial criada pela Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares, esta 
estrutura não detém um acesso rodoviário, 

Documento foi remetido às várias entidades competentes digno desse nome, a uma via estruturante 
(IP3, A13, IC6), apesar da proximidade 
geográfica das mesmas».
O Município acusa os sucessivos governos 
de «total falta de conhecimento da reali-
dade Poiarense e, em particular, da forte 
dinâmica empresarial e industrial aqui 
existente, bem como dos constrangimen-
tos e limitações que a falta de uma acessi-
bilidade digna colocam ao crescimento e 
desenvolvimento da economia local, com 
os consequentes impactos para o territó-
rio envolvente», concluindo que, por isso, 
«a construção de um acesso rodoviário 
digno a Vila Nova de Poiares que sirva as 
necessidades do Concelho e, em particular, 
do seu Polo Industrial, é uma questão da 
mais elementar justiça, e pela qual iremos 
continuar a lutar».
A moção “Pela Defesa das Acessibilidades 
de Vila Nova de Poiares” aprovada nos 
órgãos autárquicos foi ainda remetida às 
várias entidades técnicas e políticas com-
petentes na matéria.

Unanimidade em Moção pela defesa 
das acessibilidades de Poiares 

CONTESTAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
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Estão já publicados em Diário da Repú-
blica os projetos de regulamento do 
Orçamento Participativo e também das 
Hortas Comunitárias, que depois de 

terem estado em discussão pública foram apro-
vados na sua redação final em sede do Executivo 
e Assembleia Municipal.
Quanto ao Orçamento Participativo, inclui para 
além do orçamento participativo geral, também 
um orçamento participativo jovem, alargando 
assim a sua abrangência, e permitindo a parti-
cipação efetiva de todos os cidadãos na vida do 
seu concelho, numa iniciativa de inclusão e cida-
dania ativa. Recorde-se que depois de aprovado 
o regulamento serão conhecidas as diferentes 
fases do processo, com vista à apresentação de 
propostas, de forma a que a ganhadora possa 
ser devidamente inserida no orçamento do 
Município para 2018.
Refira-se que, entretanto, foi já aprovado em 
reunião de Câmara Municipal o valor global a 
afetar ao Orçamento Municipal, no montante 
de 50 mil euros, dividido em partes iguais pelo 
Orçamento Participativo Jovem e pelo Orçamen-
to Participativo Geral.

Para o Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, «era um compromisso que 
tínhamos com a população e que só agora con-
seguimos implementar, mas que vai permitir 
uma participação concreta das pessoas na ges-
tão do orçamento municipal, promovendo um 
maior envolvimento da população e contribuin-
do para administração local mais próxima dos 
cidadãos».
No que respeita ao regulamento das Hortas 
Comunitárias, conforme explicou, «o objetivo é 
proporcionar às famílias com menores recur-
sos a disponibilização de um ou mais lotes de 
terreno, para que aí possam cultivar alguns 
produtos agrícolas e, desta forma, contribuir 
para a redução de encargos com alimentação, 
desagravando assim os seus parcos orçamentos 
familiares».
Trata-se ainda da fase de regulamentação, 
havendo a necessidade de concretização de 
algumas questões em matéria de localização 
de terrenos e de disponibilização de todos os 
recursos necessários à implementação destas 
medidas.

Assembleia aprovou regulamentos 
do Orçamento Participativo e 
Hortas Comunitárias

REGULAMENTOS

O Município de Vila Nova de Poiares mantém-se no ‘rol’ 
dos municípios mais transparentes do país, ocupando 
o 54º lugar no total dos 308 municípios portugueses, de 
acordo com os resultados do Índice da Transparência 

Municipal agora divulgado.
Apesar de ter registado um aumento da pontuação global, face a 
2015, a posição no ranking baixou algumas posições relativamente 
ao ano anterior, fruto da subida de outros municípios que também 
apostaram e investiram no aumento da sua transparência, o que 
resultou num aumento generalizado das pontuações, influenciando 
as posições do ranking.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
João Miguel Henriques, «continuamos a estar entre os municípios 
mais transparentes do país e ainda assim, conseguimos aumentar 
a informação disponível na nossa página», explicou acrescentando 
que «melhorámos a nossa pontuação global face ao ano anterior, 
o que demonstra bem a nossa preocupação em proporcionar uma 
gestão pública transparente e participativa e cada vez mais próxima 
dos cidadãos».
Refira-se que os resultados agora apresentados ainda não tiveram 
em conta a nova página de internet do Município, apresentada 
publicamente a 13 de janeiro, pelo que, a expectativa é a de que estes 
resultados possam ainda ser melhorados na próxima edição.

Município aumenta
pontuação no Índice 
de Transparência 
Municipal

TRANSPARÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO
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Vila Nova de Poiares ficou 
em 8º lugar no ranking dos 
municípios (a nível nacio-
nal) que mais recuperou a 
sua dívida total, ascendendo 

também a igual posição no ranking dos 
melhores resultados operacionais, refletin-
do um importante sinal do esforço deste 
Executivo em recuperar o Município da 
ruptura financeira em que se encontrava 
em 2013.
De acordo com o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, «é 
preciso deixar bem claro que o Município 
não enriqueceu e continua a ser um dos 
mais endividados», apontou, referindo 
que «no entanto, o esforço de redução de 
dívida e consolidação orçamental que tem 
sido feito permite maior capacidade de 
investimento e garante a sustentabilidade 
das contas do Município».
Os dados são do Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses, que analisam os 
dados referentes ao exercício económico 
de 2015 e refletem já, conforme explicou 
João Miguel Henriques, «um importante 
indicador da recuperação económica e 

financeira da Câmara Municipal, que será 
ainda mais expressivo e completo, com os 
dados referentes ao exercício de 2016, ano 
em que entrou em vigor o Plano de Ajusta-
mento Municipal, contratualizado com o 
Fundo de Apoio Municipal».
Este instrumento (FAM) «veio permitir ao 
Município liquidar toda a dívida antiga 
a fornecedores, bem como liquidar os 
empréstimos bancários que pesavam mais 
nos custos com o serviço de dívida devido 
às taxas de juro elevadas, ao elevado valor 
em dívida e aos curtos prazos de maturida-
de existentes», acrescentou.
«Ao contrário do que acontecia ante-
riormente, conseguimos garantir uma 
sustentabilidade económico-financeira 
dos ‘cofres municipais’, sem ‘estrangular’ 
a Tesouraria e granjear alguma folga que 
será canalizada para o investimento em 
áreas fundamentais que, de outra forma, 
não haveria qualquer capacidade para 
realizar», apontou João Miguel Henriques.
 
«Marca de Credibilidade»
Fazendo um histórico do processo, o 
Presidente da Câmara Municipal lembrou 

que quando tomou posse, em Outubro de 
2013, encontrou um Município «comple-
tamente ‘armadilhado’ financeiramente», 
entre empréstimos cujas carências de juros 
estavam a terminar, passando por dívidas 
que se encontravam por registar e, por 
isso, não contabilizadas, o que provocou 
um enorme aumento da despesa mensal 
da autarquia colocando-a numa situação 
«verdadeiramente insustentável», como 
o próprio afirmou, reconhecendo que 
«chegou a temer não ter condições de 
continuar a prestar os serviços essenciais à 
população e receou poder não conseguir 
pagar salários aos funcionários».
Face às dificuldades encontradas, o 
Executivo concentrou-se na recuperação 
financeira do Município e, sobretudo, na 
reconquista da credibilidade da Autarquia, 
junto das instituições e fornecedores. O 
empenho e esforço consubstanciou-se na 
candidatura ao Fundo de Apoio Municipal, 
identificando e consolidando toda a dívida 
municipal, a qual, depois de inúmeras re-
uniões e negociações resultou num Plano 
de Ajustamento Financeiro que, «permite 
gerir de forma sustentável a dívida da Au-

tarquia, ganhando com isso margem para 
investimento, o que há alguns anos antes 
era de todo impensável», apontou.
Refira-se que, desde outubro de 2013 até 
setembro de 2016 o Executivo conseguiu 
reduzir perto de 20% da dívida total do 
Município, o que representa uma redução 
de mais de 3,7 milhões de euros.
 
3º maior saldo comercial da região
A recuperação de Vila Nova de Poiares não 
se sentiu apenas nas finanças do Municí-
pio, mas também impulsionou a atividade 
económica do concelho, o que se reflete 
nos últimos dados conhecidos em termos 
comerciais, que apontam para um balanço 
comercial positivo da região, em 2015, 
onde o concelho de Vila Nova de Poiares 
apresenta o 3º maior saldo comercial (de 
acordo com dados do INE) o que demons-
tra claramente o desenvolvimento econó-
mico do tecido empresarial local.
«Certamente que estes resultados não são 
alheios, nem indissociáveis do trabalho 
que este Executivo tem realizado na recu-
peração também da credibilidade junto 
do setor económico, e principalmente, dos 
fornecedores, pagando a tempo e horas 
e, sobretudo, ‘injetando’ confiança nos 
empresários, industriais e investidores 
– ingrediente fundamental para o cresci-
mento e desenvolvimento da economia», 
indicou o Presidente da Câmara, mos-
trando-se confiante e seguro de que «estes 
resultados comprovam que, apesar de 
alguns mensageiros da desgraça, estamos 
no caminho certo».

Poiares no grupo de Municípios que 
mais recuperaram em ‘Dívida Total’

SUCESSO

ADMINISTRAÇÃO
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FREGUESIAS

A Junta de Freguesia de Poia-
res Santo André, assinou 
o contrato de empreitada 
das obras de ampliação 
do Cemitério de Vale Gião, 

numa intervenção orçada em 109.180.00€ 
(103 mil euros + IVA), que contará com o 
financiamento do Município de Vila Nova 
de Poiares.
O contrato de empreitada foi assinado 
com a empresa Argoconstrutora, sendo 
que as obras arrancaram no início do mês 
de abril, tendo um prazo de execução de 
210 dias, ou seja, que possam estar concluí-
das em Agosto do corrente ano.
Para a presidente da Junta de Freguesia, 
Cristina Esteves, «é a grande obra do man-
dato e representa a concretização de um 
trabalho que iniciámos quando tomámos 
posse».

«Com esta obra pretendemos assegurar a 
resolução da sobrelotação do cemitério, 
e que se assume como absolutamente 
necessária para podermos dar resposta 
às necessidades dos poiarenses», referiu 
Cristina Esteves.
A mesma responsável fez questão de 
sublinhar o apoio da Câmara Municipal, 
que «tem um papel fundamental, porque 
sem o financiamento do Município, a obra 

não seria possível», lembrando também o 
apoio prestado a nível administrativo, face 
à complexidade dos procedimentos em 
causa.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, presente também 
nesta cerimónia de assinatura de contrato, 
«trata-se de uma obra importante para 
a freguesia sede de concelho, sendo que 
o apoio do Município se afigura como 

Assinado o Contrato de Empreitada de 
Ampliação do Cemitério de Vale Gião

INVESTIMENTO

fundamental, face à escassez de recursos 
da Junta de Freguesia».
O apoio da Câmara Municipal às Juntas de 
Freguesia tem sido uma das prioridades 
deste Executivo, não só a nível financeiro, 
como no apoio à execução das diferentes 
intervenções, num reconhecimento da 
importância destes órgãos de poder local 
na relação de proximidade com as popu-
lações.
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FREGUESIAS

O Município de Vila Nova 
de Poiares associou-se às 
comemorações do cente-
nário da Junta de Freguesia 
de São Miguel de Poiares, 

que ficou marcado pela homenagem aos 
antigos presidentes e pela inauguração do 
Monumento “Rotunda do Centenário”.
Depois de uma breve resenha histórica 
apresentada pelo presidente da Junta de 
Freguesia, Nuno Lima, o momento foi de 
homenagem e agradecimento aos autar-
cas eleitos depois do 25 de Abril de 1974 
- Manuel Oliveira (1977/79), Rui Feteira 
(1980/82, 1994/2001 e 2005/09), Fernando 
Ferreira Alves (1983/85), Manuel Noguei-
ra Carvalho (1986/93) e Fernando Soares 
(2002/05) - , cujo trabalho e dinâmica 
«permitiu à freguesia desenvolver-se e che-
gar ao patamar em que hoje se encontra».
O Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, fez questão de mar-
car presença na iniciativa e sublinhou 
a importância da comemoração deste 
centenário, endereçando os parabéns ao 

presidente da junta de freguesia, não só 
pelo aniversário, mas sobretudo «pela for-
ma como o assinalou, com as homenagens 
e a inauguração da nova rotunda», que 
reputou de «simples, bonita e de grande 
significado».
«Não são precisos grandes investimentos 
nem grandes construções para deixar uma 
marca importante e de grande significa-
do», adiantou, referindo-se a uma obra 
que «contém os elementos mais repre-
sentativos da identidade da freguesia», 
nomeadamente, «o artesanato, a indústria, 

a agricultura e a exploração florestal», 
marcas de identidade não só da freguesia, 
como do próprio concelho.
O mesmo responsável fez questão de 
lembrar o papel importante dos antigos 
presidentes de junta agora homenageados, 
bem como todos os eleitos locais que os 
acompanharam e também os atuais, recor-
dando o papel importantíssimo das juntas 
de freguesia e dos seus autarcas enquanto 
órgãos de proximidade e, por isso, mas 
perto dos problemas e das necessidades 
das populações.

Recorde-se, a este nível, que este executivo 
municipal, desde que tomou posse, tem 
desenvolvido um importante trabalho de 
parceria com as juntas de freguesia, não 
só com o desenvolvimento de acordos de 
execução, como no processo de toponímia 
e demais trabalhos realizados em conjunto 
e que permitem dotar as freguesias e as 
populações de mais e melhores condições.

Freguesia de São Miguel 
de Poiares assinalou 
Centenário

COMEMORAÇÃO

Homenagem aos antigos 
Presidentes de Junta
após o 25 de abril de 1974

MANUEL OLIVEIRA
1977/1979

JOSÉ RUI FETEIRA
1980/1982, 1994/2001 e 2005/2009

FERNANDO CANDEIAS ALVES
1983/1985

MANUEL NOGUEIRA DE CARVALHO
1986/1993

FERNANDO SOARES
2002/2005
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O Município de Vila Nova 
de Poiares inaugurou o 
primeiro Parque Geriátrico 
do Concelho no Jardim de 
Homenagem ao Poiarense, 

dotado de um conjunto de equipamentos 
específicos para manutenção física e ativi-
dade desportiva.
A aposta na promoção da atividade física e 
da prática desportiva tem sido uma preo-
cupação deste Executivo, procurando, com 
as mais diferentes iniciativas e atividades, 
sensibilizar a população para a necessida-
de de adotar comportamentos e hábitos de 

O Município de Vila Nova de 
Poiares, em parceria com a 
iCreate, a Escola Superior 
de Educação de Coimbra e 
as quatro juntas de fregue-

sia do concelho assinaram um protocolo 
de cooperação para a implementação de 
um projeto piloto de alfabetização, desig-
nado “Letras prá Vida”.
O projeto, que já arrancou e decorrerá até 
6 de junho de 2017, conta com a coordena-
ção científica e pedagógica da ESEC e tem 
como objetivo diminuir a taxa de anal-
fabetismo funcional em Poiares, promo-
vendo a literacia, inclusão social, através 
do desenvolvimento de competências e 
capacitação dos participantes.
Especialmente dirigido à população 
sénior do concelho, este projeto visa ainda 
promover o envelhecimento ativo e a 
participação em contextos de socialização, 
contribuindo assim para combater os ní-

vida mais ativos e saudáveis.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, este Parque Ge-
riátrico foi pensado precisamente com o 
objetivo de promoção do bem-estar físico 
e da atividade desportiva dos poiarenses 
em geral, mas também do público sénior, 
no sentido de lhes proporcionar condições 
para o exercício físico, fundamental para o 
envelhecimento saudável da população.
Recorde-se que este é apenas um dos pro-
jetos pensados pelo município em matéria 
da promoção de estilos de vida saudável e 
com atividade física, lembrando que estão 

também projetados percursos pedestres, 
ciclovias e percursos para BTT, a par do 
projeto do Parque Verde que irá nascer 
entre a Zona Industrial e a área residencial 

de Vila Nova de Poiares, e que será também 
dotado de áreas de lazer e de equipamen-
tos destinados à promoção da atividade 
física.

SENIORES

Municípo inaugurou 
Parque Geriátrico

ATIVIDADE FÍSICA

veis de isolamento e solidão da população 
mais envelhecida do concelho, contando 
para o efeito com a experiência do projeto 
“Clube Velhos Amigos”, dinamizado pela 
iCreate.
Este projeto piloto envolve cerca de 30 
participantes, das quatro freguesias do 
concelho, que frequentarão as várias ativi-
dades preparadas, desde sessões de leitura 
e escrita à aprendizagem digital, nomea-

damente com a utilização das TIC – Tecno-
logias de Informação e Comunicação. 
Recorde-se que a preocupação com os 
mais idosos é uma das grandes apostas 
desde Executivo, procurando desenvolver, 
individualmente e em parceria com as as-
sociações e coletividades do concelho, um 
conjunto de ações e iniciativas que promo-
vam o envelhecimento ativo dos idosos.
Desde a informática, às artes, passando 

pela atividade física e desportiva, são 
várias as iniciativas que têm sido desen-
volvidas, procurando combater a exclusão 
e o isolamento da população sénior do 
concelho.
As sessões do “Letras prá Vida” serão re-
partidas entre a antiga Escola Primária do 
Entroncamento (sede da iCreate) e o CCP, 
tendo lugar às terças-feiras, das 14h30 às 
16h, prolongando-se até ao dia 6 de junho.

ALFABETIZAÇÃO

Poiares implementa 
“Letras prá Vida”
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SENIORES | EDUCAÇÃO | AÇÃO SOCIAL

A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares tem vindo 
a proporcionar aos seniores 
poiarenses a oportunidade 
de visitarem a Assembleia 

da República e, assim, ficarem a conhecer a 
‘casa-mãe da democracia’ portuguesa. Dois 
grupos de cerca de 40 seniores já foram 
contemplados e o sucesso da iniciativa dei-
xa antever que mais visitas se organizarão 
brevemente.  As visitas têm sido guiadas 
por Francisco Távora, técnico principal da 
Assembleia da República, percorrendo os 

Avisam-se todos os Pais e Encarregados de 
Educação que se encontram a pagamento 
as comparticipações devidas relativamente 
ao material escolar e manuais escolares (in-

cluindo fichas de atividades) para o ano letivo em causa.
Assim, os encarregados de educação que solicitaram, 
em requerimento próprio, e com a documentação 
exigida, apoio para a despesa inerente à aquisição dos 
manuais escolares e fichas de atividades (para o 1.º ano 
de escolaridade apenas fichas de atividades; para os 
restantes anos de escolaridade - 2.º, 3.º e 4.º manuais 
escolares e fichas) deverão dirigir-se aos serviços da 

Câmara Municipal (Contabilidade) a fim de procederem 
ao levantamento do subsídio.
Informamos também que se encontra a pagamento o 
subsídio para material escolar de acordo com o consig-
nado no Despacho n.º 8452-A/2015, que regula a ação 
social escolar, para os alunos que se encontrem posicio-
nados nos 1.º e 2.º escalão, e que requereram a mesma 
nos serviços camarários.
Os subsídios em causa poderão ser levantados no horá-
rio de funcionamento dos serviços, de segunda sexta-
feira e até ao final de Junho. Posta esta data não haverá 
lugar a pagamento dos mesmos.

Aviso nº7/2017 - 
Manuais  Escolares e Material Escolar

EDUCAÇÃO

diferentes espaços do Palácio de São Bento, 
pelos corredores e diferentes salas do 
Parlamento e conhecer o famoso hemici-
clo onde têm lugar os plenários e sessões 
legislativas.
Os grupos têm sido companhados pelo 
Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, para quem, «é muito 
gratificante poder proporcionar este 

tipo de experiências aos nossos seniores, 
especialmente a quem, de outra forma, 
provavelmente nunca teria oportunidade 
de estar na Assembleia da República, nem 
de conhecer o local onde ‘nasceu’ a nossa 
Constituição e onde são discutidas e apro-
vadas as leis que regem e orientam a nossa 
vivência em sociedade».
«É um local que faz parte do imaginário 

de todos os portugueses, um espaço que 
já conheceu reis e presidentes de todo o 
Mundo, que recebeu as personalidades 
mais importantes que já visitaram o nosso 
país e, sobretudo, porque representa um 
dos quatro órgãos de soberania portugue-
sa, onde se encontra a segunda figura do 
Estado Português, o Presidente da Assem-
bleia da República», referiu.

Seniores de Poiares visitam 
Assembleia da República

ATIVIDADE

O Regulamento Nascer+ | Programa Municipal de Incenti-
vo à Natalidade já foi  publicado em Diário da República 
e destina-se a crianças naturais de Vila Nova de Poiares 
e cujo requerente resida no concelho há, pelo menos, 
dois anos contínuos, devendo ainda estar recenseado no 
Município, no mínimo, nos seis meses anteriores à data do 
nascimento da criança. O apoio definido em regulamento 
é de 1000€ repartido em três anos.
Assim, os interessados, de acordo com os critérios de 
admissibilidade, deverão dirigir-se ao Balcão Único de 
Atendimento da Câmara Municipal e requerer o respetivo 
apoio.

Já entrou em vigor o 
Regulamento Nascer+

APOIO À NATALIDADE



14 boletim municipal de Vila Nova de Poiares # 13 17 de abril de 2017

O Município de Vila Nova de 
Poiares promoveu, no Cen-
tro Escolar de Santo André, 
um encontro com os Encar-
regados de Educação dos 

alunos do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, no âmbito do Projeto EPIS (Empre-
sários para a Inclusão Social - Potenciação 
do Sucesso Escolar), recentemente imple-
mentado e que está a ser desenvolvido em 
conjunto com o Agrupamento de Escolas.
A sessão iniciou-se com a Paula Marques 
(da Associação One Love Family) que apre-
sentou aos pais e alunos da turma, algu-
mas formas de promover uma alimentação 
mais saudável das crianças, contrariando 
os hábitos alimentares que integram pro-
dutos processados e altamente açucarados 
e que são altamente prejudiciais ao bom 
desenvolvimento das crianças.
Teve ainda lugar uma sessão de formação, 
promovida pela mediadora do projeto 
EPIS, com o intuito de abordar, com os 
encarregados de educação, temas essen-
ciais à promoção do sucesso escolar dos 

alunos, com destaque para a importância 
do sono; métodos para realizar um estudo 
eficaz; a elaboração dos trabalhos de casa; 
a importância da comunicação em família 
e boas práticas parentais. 
Em simultâneo, esteve também a decorrer 
uma atividade com os alunos da turma, 
onde se abordou e explorou, por meio de 
artes plásticas, o conceito de família e do 
que este representa para cada um deles.
Recorde-se que o EPIS é um projeto 
direcionado para a promoção do sucesso 
escolar, ajudando e apoiando aos alunos, 

de forma a promover as suas capacidades 
de aquisição de conhecimentos e compe-
tências, favorecendo e promovendo assim 
o ‘sucesso escolar’ dos alunos acompanha-
dos e dos restantes elementos das suas 
turmas.
Para o Município, o objetivo é fazer com 
que os alunos apoiados consigam rapida-
mente colmatar as suas lacunas, aprenden-
do e apreendendo os conhecimentos de 
forma a transitarem de ano e cumprirem 
com sucesso os 12 anos de escolaridade.
Vila Nova de Poiares é um dos três mu-

nicípios da Comunidade Intermunicipal 
de Coimbra com o programa EPIS, o qual 
a nível nacional, abrange um total de 84 
turmas de 47 escolas públicas e inclui 
mais de 5.200 alunos nos programas de 
recuperação nos três primeiros ciclos de 
escolaridade.
Refira-se que, a este nível, foi ainda subme-
tida uma candidatura, no âmbito da CIM 
- RC, ao Plano Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar, que se encontra ainda a 
aguardar aprovação.

Projeto EPIS potencia o 
sucesso escolar dos alunos

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Encontro com escritores
ENCONTRO

Numa parceria com o Agrupamento 
de Escolas, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares promo-

veu sessões de encontro com escritores, 
primeiro com Margarida Fonseca Santos e 
mais tarde com José António Franco, numa 
iniciativa dirigida aos alunos do primeiro 
e segundo ciclos do ensino básico.
Os encontros, que decorreram no CCP – 
Centro Cultural de Poiares, foram o culmi-
nar de um trabalho no âmbito do projeto 
EMA - Estímulo à Melhoria das Aprendi-
zagens - que envolveu alunos do 1º e 2º 
ciclos e que tiveram algumas sessões estes 

escritores para desenvolver competências 
de leitura, escrita e criação poética. 
No âmbito da mesma iniciativa, houve ain-
da formação com professores da educação 
pré-escolar, 1º e 2º ciclos ao nível do texto 
poético.
Estes encontros permitiram ainda que os 
alunos do clube de poesia e de contadores 
de histórias apresentassem poemas de 
obras do autor, danças com poesia, entre 
outras atividades.
Estas iniciativas têm como objetivo fo-
mentar hábitos de leitura e proporcionar 
momentos culturais e apresentar uma 

forma diferente das crianças/alunos com-
plementarem as atividades educativas que 
realizam em sala de aula e, desta forma, 
ganharem uma motivação extra, permi-
tindo desenvolver e cultivar o gosto pelos 
livros e pela leitura e escrita.
Refira-se ainda que esta iniciativa envolveu 

vários alunos e professores de diferentes 
áreas e disciplinas, desde a maquilhagem 
e preparação dos figurinos, à preparação 
dos cenários e decoração do palco, até à 
preparação e confeção do almoço ofere-
cido aos escritores, a cargo dos alunos do 
curso de técnico-profissional de cozinha.
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O Município de Vila Nova de 
Poiares, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Poiares, 
organizaram mais uma 

edição da Feira do Livro, que decorreu no 
CCP - Centro Cultural de Poiares, com o 
objetivo de despertar e incentivar a criação 
de hábitos de leitura, bem como estimular 
o espírito crítico dos mais jovens.
Ao longo de uma semana o evento contou 

Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas 
organizaram a Feira do Livro/2017

LEITURA

com diversos momentos literários e de 
Hora de Conto, realizados por Voluntários 
de Leitura, Técnicos do Município e Asso-
ciação Icreate, a par de outras atividades 
culturais nomeadamente, espetáculos de 
teatro de sombras, pela Companhia de 
Teatro Experimental de Poiares e as peças 
“Afinal o Caracol” e “(des)concertante”, 
pelo Grupo Andante.
Nesta iniciativa destaca-se a participação 
das crianças e jovens que não se limitaram 

a ser meros espetadores e puderam mesmo 
subir ao palco do auditório do CCP para 
mostrarem os seus talentos de contadores 
de histórias, a que se juntou um convidado 
especial, o argentino Rudolfo Castro, um 
contador de histórias de renome inter-
nacional, e que, a convite da organização 
trouxe a Poiares as suas histórias. 
Além das crianças e jovens, este foi um 
evento aberto à comunidade em geral, 
com o objetivo de promover a leitura, criar 

hábitos literários e reforçar o combate à 
iliteracia.
A Feira do Livro tem sido uma aposta do 
Município e do Agrupamento de Escolas 
ao longo dos últimos anos e os bons níveis 
de adesão por parte da população, em 
especial os mais novos, permitem fazer 
um balanço muito positivo da iniciativa, 
denotando um crescente interesse dos 
poiarenses pela literatura e pela cultura 
em geral. 

EDUCAÇÃO
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O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares juntamente com o Município de 
Vila Nova de Poiares apresentou o Orça-
mento Participativo das Escolas (OPE), 
uma medida lançada pelo Ministério da 

Educação já este ano, numa sessão que serviu para divul-
gar em traços gerais os objetivos e as etapas do programa, 
e onde estiveram professores, alunos e entidades locais.
Na apresentação que decorreu na Escola EB 2,3/S Dr. Daniel 
de Matos, a Presidente do Agrupamento, Dra. Eduarda Car-
valho deu ainda a conhecer o montante atribuído, no valor 
de 500€, definido em função do número de alunos do 
estabelecimento de ensino, e que será aplicado exclusiva-
mente na melhoria da Escola, de acordo com as vontades 
dos alunos.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Hen-
riques, também presente na apresentação, “é determinan-
te envolver os cidadãos, fomentando a sua participação 
no debate de ideias e nas decisões que nos afetam a todos, 
promovendo o sentido de participação democrática, como 
é também o caso do OPE, que valoriza as opiniões dos estu-
dantes, combatendo o seu afastamento relativamente às 
instituições democráticas”.
Refira-se que o mote para o OPE, é o de “criar um meca-
nismo que permita aos alunos envolverem-se, ativamente, 
na melhoria das suas vivências, fomentando o espírito de 
cidadania, valorizando a sua opinião em decisões que os 
afetam diariamente.”

Agrupamento apresentou
Orçamento Participativo

LEITURA

Contrariando o ‘cliché’ de plantar mais uma 
árvore, a Câmara Municipal de Vila nova de 
Poiares e o Agrupamento de Escolas apos-
taram numa ideia diferente e inovadora 
para assinalar o Dia Mundial da Árvore e da 

Floresta.
Assim, foram colocados ‘olhos’ em várias árvores, em 
diversos locais do concelho.
O objetivo da iniciativa, complementada com a coloca-
ção de algumas faixas alusivas à data, é promover uma 
campanha de sensibilização para a importância da defesa 
da floresta, relembrando que as árvores são seres vivos, 
que olham por nós e que devemos também olhar por elas 
e protegê-las.
A criatividade da elaboração dos ‘olhos’ esteve a cargo 
dos alunos da EB 2, 3 Dr. Daniel de Matos, construindo-os 
e pintando-os em diferentes formatos e materiais, sendo 
depois distribuídos e colocados em diversas árvores da 
sede de concelho, criando um impacto visual que não 
passa despercebido a ninguém.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Hen-
riques, «esta é uma forma original e criativa de chamar 
a atenção das pessoas para a importância da defesa da 
floresta e da sua biodiversidade, que são fundamentais 
para o equilíbrio ecológico e, desta forma, promover o 
respeito pela Natureza e contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das populações».

Olhos nas árvores para
assinalar o Dia Mundial da
Árvores e da Floresta 

INÉDITO

EDUCAÇÃO | AMBIENTE
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DESTAQUE | FERIADO MUNICIPAL

Homenagens, inaugurações e nova
imagem marcaram Feriado Municipal

13 DE JANEIRO

Um dia em cheio, repleto de 
significado, com distinção 
de instituições e cidadãos 
e apresentação da nova 
imagem da página de 

internet oficial do município, marcaram 
as comemorações do 119º Aniversário da 
Restauração Definitiva do Concelho, que 
contou com a presença do Secretário de 
Estado das Florestas e Desenvolvimento 
Rural, Amândio Torres.
Um dos pontos altos aconteceu com a Ses-
são Solene, que decorreu no auditório do 
CCP, onde foram assinados protocolos com 
as diferentes instituições e associações do 
concelho, onde se consubstancia a forma 
de apoio do Município ao associativismo 
local, “sem subsidiodependência”, como 
frisou o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, mas com definição 
dos compromissos de ambas as partes.

Medalha de Honra e Mérito Municipal 
Durante a cerimónia foram distinguidos 
alguns poiarenses que se destacaram e 
sobressaíram em diversas áreas e que 
levam mais longe o nome de Vila Nova de 
Poiares, «um concelho fértil em cidadãos e 

instituições de grande valor que, ao longo 
da sua vida, se tem destacado pelos bons 
serviços prestados em prol da comunida-
de, contribuindo assim para a melhoria 
significativa da qualidade de vida dos que 
aqui residem e simultaneamente para a 
afirmação das qualidades do concelho nas 
mais variadas vertentes», conforme referiu 
João Miguel Henriques. 
Dentro das distinções, coube a José Pedro-
so Carvalho receber a Medalha de Honra 
do município e ver o seu nome perpetuado 
na biblioteca municipal. Além desta distin-
ção, houve ainda de medalhas de mérito 
municipal (grau ouro) que foram atribuí-
das ao nível social, cultural e desportivo: 
Associativismo a Maria Aldina Marta Soa-
res Martins Miguel, Desporto a Rony Lopes, 
Cultura a Jahlú Man (a título póstumo), 
Área Social a Maria Teresa Proença Oliveira 
e Empresarial à Ansell-Portugal.
Na sessão, João Miguel Henriques fez um 
balanço do trabalho desenvolvido nos 
últimos 4 anos em que liderou os destinos 
da autarquia poiarense, dando a conhecer 
alguns dos trabalhos e investimentos já 
realizados, e apresentado alguns dos pro-
jetos que o Executivo tem ‘em carteira’.

Capacidade de iniciativa
Em dia de reconhecimento do mérito dos 
poiarenses, Amândio Torres, secretário de 
Estado das Florestas e Desenvolvimento 
Rural, quis também reconhecer o mérito 
do trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido pela autarquia e que proporciona 
“mais e melhores condições” aos cidadãos. 
Na sua intervenção, Amândio Torres des-
tacou que a aposta nos recursos existentes 
“pode abrir uma nova valorização relacio-
nada com o setor primário”, sublinhando 
que o projeto Capriland é disso exemplo, 
não tendo dúvidas de que “vai ser um 
sucesso”. O representante do governo mos-
trou-se ainda disponível para acompanhar 
a “grande capacidade de iniciativa” que o 
município tem demonstrado, bem como 
as ações relacionadas com desenvolvimen-
to rural e florestal.

Novo site
A sessão solene das comemorações do 
feriado municipal foi também o momen-
to escolhido para a apresentação oficial 
do novo site do Município, cabendo ao 
secretário de Estado, a responsabilidade de 
dar o primeiro ‘clique’ no botão que fez ar-

rancar a nova página eletrónica municipal 
que está agora mais acessível a todos e com 
uma nova imagem, mais apelativa, mais 
moderna e, sobretudo mais funcional.

Monumento POIARESCAPRILAND e 
Homenagem aos Trabalhadores
Depois da sessão solene e após o descer-
ramento da placa que perpetua o nome 
de José Pedroso de Carvalho na biblioteca 
municipal, as atenções viraram-se para o 
Entroncamento de Poiares, onde foi inau-
gurado o monumento PoiaresCapriland, 
na rotunda do cruzamento da EN-2 com a 
EN-17.
Também os trabalhadores da Câmara 
Municipal foram alvo de uma homena-
gem, com a inauguração de um simbólico 
monumento numa das rotundas da Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares. Trata-se 
de um antigo cilindro do Município, que 
tantas vezes foi utilizado em obras no con-
celho e que, agora foi recuperado e perpe-
tuado no parque industrial de Poiares em 
sinal de homenagem a todos quantos, ao 
serviço da Autarquia, contribuíram para a 
construção daquilo que é hoje o concelho 
de Vila Nova de Poiares.
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DESTAQUE | FERIADO MUNICIPAL

MEDALHA DE HONRA MUNICIPAL 
JOSÉ PEDROSO CARVALHO

MÉRITO MUNICIPAL ÁREA ASSOCIATIVISMO - GRAU OURO 
MARIA ALDINA MARTA SOARES MARTINS MIGUEL

MÉRITO MUNICIPAL ÁREA DESPORTO - GRAU OURO 
MARCOS PAULO MESQUITA [RONY] LOPES

MÉRITO MUNICIPAL ÁREA EMPRESARIAL - GRAU OURO 
ANSELL PORTUGAL

MÉRITO MUNICIPAL ÁREA SOCIAL - GRAU OURO 
MARIA TERESA PROENÇA OLIVEIRA

MÉRITO MUNICIPAL ÁREA CULTURA - GRAU OURO 
JAHLÚ MAN [A Título Póstumo]

Comemorações do Feriado Municipal em imagens
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REGULAMENTOS
SUPLEMENTO

I

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
24 DE JUNHO DE 2016

1. International Conference 2016 of Future 
Problem Solving Program - Proposta de Louvor 
à Professora Ana Silva e aos Alunos Hugo Coim-
bra e Diana Simões
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
voto de louvor.
2. Procedimento de Regularização das Garagens 
do Bairro das Hortas  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
3. Procedimento de Regularização das Garagens 
do Bairro de Sá Carneiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
4. Comparticipação Financeira do Município – 
Candidatura PAMUS
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
comparticipação financeira do Município - Candi-
datura PAMUS - à CIM-RC, Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra, no valor de 646,16€.
5. Comparticipação Financeira do Município – 
Participação na BTL2016
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
comparticipação financeira do Município - Candi-
datura PAMUS - à CIM-RC, Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra, no valor de 224,77€.
6. Prestação de Contas Consolidada do Municí-
pio de V.N.Poiares – 2015
A Câmara deliberou, por maioria com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar.
7. Atualização do Plano de Ajustamento 
Municipal, operada na sequência das questões 
formuladas pelo Tribunal de Contas, com o con-
sequente ajustamento do valor do empréstimo 
de Assistência Financeira
A Câmara deliberou, por maioria, com a absten-
ção do vereador Pedro Coelho, do PSD e os votos 
favoráveis dos vereadores do PS, aprovar.
8. Protocolo de Cooperação de Promoção da 
Leitura com as Juntas de Freguesia de Arrifana, 
Lavegadas e São Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
9. Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres 
e dos Homens na Vida Local – Adesão
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
10. Noite Saudável das Cidades do Centro de 
Portugal – adesão ao projeto piloto – Ratifica-
ção
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
10. Normas de Funcionamento da Colónia de 
Férias na Praia de Quiaios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
11. POIARTES 2016 – Nomeação de Comissão 
Organizadora – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, ratificar o despacho.

12. Processo de destaque – Luís Manuel Simões 
Dias Videira – Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
13. Processo de Loteamento nº 1/2000 – Aurélio 
Ferreira Gomes e Outro
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar.
14. Recauchutagem Poiarense – Alteração ao Uso 
da Fração C – Lote 16 da Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
15. Edificação em más condições de solidez – 
Jaime Seco Precatado – Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder 
à notificação.
16. Processo de Obras nº 19/2016 – Legalização 
de construção – Armando Gonçalves Marques – 
Barreiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
17. Processo de Obras nº 20/16 – Legalização de 
reconstrução de moradia – Construções Concei-
ção & Adelino, Lda – Pinheiro  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
18. Processo de Obras nº 25/2016 – Telas Finais 
– Jacinto Augusto Fortunato Madeira – Urb.
Quinta da Bica – Lote2 – Risca Silva
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
19. Processo de Obras nº 34/2013 – Projeto de 
Alterações – Sérgio Miguel Martins dos Santos – 
Moura Morta
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
20. Processo de Obras nº 48/2014 – Legalização 
de Moradia - Gil José Pereira dos Reis – Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
21. Pedido de Certidão – Cesarina Fátima Simões 
Henriques e Outro – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
22. Aplicação do Regulamento da Zona Indus-
trial
A Câmara deliberou, por unanimidade, e nos ter-
mos da informação técnica presente, adotar como 
regra interpretativa que se cumpre o requisito.
22. Processo de Toponímia de Arrifana  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Processo de Toponímia de Arrifana.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
15 DE JULHO DE 2016

1. Proposta de Constituição do Direito de Super-
fície a favor da Sociedade Capitão Dureza - Orga-

DELIBERAÇÕES
24 de junho de 2016 a 6 de janeiro de 2017

As atas aqui apresentadas, 
em versão resumida, 

podem ser consultadas 
no site do Município em:

www.cm-vilanovadepoiares.pt

nização de Desportos de Aventura, Lda.
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD aprovar.
2. Aquisição de Parcela de Terreno destinado à 
Execução do Pólo II da Zona Industrial de Vila 
Nova de Poiares, inscrito na matriz predial 
nº79/SMP - Revogação do ato praticado em 
14/03/2014
A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar 
o ato.
3. Manuais Escolares - Proposta de Gratuitidade 
para os alunos do 2º, 3º e 4º ano do 1º Ciclo do 
Ensino Básico
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
4. Processo de Obras nº 21/2015 - Legalização 
de Piscina - Nuno Alexandre de Castro Simões - 
Moinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
5. Processo de Obras nº 21/2016 - Legalização 
de Moradia -- José António Santos Campos - 
Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
6. Processo de Obras nº 37/2011 - Alterações ao 
Projeto de Arquitetura - Jaime António Carva-
lho dos Santos - Pereiro de Baixo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
7. Cedência de terreno para a estrada (antiga 
EN2) ao Safaíl, por Henrique Manuel Leitão 
Silva Marques
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a 
cedência de terreno para a estrada.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
5 DE AGOSTO DE 2016

1. Proposta de Constituição do Direito de Super-
fície a favor da Sociedade Capitão Dureza - Orga-
nização de Desportos de Aventura, Lda.
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD aprovar.
2. Apoio ao atleta na delegação portuguesa no 
Campeonato do Mundo – Berlim 2016 – Karaté 
Shukokai  
A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 
apoio financeiro, no montante de 899,37€ ao 
atleta poiarense David Silva.
3. Atribuição de subsídio ao Clube de Pesca 
Desportiva de Vila Nova de Poiares – Para 
ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
a atribuição de um apoio financeiro no valor de 
€500 e um troféu.
4. Irmandade de Nossa Senhora das Necessida-

des - Concessão de subsídio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta para concessão de um apoio financeiro 
à Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades 
- Misericórdia de Poiares no montante de 19.500, 
com vista à comparticipação das despesas no 
evento cujo interesse publico local se reconhece 
nos termos expostos.
5. Processo de Obras nº 17/2016 – reconstrução 
e ampliação de moradia – Vítor Manuel dos 
Santos Oliveira – Casais
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
6. Processo de Obras nº 18/2014 – Legalização de 
estabelecimento comercial – Ribaltropik, Lda – 
Av.ª Manuel C. Coelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
7. Processo de Obras nº 45/2013 – Renovação de 
alvará de construção – Alexandre Abrantes da 
Fonseca Pegado – Paço de Cima  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
8. Processo de Obras nº 03/2016 – legalização 
de ampliação de anexo – Bruno Miguel de Jesus 
Saraiva Ferreira e outra – Vale de Carvalhal
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
9. Pedido de certidão de cedência de domínio 
público – Aníbal Baptista – Olho Marinho  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
10. Certidão de constituição de compropriedade 
– Paulo Jorge Morais Tomé Duro – Vale da Joana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
11. Processo de Obras nº 22/2016 – Construção 
de moradia – Sílvia Raquel Neves Leão – Vale de 
Gião
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
12. Processo de destaque – Dias 21 Construções, 
Lda. – Aldeia Nova
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
13. Beneficiação e pavimentação dos arrua-
mentos principais de Lombada – aprovação do 
projeto, decisão de contratar, escolha do proce-
dimento e aprovação das peças do procedimen-
to – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
14. Execução da rede de águas residuais em Vila 
Nova de Poiares – aprovação do projeto, decisão 
de contratar, escolha do procedimento e apro-
vação das peças do procedimento – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
19 DE AGOSTO DE 2016

1. Não-oposição à transmissão da quota-parte 
do direito de propriedade a favor de Cesarina 
Fátima Simões Henriques
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão.



20 boletim municipal de Vila Nova de Poiares # 13 17 de abril de 2017

REGULAMENTOS
SUPLEMENTO

II

2. Proposta de Projeto de Regulamento dos 
Horários de Funcionamento dos estabelecimen-
tos Comerciais e de Prestação de Serviços do 
Município de Vila Nova de Poiares  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Proposta.
3. 2ª Alteração do Mapa de Pessoal para 2016
A Câmara deliberou, por unanimidade, a apro-
vação da 2ª Alteração do Mapa de Pessoal para 
2016.
4. Minuta do Protocolo de Modernização Admi-
nistrativa
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
5. Protocolos de Parceria com CBEISA
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
6. Caderno de Fichas/Atividades - Proposta de 
gratuitidade para alunos do 1º Ano do 1º CEB do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
7. Regulamento – Publicitação do procedimento 
e participação procedimental, tendo em vista a 
elaboração de um projeto de Regulamento de 
Hortas Comunitárias do Município de Vila Nova 
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, a abertura 
do procedimento.
8. Projeto de Regulamento Nascer + - Programa 
de Incentivo à Natalidade
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
consulta pública.
9. Projeto de Regulamento de Apoio a estratos 
sociais desfavorecidos – Apoiar +
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Regulamento Municipal de Apoio a Estratos 
Sociais Desfavorecidos - APOIAR +.
10. Regulamento – Publicitação e participação 
procedimental, tendo em vista a elaboração de 
um Projeto de Regulamento de Utilização do 
Centro Cultural de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
abertura do procedimento.
11. Proposta de Projeto de Regulamento do 
Conselho Municipal da Juventude de Vila Nova 
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
12. Processo de Obras nº 28/2016 – Construção 
de Garagem – Maria Guilhermina Simões–Perei-
ro de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
13. Processo de Obras nº 26/2016 – Legalização 
de alterações em moradia –Wijgergangs Medi-
cal Beheer B.V. – Vila Chã
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
2 DE SETEMBRO DE 2016

1. Projeto de Execução de Infraestruturas de 
Drenagem de Águas Residuais - Designação de 
Júri de Procedimento - Ratificação  
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, ratificar.
2. Pedido de apoio para obras em habitação na 

Beócia – Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de apoio.
3. Protocolo de cooperação entre Município e 
EPIS – Empresários pela Inclusão Social
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Protocolo.
4. Processo de Obras nº 35/2016 – Ampliação e 
Reformulação Interior de Unidade Fabril – NU-
TRIVA – Zona Industrial Lotes 30 e 31A/B  
A Câmara deliberou, por unanimidade, propor o 
interesse público municipal do empreendimento 
e remeter o processo à aprovação da Assembleia 
Municipal.  
5. Processo de Obras nº 31/2014  – construção de 
armazém e muros de vedação –Transportes Si-
mões & Rodrigues, Lda. – Zona Industrial, Pólo 
II, Lotes 33, 34 e 36
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
16 DE SETEMBRO DE 2016

1. Existência de débitos prescritos – proposta de 
cancelamento
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o cancela-
mento.
2. Fixação da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem para 2017
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a fixação da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem em 0,25%, 
para 2017.
3. Fixação da Participação no Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) para 
2017
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar, o lançamen-
to, para 2017 de participação de 5% no IRS
4. Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis para 2017
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar, de acordo 
com o artigo 112º do CIMI, a fixação da Taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, para 2017, no 
valor máximo de 0,8 % para prédios rústicos (al 
a) do nº 1 do artº 112) e 0,5% para prédios urbanos 
(nº 18 do art.º 112).
5. Lançamento da Derrama para 2017
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar, o lançamen-
to, para 2017 de Derrama com a taxa de 1,5%.
6. Regulamento – Início do procedimento e 
participação procedimental – Projeto de Regu-
lamento do Orçamento Participativo de Vila 
Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
abertura do procedimento.
7. Lançamento de Procedimento para a “Cele-
bração de contrato de gestão de eficiência ener-
gética ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 
29/2011, de 28 de fevereiro, para implementação 
de Medidas de Eficiência energética no Sistema 

de Iluminação Pública”
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, submeter à Assem-
bleia Municipal para deliberação de abertura de 
procedimento e respetiva repartição de encargos 
de procedimento de formação do contrato de 
gestão de eficiência energética, pelo valor de 
1.212.000,00 €.
8. Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências – Regime Jurídico do Serviço 
Público de Transportes de Passageiros
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD,  aprovar a minuta do 
Contrato.
9. Contrato-Programa Desenvolvimento Cultu-
ral 2016 - Associação iCreate  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Contrato-Programa Desenvolvimento Cultural 
2016 com a  Associação ICreate. 
10.Processo de Obras nº 06/2015 – legalização 
de edifícios – Alves Bandeira e Cª S.A – Vale de 
Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
11. Processo de Obras nº 23/2016 – legalização 
de alterações em armazém–Maria de Lourdes 
Ferreira Lima Pires Monteiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
12. Processo de Obras nº 24/2016 – legalização 
de moradia – Maria Manuela Simões Ferreira 
Alves – Boiça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
13. Processo de Obras nº 30/2016 – reconstrução 
e ampliação de moradia - Mónica Sofia Araújo 
Simões – Hortas/S. Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
14.Certidão de constituição de comproprieda-
de – Maria da Piedade da Conceição Precatado 
Baptista - Algavão/Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
7 DE OUTUBRO DE 2016

1. Proposta de Projeto de Regulamento de 
Hortas Comunitárias do Município de Vila Nova 
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Proposta de Projeto de Regulamento.
2. Beneficiação e pavimentação dos arruamen-
tos principais de lombada – início do procedi-
mento de contratação pública
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
início do procedimento.
3. Processo de Obras nº 05/2016 – legalização de 
edifício – Maria José da Conceição Santos – Vale 
de Moinho/Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
4. Processo de Obras nº 31/2016 – legalização de 
alterações e ampliação de moradia – Vítor Lopes 

Subtil – Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
5. Processo de Obras nº 38/2016 – construção 
de moradia – Ricardo Jorge de Almeida Costa – 
Lombada
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
6. Processo de Obras nº 27/2016 – legalização 
de anexo e ampliação de moradia – Fernando 
Hermínio Prata Ferreira Duarte – Covas/Entron-
camento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
7. Processo de Obras nº 14/2013 – caducidade 
do processo – Ricardo Jorge de Almeida Costa – 
Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão
8. Pedido de Certidão de Compropriedade – 
artigo 9698 – Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
9. Pedido de Certidão de Compropriedade – 
artigo 9703 – Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
10. Pedido de Certidão de Compropriedade – 
artigo 9700 – Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
11. Cedência para domínio público e integração 
da área em espaço público – Reconhecimento 
de existência e funcionalidade para utilização 
pública
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
reconhecimento.
12. Execução de muro em Pereiro de Além
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
execução de muro.
13. Plano de Ação de Regeneração Urbana 
(PARU) – Projeto – Intervenção na frente ribeiri-
nha para espaço de apoio ao visitante
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto de 
qualidade do Sr. Vice-Presidente, os votos contra 
dos Srs. Vereadores do PSD e a abstenção da Sra. 
Vereadora Zita Cação, do PS, aprovar o Plano.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
21 DE OUTUBRO DE 2016

1. Contrato de Comodato com AHBVVNP – Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
cedência do prédio e a respetiva minuta do contra-
to de comodato.
2. Encerramento da Candidatura “POVT-12-
0436-FCOES-000198 – Equipamentos de Comba-
te a Incêndios em Espaços Naturais na Região de 
Coimbra”- Acerto de Contas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a comparticipação do Município de Vila Nova 
de Poiares, no valor de 202,73 € à CIM-Região de 
Coimbra, como acerto de contas.
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3. Proposta de Projeto de Regulamento do 
Orçamento Participativo do Município de Vila 
Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a Proposta de 
Projeto de Regulamento.
4. Designação do Júri de Procedimento – “Be-
neficiação e pavimentação dos arruamentos 
principais de Lombada” – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, ratificar.
5. Ação Social Escolar – Ano Letivo 2016/17 – 
Apoio para o Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do 
Ensino Básico
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
apoios de Ação Social Escolar.
6. Concurso de Fotografia – “Bebé do Ano” | Bebé 
Poyares
A Câmara deliberou, por maioria com o voto con-
tra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o Concurso 
de Fotografia – “Bebé do Ano”
7. POIARTES 2016 – Apoios de Alimentação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
apoios de alimentação - POIARTES 2016:
- Associação Desportiva de Poiares – 1.449,50 €
- Filarmónica Fraternidade Poiarense – 543,50 €
- Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural da Póvoa 
da Abraveia – 553,90 €  
- Confraria da Chanfana – 219,00 €
- ICreate – 703,50 €
- Centro de Convívio do Carvalho – 1.628,30 €
8. Minuta de Protocolo com Irmandade de N.ª 
Sr.ª das Necessidades
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Minuta de Protocolo.
9. Minuta de Protocolo com CBEISA – Centro de 
Bem-Estar Infantil de Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Minuta de Protocolo com CBEISA.
10. Minuta de Protocolo com APPACDM – 
Associação de Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Minuta de Protocolo com APPACDM.
11. Minuta de Protocolo com Comunidade Juve-
nil de S. Francisco de Assis
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Minuta de Protocolo com Comunidade Juvenil.
12. Minuta de Protocolo com AEDP – Associação 
Empresarial de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Minuta de Protocolo com AEDP.
13. Minuta de Protocolo com ADIP – Associação 
de Desenvolvimento Integrado de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Minuta de Protocolo com ADIP
14. Processo de Obras nº 50/2014 – legalização 
de moradia, telheiro e muros de vedação – Artur 
Alves da Cunha – São Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
15. Serviço de Abastecimento de Água – Atribui-
ção de apoio financeiro à Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova 
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

o apoio financeiro à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares no 
valor de 2.500,00 €.

REUNIÃO ExTRAORDINÁRIA DE
31 DE OUTUBRO DE 2016

1. Análise, discussão e votação de “Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para 2017”
A Câmara deliberou, por maioria com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o Orça-
mento e Grandes Opções do Plano para 2017.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
4 DE NOVEMBRO DE 2016

1. Adesão do Município de Vila Nova de Poiares 
à Associação Intermunicipal de Cooperação 
para o Desenvolvimento.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
adesão do Município.
2. Projeto de Regulamento do Horário de Fun-
cionamento de Estabelecimentos de Venda ao 
Público e de Prestação de Serviços do Município 
de Vila Nova de Poiares.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 
a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
aprovar o Projeto de Regulamento.
3. Despacho 84/2016 – “Contrato Piloto de Ges-
tão de Eficiência Energética” – Ratificação.
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, ratificar o despacho.
4. PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana 
de Vila Nova de Poiares – Aprovação da Candi-
datura ao CENTRO 2020 e Minuta de Contrato 
de Financiamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Minuta do Contrato de Financiamento.
6. Processo de Obras nº 39/2016 – Construção de 
muro de vedação – Henrique Ferreira da Costa – 
Pereiro de Além
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
7. Processo de obras n.º 33/2016 - Legalização de 
alterações e ampliação de moradia e muros de 
vedação - Marta Sofia Lopes Brites - Raposeira – 
Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
8. Processo de obras n.º 37/2016 - Legalização de 
edifício destinado a garagem, arrumos, telhei-
ros e muros de vedação - José Simões Grade - S. 
Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
9. Processo de obras n.º 21/2009 – alterações 
- Marco Paulo Fonseca Prata Pires da Cruz – 
Pereiro de Cima.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
10. Processo de obras n.º 52/2011 – Telas Finais - 
António Augusto dos Santos Manuel – Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.

11. Processo de obras nº 43/2014 – Legalização de 
Anexos – Andreia Filipa de Jesus Nascimento - 
Casal Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
12. Projeto de Execução de Arruamentos e 
infraestruturas no Soito
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Projeto de Execução de Arruamentos e 
infraestruturas no Soito, nomeadamente Rede 
viária, Infraestruturas de abastecimento de água; 
Infraestruturas de drenagem de águas residuais 
domésticas e pluviais, rede pública de infraestru-
turas elétricas e rede pública de infraestruturas de 
telecomunicações.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
18 DE NOVEMBRO DE 2016

1.Proposta de Atribuição de Medalha de Honra 
do Município – 13 de janeiro de 2017
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição da Medalha de Honra do Município de 
Vila Nova de Poiares – Grau Ouro a José Pedroso de 
Carvalho.
2. Proposta de Atribuição de Medalhas de Méri-
to Municipal – 13 de janeiro de 2017
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, por se 
considerar impedida, nos termos do nº 4, do art.º 
31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição da Medalha Municipal de Mérito – Grau 
Ouro a:
- Área do Associativismo: Maria Aldina Marta 
Soares Martins Miguel;
- Área do Desporto: Rony Lopes;
- Área da Cultura: Jahlú Man (a título póstumo);
- Área Social: Maria Teresa Proença Oliveira;
- Área Empresarial: Ansell-Portugal.
3. Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de 
Cerâmica – Estatutos e Estudo de Viabilidade 
Económica
A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal.
4. Mapa de Pessoal para 2017
A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à 
Assembleia Municipal a aprovação do Mapa.
5. Relatórios dos Acordos de Execução com as 
Juntas de Freguesia do Concelho
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, submeter à Assem-
bleia Municipal para discussão.
6. Parecer Prévio do Fundo de Apoio Municipal 
relativamente ao Orçamento Municipal para 
2017
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, submeter o Parecer 
Prévio à Assembleia Municipal para anexar à pro-
posta de Orçamento Municipal para 2017.
7. Parecer Prévio do Fundo de Apoio Municipal - 
Equilíbrio Orçamental
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, submeter a Demons-
tração de Equilíbrio Orçamental no Orçamento 

para 2017 à Assembleia Municipal para anexar à 
proposta de Orçamento Municipal para 2017.
8.  Aquisição de Eletricidade no mercado livre 
Baixa Tensão Normal – BTN e Baixa Tensão 
Especial – BTE, ao abrigo do Acordo Quadro 
para Fornecimento de Eletricidade da Central 
de Compras da CIM-Região – pelo período de 
um ano – Decisão de Contratar e Aprovação das 
Peças do Procedimento
A Câmara deliberou, por unanimidade, abrir o 
procedimento para aquisição de eletricidade no 
mercado livre Baixa Tensão Normal – BTN, e Baixa 
Tensão Especial - BTE, ao abrigo do Acordo quadro 
para Fornecimento de Eletricidade da Central de 
Compras (CC) da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM RC), pelo período de um 
ano, e com os seguintes valores base:  
- Lote 1 – BTN – 225.000,00 €  
- Lote 2 – BTE – 19.700,00 €  
9. Atribuição de Subsídio para Visitas de Estudo 
– Desporto Escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio ao Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares para visitas de estudos de alunos carencia-
dos, no montante de 3.612,50 €.
10. Programa Eco-Escolas – Protocolo de Parce-
ria
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Protocolo de Parceria 2016/2017 com a Associação 
Bandeira Azul da Europa, no âmbito do Programa 
Eco-Escolas.
11. Projeto de Regulamento do Conselho Muni-
cipal de Juventude
A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com 
a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
aprovar a versão final do Projeto de Regulamento 
do Conselho Municipal de Juventude.
12. Normas do Programa “Férias em Atividade”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
Normas do Programa “Férias em Atividade.
13. Processo de Obras nº 43/2016 – Legalização 
de armazém – Luís Manuel Simões Dias Videira 
– Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
14. Processo de Obras nº 42/2016 – Legalização 
de alterações em Moradia – Luís Manuel Simões 
Dias Videira – Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
15. Processo de obras n.º 28/2015 – Alteração de 
moradia/legalização - Matthew Robert James, 
representado por Francis Harris–Corte do Vale
-Pereiro de Além
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
16. Processo de destaque – Maria Guilhermina 
Simões – Vale Verde - Pereiro de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
17. Pedido de certidão de Propriedade Horizon-
tal- Fortunato & Martins Fortunato, Lda. – Zona 
Industrial Lote 51
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
18. Processo de Obras n.º 44/2016 –Legalização 
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de Piscina–Johannes Josephus Arnoldous Car-
dous–Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
19. Processo de obras nº 13/2012 – Aprovação 
de Alterações – Belmiro Maria Simões–Olho 
Marinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
20. Alvará de loteamento n.º 1/91 - Projecto de 
alterações – São Miguel de Poiares.
A Câmara deliberou, por unanimidade, a intenção 
de aprovar o Loteamento.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
2 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Projeto Nacional “Estado da Truta-Marisca e 
Serviço do Ecossistema Associados” – Candida-
tura ao INTERREG
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
2. Pedido de ocupação de via pública - EDP Co-
mercial - Comercialização de Energia SA – CASA 
MÓVEL EDP 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
deferimento da pretensão.
3. Atualização de Taxas e Preços dos Regulamen-
tos Municipais  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, aprovar a atualização 
de Taxas e Preços dos Regulamentos Municipais 
para 2017, à taxa de 0,6%.
4. Apoio a Associações/Instituições do Concelho 
– Corso Carnaval – Retificação de Entidade na 
deliberação de 12/4/2016
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
retificação da entidade constante da deliberação 
de 12/4/2016, ponto 2.4.2. Atribuição de Apoios-
Cortejo de Carnaval, passando de Karaté Shukokai 
de Vila Nova de Poiares para CKCS – Clube Karaté 
de Coimbra-Shukokai
5. Apoio ao Centro de Convívio do Carvalho – 
Cerimónia Evocativa do Acidente Aéreo de 01 de 
Julho de 1955
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
um apoio financeiro no valor de 500,00€, ao Cen-
tro de Convívio do Carvalho.
6. Projeto de Regulamento “Nascer + Programa 
Municipal de Incentivo à Natalidade”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Projeto de Regulamento.
7. Proposta de Regulamento do Centro Cultural 
de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, aprovar a Proposta.
8. Estádio Municipal Rui Manuel Lima – outras 
utilizações – atualização dos montantes a trans-
ferir no âmbito do contrato-programa
A Câmara deliberou, por unanimidade, a atualiza-
ção dos montantes a transferir no âmbito do con-
trato-programa com a Associação Desportiva de 
Poiares, no valor de 664,33 € referente à utilização 
do Estádio Municipal Rui Manuel Lima por outras 
Associações.
9. Processo de Obras nº 45/2016 – Legalização de 

armazém agrícola – Carlos Alberto Rodrigues 
Carvalho – Segundeira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
10. Processo de Obras nº 47/2016 – construção 
de muro de vedação – Nuno Jorge Simões dos 
Santos – Vale Vaqueiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
11. Execução das infraestruturas da rede de 
drenagem de águas residuais em Vila Nova 
de Poiares – Proposta de Adjudicação – Para 
ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de adjudicação.
12. Beneficiação e Pavimentação dos Arruamen-
tos Principais de Lombada – Erros e Omissões 
– Para ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, ratificar.
13. Redução do Escalão de Consumo de Água – 
C5250 / A125
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
redução do escalão requerida.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
16 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Apoio Financeiro – Fábrica da Igreja – Poiares 
(Santo André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio financeiro no valor de 
5.000 € à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Poiares (Santo André).
2. Apoio Financeiro – Associação Desportiva de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio financeiro no valor de 
1.100 € à Associação Desportiva de Poiares.
3. Gestão de Eficiência Energética - implemen-
tação de medidas de melhoria da eficiên-
cia energética no “Sistema de Iluminação 
Pública” – Pedido de Prorrogação de Prazo 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, ratificar a decisão.
4. Atribuição de Subsídio para Visitas de Estudo 
– Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Poiares, para visitas de estudo dos 
alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, no valor de 
1.150 €.
5. Processo de Obras nº 36/2016 – Legalização de 
construção de moradia e garagem–Maria Isabel 
Correia Marcelo Dias – Sobreiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
6. Processo de Obras nº 50/2016 – Legalização 
de edificação –Astropor, Lda – Zona Industrial 
lote 17
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
7. Processo de Obras 46/2016 – Transformação 

de Arrumos em Habitação - Mário Pedroso 
Simões Subtil – Vilar
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
8. Edificação em mau estado de conservação – 
Álvaro Garcia de Carvalho – Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder 
à notificação.
9. Alteração do Plano de Pormenor da Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
abertura de procedimento.
10. Aprovação da Toponímia da Freguesia de 
Lavegadas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Toponímia da Freguesia de Lavegadas.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE
6 DE JANEIRO DE 2017

1. Proposta de Renovação da Comissão de Servi-
ço do Coordenador Municipal de Proteção Civil 
(CMPC) – Remuneração
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
nível remuneratório 19 da Tabela Remuneratória 
Única, correspondente a 3.ª posição remunera-
tória, da carreira /categoria de Técnico Superior, 
no valor de € 1. 407,45 ao Coordenador Municipal 
de Proteção Civil, Luís Paulo Pires de Sousa, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
2. Aplicação Financeira no NovoBanco/Abertura 
de Conta de Depósitos à Ordem – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão.
3. Apoio Financeiro – Associação “Círculo de 
Artes Plásticas de Coimbra”
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro no valor de 1.000 € à Asso-
ciação “Circulo de Artes Plásticas de Coimbra”.
4. Apoio Financeiro – Associação “Jazz ao 
Centro”
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro no valor de 1.000 € à Asso-
ciação “Jazz ao Centro Clube”.
5. Apoio Financeiro – Associação “Casa da 
Esquina”
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro no valor de 1.000 € à Asso-
ciação “Casa da Esquina”.
6. Minuta de Protocolo de Cooperação e 
Comparticipação Financeira – AEDP-Associação 
Empresarial de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de Protocolo de Cooperação e Compartici-
pação Financeira
7.Aquisição de Eletricidade no Mercado Livre 
– Baixa Tensão Normal e Baixa Tensão Especial 
(ao abrigo de um acordo quadro da CIM-RC) – 
Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, ratificar a decisão no 
sentido de adjudicar a aquisição de eletricidade 

no mercado livre – Baixa Tensão Normal e Baixa 
Tensão Especial (ao abrigo de um acordo quadro 
da CIM-RC) às seguintes entidades: 
Lote 1 – Baixa Tensão Normal  
HEN – Serviços Energéticos Lda., pelo montante de 
218.516,54€ + 50.258,80€ (IVA), ou seja, 268.775,34€ 
Lote 2 – Baixa Tensão Especial  
HEN – Serviços Energéticos Lda., pelo montante de 
19.309,30€ + 4.441,14€ (IVA), ou seja, 23.750,44€ 
8. Minuta de Contrato-Programa de Desenvol-
vimento Desportivo – Associação Desportiva de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
9. Minuta de Contrato-Programa de Desenvol-
vimento Desportivo – Associação Recreativa de 
São Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
10. Minuta de Contrato-Programa de Desenvol-
vimento Cultural – Grupo Folclórico e Cultural 
da Póvoa da Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
11. Minuta de Contrato-Programa de Desen-
volvimento Cultural – Centro de Convívio do 
Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
12. Minuta de Contrato-Programa de Desenvol-
vimento Cultural – Filarmónica Fraternidade 
Poiarense
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
13. Minuta de Contrato-Programa de Desenvol-
vimento Cultural – Associação iCreate
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
14. Minuta de Contrato-Programa – Panóplia de 
Adeptos-Associação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
15. Minuta de Protocolo de Atribuição de Apoios 
Financeiros – Comunidade Juvenil de São Fran-
cisco de Assis
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
16. Minuta de Protocolo de Atribuição de 
Apoios Financeiros – CBEISA – Centro de Bem-Es-
tar Infantil de Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
17. Minuta de Protocolo de Atribuição de Apoios 
Financeiros – Irmandade de Nossa Senhora das 
Necessidades
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
18. Minuta de Contrato-Programa – Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Defi-
ciente Mental de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
19. Minuta de Contrato-Programa – Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
20. Processo de Obras nº 40/2016 – Construção 
de armazém – Poiargen, Lda - Zona Industrial 
lote 35
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
21. Minuta do Contrato de Execução das 
Infraestruturas da rede de drenagem de águas 
residuais em Vila Nova de Poiares – Ratifica-
ção
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores, do PSD, ratificar.
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DESTAQUE | FERIADO MUNICIPAL

LanÇaMEnTo Do noVo SiTE E noVa iMagEM Do Município
Lançamento oficial feito pela mão do secretário de Estado das Florestas e 
Desenvolvimento Rural, Engº Amândio Torres

BiBLioTEca MunicipaL JoSÉ pEDroSo DE carVaLHo
O homenageado José Pedroso de Carvalho e o Presidente da Câmara descerraram a 
placa despois da Sessão Solene

proTocoLoS aSSinaDoS coM aSSociaÇÕES
Durante a sessão solene foram assinados 14 protocolos de apoio com as diferentes 
instituições e associações do Concelho

MonuMEnTo POIAREScapriLanD®

Inauguração do Monumento na rotunda de cruzamento da EN17 com a EN2 pelo 
Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural e Presidente da Câmara

HoMEnagEM aoS TraBaLHaDorES Do Município
Antigo cilindro transformado em Monumento que homenageia os 
trabalhadores do Município de Vila Nova de Poiares
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DESTAQUE | FERIADO MUNICIPAL

noVoS parcEiroS Do POIAREScapriLanD®

Cooperativa Agro-Pecuária, Confraria da Chafana, Turismo do Centro (ausente na foto), 
ADXTUR, DUECEIRA e CEARTE são os novos parceiros

cEnTro DE coMpETÊnciaS Da caprinicuLTura
Entidades que integram o acordo para a constituição do Centro de Competências: Esco-
la Superior Agrária, Faculdade de Farmácia, Câmara Municipal, INIAV e ANCOSE

Esta foi a grande novidade 
apresentada no âmbito do 
POIARESCAPRILAND, a divul-
gação oficial da mascote criada 
a partir da ideia vencedora 

do concurso de ideias para a criação do 
logotipo.
Integrada na sessão de apresentação do 
balanço de um ano de atividade do pro-
grama que se constituiu como marca ân-
cora da caprinicultura, com o objetivo de 
afirmar o concelho na região, destacando 
as particularidades da sua economia e da 
sua cultura para formular uma visão que 
promova não só o emprego, a atratividade 
do território para as pessoas e o investi-
mento, bem como as formas tradicionais 
de expressão dos saberes e a inovação, o 
empreendedorismo, o desenvolvimento 
tecnológico e o conhecimento.
Um ano depois de iniciado o projeto, 
foram várias as iniciativas e ativida-
des desenvolvidas, de que é exemplo o 
consórcio Caprinova, a parceria inicial de 
sete entidades foi alargada, juntando-se 

agora a Entidade Regional de Turismo do 
Centro de Portugal, a ADXTUR, o CEARTE, 
a DUECEIRA, a Confraria da Chanfana e a 
Cooperativa Agropecuária de Vila Nova de 
Poiares, numa adenda ao protocolo inicial.
Durante a sessão que integrou também 
as comemorações do Feriado Municipal, 
foi ainda celebrado um acordo de coope-
ração para a constituição de um Centro 
de Competências, que envolve a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, o 
Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária (INIAV), a Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Coimbra, a 
Escola Superior Agrária de Coimbra e a 
ANCOSE-Associação Nacional de Criadores 
de Ovinos da Serra da Estrela.
Para o Município, este é um projeto 
ambicioso e está alinhado com a vocação 
estratégica das atividades associadas à 
produção de caprinos assumida por Vila 
Nova de Poiares no Programa POIARES 
CAPRILAND e que vem reforçar esta marca 
que cada vez mais vai sendo reconhecida, 
assumida, usada e partilhada por todos.

Mascote CAPRI 
apresentada

POIARESCAPRILAND
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AMBIENTE

O futuro Parque Verde do 
Município de Vila Nova de 
Poiares recebeu a visita de 
alunos da Escola Agrária de 
Coimbra acompanhados 

pelos professores Joaquim Sande Silva e 
Pedro Bingre do Amaral, naquela que foi 
uma aula prática sobre boas práticas em 
matéria de defesa da floresta.
Refira-se que a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares pretende criar uma 
faixa que sirva de ‘tampão’ entre as áreas 
residencial e industrial, pelo que tem 
em marcha o projeto para a criação do 
referido parque como local de preservação 
da biodiversidade ao mesmo tempo que 
oferece aos munícipes um espaço de lazer 
e de promoção da qualidade de vida.
Para o Presidente do Município, João 

Professores da 
Escola Agrária de 
Coimbra deram 
aula em Vila Nova 
de Poiares

Miguel Henriques, o “projeto do Parque 
Verde reflete a preocupação da Autarquia 
em dotar o Concelho de uma infraestrutu-
ra ímpar na região que, ao mesmo tempo 
que minimiza o impacto dos empreen-
dimentos contruídos na sua envolvente, 
industriais e habitacionais, contribui 
determinantemente para o bem-estar dos 
munícipes, transformando Vila Nova de 
Poiares num local onde os poiarenses se 
sintam verdadeiramente felizes em viver”.
Assim, será possível “criar uma zona de 
conservação e proteção da natureza, com a 

consequente melhoria na qualidade do ar, 
onde seja possível caminhar ou praticar as 
mais diversas atividades ao ar livre, numa 
perspetiva de preservar a paisagem e fo-
mentar o turismo e, consequentemente a 
qualidade de vida dos Poiarenses”, referiu 
João Miguel Henriques, 
Os professores Joaquim Sande Silva e 
Pedro Bingre do Amaral, referências na 
temática e com um vasto currículo em 
matéria de Floresta, Ambiente e Recursos 
Naturais, destacaram o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido pela Câmara 

Municipal como “um caso exemplar de 
gestão florestal, conjugando a preservação 
da biodiversidade, o controlo das espécies 
invasoras e ao mesmo tempo, na preven-
ção de incêndios florestais”.
Paralelamente, ambos os docentes expres-
saram ainda a vontade de efetuarem novas 
deslocações para acompanhar a interven-
ção da Câmara Municipal no Parque Verde, 
e de utilizarem o exemplo de Vila Nova de 
Poiares enquanto referência de boas práti-
cas em contexto letivo, nomeadamente em 
visitas de estudo.

Futuro Parque Verde de Poiares é exemplo na
preservação da biodiversidade

LAZER
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AÇÃO SOCIAL

CPCJ de Vila Nova de Poiares elabora Plano de Promoção e 
Proteção de Direitos das Crianças e Jovens

PREVENÇÃO

A Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) de Vila Nova de 
Poiares está a elaborar um docu-

mento estratégico e um plano de ação com 
vista a conhecer melhor a realidade e os 
riscos a que estão sujeitas as crianças e os 
jovens do concelho.
Trata-se do Plano Local de Promoção e 
Proteção dos Direitos das Crianças e dos 
Jovens do concelho, um documento estra-
tégico de intervenção, definido no âmbito 

CPCJ’s de Poiares,
Miranda, Lousã e 
Penela firmam parceria

CRIANÇAS E JOVENS

As Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) dos 
Concelhos de Vila Nova de 
Poiares, Miranda do Corvo, 
Lousã e Penela, firmaram 

um Protocolo de Cooperação, numa pers-
petiva de parceria intermunicipal.
Para o Município de Poiares, cujo Vice-pre-
sidente Artur Santos é também Presidente 

da CPCJ, “trata-se de uma oportunidade 
ímpar para partilhar práticas, com o 
objetivo final de promover os direitos das 
crianças e dos jovens, prevenindo situa-
ções de risco, contribuindo para o seu 
crescimento e desenvolvimento”.
Refira-se que entre os objetivos do 
Protocolo agora celebrado, estão ainda 
a promoção, execução e divulgação de 
atividades que valorizem as comunidades, 
desenvolvimento de processo comunica-
cional entre as instituições envolvidas, e 
estreitamento das ligações, contactos e 
relacionamentos com vista ao aumento da 
eficiência e eficácia na atuação das CPCJ.
Paralelamente, estão também previstas 
reuniões bianuais por forma a articular 
planos de ação, para além do objetivo de 
organizar um evento anual de âmbito 
regional, onde as temáticas associadas à 
ação das Comissões possam ser debatidas e 
aprofundadas, com o intuito de promover 
uma ação cada vez mais preventiva por 
parte dos técnicos, cimentada em profun-
dos conhecimentos técnicos e práticos.
Esta parceria é fundamentada por diver-
sos fatores territoriais de proximidade, 
nomeadamente o Grupo de Ação Local da 
DUECEIRA, no âmbito da relação da CIM
-Região de Coimbra, do Agrupamento de 
Centro de Saúde do Pinhal Interior Norte, 
entre outros, mas, em especial, por Vila 
Nova de Poiares, Lousã, Miranda do Corvo 
e Penela, apresentarem uma relevante 
dinâmica intermunicipal entre estes con-
celhos, com caraterísticas idênticas.

do Projeto nacional “Tecer a Prevenção”, 
lançado pela Comissão Nacional de Prote-
ção de Crianças e Jovens em Risco (CNPC-
JR), acompanhado de perto pela técnica 
interlocutora, Dra. Maria de Fátima Duarte.
Este é apenas uma das muitas ações que a 
CPCJ de Poiares (presidida pelo vice-pre-
sidente da Câmara Municipal, doutor 
Artur Santos) tem desenvolvido, não só 
no âmbito do projeto “Tecer a Prevenção”, 
e que se consubstancia num trabalho 

intenso, em articulação com os demais 
parceiros sociais, promovendo um con-
junto de importantes ações e iniciativas 
visando colocar o enfoque na prevenção 
dos diferentes perigos e riscos a que, hoje 
em dia, as crianças e jovens estão expostas, 
sem descurar o devido acompanhamento 
das situações sinalizadas e que, felizmente, 
fruto de uma intervenção pronta e adequa-
da, têm tido resultados muito positivos.
Para o Presidente da Câmara, João Miguel 

Henriques, «esta é uma das preocupações 
deste Executivo, que aposta num real 
acompanhamento, no terreno, apoiado 
num trabalho de rede efetivo, com os dife-
rentes parceiros sociais e articulado com a 
CNPCJR», acrescentando que «esta atuação 
permite não só o desenvolvimento de 
ações concretas e diferenciadas, como tam-
bém uma avaliação contínua, conseguindo 
uma capacidade de resposta e intervenção 
rápida e eficaz», concluiu.
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AÇÃO SOCIAL

O Conselho Local de Ação Social reuniu 
em plenário com o objetivo de 

planear e garantir a implementação de 
iniciativas de desenvolvimento social local, 
com vista a uma maior eficácia e raciona-
lização de meios no combate à pobreza e 
à exclusão social e, desta forma contribuir 
para o desenvolvimento social local.

Da ordem de trabalhos destaca-se a ava-
liação intercalar do plano de ação esta-
belecido para o ano de 2016, cuja taxa de 
execução foi de 90%. Na sessão de plenário 
foi igualmente aprovada por unanimidade 
a proposta de Plano de Ação para o ano 
2017, debatida e trabalhada em Núcleo 
Executivo da Rede Social de Vila Nova 

de Poiares e em CLAS, onde se destacam 
alguns eixos prioritários de intervenção: 
Família e Comunidade; Inclusão Ativa e 
Empregabilidade e Envelhecimento Ativo.
Concretizando e operacionalizando cada 
um dos eixos de intervenção foram defini-
das as ações a desenvolver ao longo do ano 
em matérias transversais como a família, 
inclusão ativa e empregabilidade, mas 
também em áreas mais específicas, como a 
educação cultura, desporto e lazer.
As áreas de intervenção estabelecidas têm 
por base, o conhecimento e competências 

dos diversos parceiros e agentes locais e 
os documentos estratégicos concelhios, 
designadamente a Carta Social de Vila 
Nova de Poiares e o correspondente Plano 
de Desenvolvimento Social.
Para o Município, salienta-se a importân-
cia do trabalho desenvolvido na definição 
de estratégias, devidamente articuladas de 
forma integrada, e em rede, por todos os 
parceiros, com vista ao desenvolvimento 
social sustentável do concelho, combaten-
do as assimetrias sociais e promovendo a 
igualdade de oportunidades.

CLAS aprova Plano para 2017
PLANEAMENTO     

O Município de Vila Nova 
de Poiares entregou os 
Prémios aos vencedores 
no Concurso de Fotografia 
Bebé Poyares, numa sessão 

que decorreu no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho.
O prémio de melhor fotografia na classe 
0-12 meses foi entregue a Bianca Ventu-
ra, enquanto que José Maria Rodrigues 
ganhou na classe dos 12 aos 24 meses, ven-
cendo também o prémio de Melhor Álbum 
do Bebé (0-36 meses).
Os prémios atribuídos são meramente sim-
bólicos, funcionando mais como um gesto 
de reconhecimento e motivação, e que, 
juntamente com outras medidas, consti-
tuem uma importante aposta na política 
de incentivo à natalidade e à fixação da 

população no Concelho.
De acordo com o Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, João 
Miguel Henriques, «esta é uma medida 
importante, porque apesar da população 
do concelho ter vindo a crescer ao longo 
dos últimos anos, reconhecemos que a 
tendência regional e nacional é a diminui-
ção tanto em termos do total de população 
como fundamentalmente em termos de 

índice de natalidade».
Foi precisamente com este intuito que o 
Município de Vila Nova de Poiares tem 
desenvolvido um conjunto de medidas de 
apoio à fixação da população e de incenti-
vo à natalidade, onde se destaca a gra-
tuitidade dos manuais escolares e fichas 
de atividades para os alunos do 1º ciclo, 
também a criação do Regulamento Nascer 
+ e também este Concurso de Fotografia 

Bebé Poyares, demonstrando uma «preo-
cupação com o futuro da sustentabilidade 
do concelho e, desde já, trabalhar para as 
questões de desertificação dos territórios 
e envelhecimento das populações não 
atinjam níveis preocupantes e difíceis de 
combater», referiu.
Refira-se que estas medidas não têm sido 
tomadas de forma isolada, integrando um 
conjunto de medidas sustentadas com 
vista a um desenvolvimento alargado e 
sobretudo sustentado que permita propor-
cionar bem-estar e qualidade vida não só 
aos residentes, como a todos os que têm 
escolhido Vila Nova de Poiares para residir 
e constituir família.
É que, como sublinha o Presidente da 
Câmara Municipal, «quem vive em Poiares, 
arrisca-se a ser feliz!».

Entregues os Prémios
do “Bebé Poyares”

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
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AÇÃO SOCIAL

À semelhança do que aconte-
ce todos anos, o Município 
de Vila Nova de Poiares 
promoveu mais um Almoço 
Solidário de Natal dirigido 

à população sénior do concelho, reunindo 
cerca de 400 pessoas no Salão de Festas do 
Centro Cultural de Poiares (CCP), atividade 
integrada no programa do Poiares Solidá-
rio e Amigo 2016.
O objetivo desta iniciativa é o de propor-
cionar uma tarde diferente e animada 
à população mais idosa do Concelho, 
contando para isso com a colaboração de 
diversas entidades, instituições, associa-
ções, empresas e particulares que, das mais 
variadas formas, se associaram e contribuí-
ram para a sua realização.
Presente no Almoço, o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel Henriques, 
fez questão de relembrar precisamente o 
caráter solidário desta atividade, mani-
festando o seu agradecimento público «a 
todos quantos trabalharam para que este 
almoço fosse possível», reconhecendo que 
«foram inexcedíveis, revelando o verda-
deiro espírito solidário que há em cada 
poiarense».
João Miguel Henriques recordou que a 
Ação Social é uma das grandes preocupa-
ções do Executivo, que «ao longo de todo 
o ano promove um conjunto de ações e 
iniciativas especialmente dirigidas a esta 
camada da população, muitas delas di-

namizadas em parceria com as diferentes 
associações e coletividades concelhias».
O Presidente da Câmara Municipal 
lembrou também o investimento que o 
Município está a desenvolver em matéria 
de segurança para toda a população, cujo 
maior impacto é na franja da população 
mais idosa, nomeadamente a iluminação 
pública. O Autarca recordou que será toda 
religada no âmbito do processo de eficiên-
cia energética em curso, e que permitirá 
manter a iluminação pública de todo o 
concelho ligada durante toda a noite, 
corrigindo o que considerou «ter sido um 
dos maiores erros do anterior Executivo, 
ao mesmo tempo que reduz a fatura ener-
gética, ao implementar tecnologia LED em 
todas as luminárias».

Programa recheado de atividades
O Almoço Solidário de Natal foi apenas 
uma das várias atividades desenvolvidas 
no âmbito do Poiares Solidário e Amigo, 
que decorreu ao longo de uma semana, 

dinamizado em parceria pelas IPSS’s, Asso-
ciações, Coletividades e parceiros da Rede 
Social, em torno de um objetivo comum, a 
solidariedade.
Um dos destaques foi a Feira Social, onde 
participaram as diferentes IPSS’s do con-
celho e as entidades que compõem a Rede 
Social do concelho, funcionando como 
uma mostra do que são as suas atividades 
e valências que disponibilizam às popula-
ções.
Paralelamente, e integrada no Poiares So-
lidário e Amigo, decorreu a campanha de 
solidariedade “Dê…Por um Sorriso”, com 
vista à angariação de bens essenciais que 
irão compor os cabazes de natal que o Mu-
nicípio tradicionalmente distribui pelas 
famílias mais desfavorecidas do concelho, 
tornando esta quadra mais acolhedora em 
especial para os que mais necessitam.
Ao longo de toda a semana em que o 
Poiares Solidário e Amigo decorreu foram 
várias as iniciativas desenvolvidas, desde 
workshops, sessões de sensibilização, 

espetáculos, exposições, desfile de moda 
intergeracional e até atividades desporti-
vas que, de forma inclusiva, alargaram as 
diferentes atividades a toda a população, 
promovendo um envolvimento da comu-
nidade em torno de uma causa solidária.
Balanço Extremamente Positivo
No final de uma intensa semana de inicia-
tivas promovidas pelos diferentes par-
ceiros, juntos em torno da mesma causa, 
o balanço não podia ser mais positivo, 
conforme realçou o presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, falando 
em nome de todos quantos estiveram en-
volvidos na organização e operacionaliza-
ção deste processo. «Este Poiares Solidário 
e Amigo trouxe mais uma vez ‘ao de cima’ 
o caráter solidário e as qualidades huma-
nas das gentes de Vila Nova de Poiares, que 
demonstraram ser capazes de dar tudo de 
si em prol do próximo», referiu.
O Presidente da Câmara Municipal des-
tacou ainda «o envolvimento de toda a 
comunidade, desde o setor social através 
das IPSS’s, Coletividades e Associações, até 
ao setor empresarial, com as diferentes 
empresas e comércios a associarem-se às 
iniciativas desenvolvidas neste âmbito, 
reforçando o caráter solidário de todo o 
evento, e dando uma expressão ainda mais 
autêntica e genuína a todo o programa, 
e que contribui para apoiar aqueles que 
mais precisam, numa perspetiva solidária 
e inclusiva», concluiu.

Almoço Solidário de 
Natal juntou 400 idosos

POIARES SOLIDÁRIO E AMIGO
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EMPREENDEDORISMO | ECONOMIA

Durante seis dias a criativi-
dade e a inovação estive-
ram em destaque na Sema-
na do Empreendedorismo, 
numa iniciativa organizada 

pela Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, em parceria com a CIM-Região 
de Coimbra, o Agrupamento de Escolas, a 
Associação Empresarial de Poiares (AEDP), 
o IEFP – Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, entre outros parceiros locais.
Ao longo de toda a semana foram vários 
os seminários, workshops e conferên-
cias culminando no debate “À Conversa 
com Empreendedores”, moderado pelo 
economista e docente do ISCAC-Coimbra 
Business School, Dr. Pedro Maranha, e que 
contou com a presença do Presidente da 
FNABA – Federação Nacional de Business 
Angels, Miguel Henriques e de Jorge 
Pimenta, do IPN – Instituto Pedro Nunes, 
para além do vice-presidente da Câmara 
Municipal, Artur Santos.
Neste debate que marcou o encerramento 
da Semana do Empreendedorismo, foi 
possível proporcionar aos empresários e 
empreendedores poiarenses uma visão 
alargada do mercado, permitindo uma 
troca de experiências e conselhos que se 
revelaram bastante importantes e que 
podem influenciar positivamente as suas 
decisões de investimento.
No final desta Semana do Empreendedo-
rismo, o balanço não podia ser mais posi-
tivo, assumindo-se como uma clara aposta 
do Município nas pessoas e no potencial 
humano, envolvendo toda a comunidade 
e despertando as atenções para a crescente 
necessidade de aquisição de competências 

e ferramentas competitivas no mercado de 
trabalho. 
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, «não há dúvidas 
de que o espírito empreendedor está bem 
vincado em Poiares», lembrando que esta 
«não é mais uma iniciativa de empreende-
dorismo, apenas com seminários, coló-
quios e palestras», realçando a vertente 
prática e de concretização de ideias de 
negócio bem definidas que chegam a inte-
grar o mercado de produção.
Assim, estiveram em destaque também 
nesta Semana de Empreendedorismo 
algumas atividades direcionadas para a 
promoção do contacto com o ‘mundo real’, 
onde se realça, a título de exemplo o cará-
ter inovador do ‘speed-dating empresarial’ 
dinamizado em parceria com a Associação 
Empresarial de Poiares (AEDP). 
Tratou-se de um almoço informal que 
pretendeu estabelecer o contacto com 
os empresários através de um momento 
designado por ‘speed dating empresarial’ 
para facilitar a identificação e comunica-
ção, tendo como intuito criar uma opor-
tunidade de apresentação entre empresas 
do território. Estiveram também repre-
sentadas diversas entidades e instituições 
regionais tanto do ensino como do apoio 
ao empreendedorismo (CH-Business Con-

sulting, ISCAC, ISEC, CCDRC, RTC, DUECEI-
RA, CIM-RC e o IPN).
Refira-se que a Semana do Empreende-
dorismo contou ainda com uma Feira 
de Emprego e Formação onde estiveram 
diversas entidades ligadas ao ensino e 
formação profissional, a par de outras 
ações como a Sessão de apresentação do 
Programa de Apoio ao Empreendedorismo 
– CASES (Cooperativa António Sérgio para 
a Economia Social), e sessões de esclareci-
mento e divulgação de iniciativas, levadas 
a cabo pelo IPDJ (Instituto Português do 
Desporto e da Juventude), Turismo Centro 
de Portugal, DLBC Dueceira2020 e CCDRC 
– Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro.

Poiar’Chá venceu concurso municipal 
e representou Poiares em Tábua
O Concurso Municipal de Ideias de Negó-
cio foi a primeira iniciativa que marcou 
o arranque da Semana do Empreendedo-
rismo de Vila Nova de Poiares, numa ação 
realizada em parceria com a CIM-Região 
de Coimbra, o Agrupamento de Escolas e a 
Associação Empresarial de Poiares (AEDP), 
entre outros parceiros locais.
A concurso estiveram 6 ideias inovado-
ras para a concretização de projetos de 
negócio, apresentadas pelos alunos do 

3º ciclo e também do ensino secundário 
de Vila Nova de Poiares, divididas em 2 
votações diferentes – uma para a designa-
da “Expoempresas”, onde participaram os 
alunos do 3º ciclo, e outra para o concurso 
municipal de ideias de negócio, dirigido 
aos alunos do ensino secundário.
Os alunos do ensino secundário e profis-
sional apresentaram 3 ideias de negócio, 
tendo o primeiro lugar sido atribuído ao 
projeto “Poiar’Chá”, promovido pelas alu-
nas Célia Silva, Tânia Cruz e Aldina Marta, 
que também representaram o município 
na final intermunicipal – BootCamp – que 
teve lugar em Tábua.
No primeiro concurso, o desafio era ela-
borar um projeto para a criação de uma 
pequena empresa, sendo que o vencedor, 
o projeto “Bricowood9”, da autoria dos 
alunos do 9º A, além do prémio simbólico 
a que teve direito, irá também representar 
o Município de Vila Nova de Poiares na 
final intermunicipal, no próximo dia 27 de 
maio, em Mortágua, na Expoempresas.
A originalidade e criatividade demons-
trada nas ideias de negócio apresentadas 
é um importante indicador do envolvi-
mento e da motivação dos jovens para esta 
temática do empreendedorismo, repre-
sentando por isso que esta é também uma 
aposta ganha do Município.

Semana do Empreendorismo deu a
conhecer ideias inovadoras

INOVAÇÃO
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Os Centros Escolares de 
São Miguel e de Poiares – 
Santo André receberam a 
visita do Gaspar e da Inês, 
mascotes da 4ª edição 

do programa “Empreendedorismo nas 
Escolas da Região de Coimbra” promovi-
do pela CIM – Região de Coimbra da qual 
Vila Nova de Poiares é um dos Municípios 
associados, e que, este ano, alargou o seu 
âmbito de ação também às crianças do 1º 
Ciclo do ensino básico.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, que acompanhou 
a deslocação a Vila Nova de Poiares do 
Gaspar e da Inês, esta “é uma importante 
iniciativa, pois vem estimular e fomentar 
nas nossas crianças o espírito do empreen-
dedorismo, conferindo-lhes competên-
cias importantes para o seu crescimento 
enquanto Homens de amanhã”.
Durante a visit, o Gaspar e a Inês contaram 
aos mais pequenos como se conheceram 
e descobriram a sua veia empreendedora, 
ao mesmo tempo que distribuíram o kit “A 
Aventura do Gaspar” composto por diver-

A Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares e a AEDP - Associação 
Empresarial de Poiares celebra-

ram um protocolo de cooperação com a 
Associação de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo do Distrito de Coimbra (AAC-
CDC), com vista à prestação de aconselha-
mento jurídico a cidadãos e empresas do 

concelho.
Nos termos do protocolo agora assinado, 
as entidades envolvidas comprometem-se 
a desenvolver ações e seminários de di-
vulgação das temáticas em causa, nomea-
damente das questões relacionadas com 
os conflitos de consumo que tantas vezes 
ocorrem no dia-a-dia não só dos cidadãos 

como das empresas.
Através deste acordo, será ainda também 
possível prestar apoio jurídico especia-
lizado, não só às empresas instaladas no 
concelho, mas também aos poiarenses 
em geral, através de uma equipa que 
responderá em tempo útil realizando o 
aconselhamento e encaminhamento de 

consumidores.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
«além de facilitar a vida aos cidadãos e 
empresas, agilizando processos e desbu-
rocratizando procedimentos, a utilização 
deste tipo de mediação e arbitragem de 
conflitos contribui ainda para retirar do 
sistema judicial um conjunto de processos 
mais simples e, teoricamente, mas rápidos 
de resolver, garantindo assim uma maior 
eficácia e celeridade na aplicação da 
justiça».
Assim, este protocolo de cooperação 
configura «um importante apoio que 
conseguimos, através da Associação de 
Arbitragem de Conflitos de Consumo do 
Distrito de Coimbra, prestar às populações 
e aos nossos empresários, que desta forma 
podem contar com mais uma ‘ferramenta’ 
ao seu dispor para ultrapassarem aquelas 
pequenas situações de conflito decorren-
tes das relações contratuais que se exercem 
no dia-a-dia», referiu.
Os pedidos de análise e aconselhamento 
são dirigidos à AEDP – Associação Empre-
sarial de Poiares, a quem cabe a interme-
diação entre o consumidor e a Associação 
de Arbitragem de Conflitos de Consumo 
do Distrito de Coimbra.

so material didático.
João Miguel Henriques aproveitou ainda 
para destacar alguns dos recentes exem-
plos de sucesso desenvolvidos por “jovens 

empreendedores do Concelho, nomeada-
mente o grupo que venceu o Concurso de 
Ideias de Negócio com o projeto ‘Caçoilo-
nhos de Chanfana’, produto que promove 

a excelência da nossa gastronomia, e que, 
com o apoio do empresário poiarense An-
tónio Monteiro, da Nutriva, passou à pro-
dução”, estando já a ser comercializado.

Crianças de Poiares incentivadas 
a serem empreendedoras

INCENTIVO

Município e AEDP celebram protocolo com 
Centro de Arbitragem de Conflitos

ACONSELHAMENTO
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Depois do sucesso da pri-
meira edição, o Município 
de Vila Nova de Poiares 
reeditou o concurso de 
bandas de garagem, com a 

participação de 6 bandas.
A grande final aconteceu no salão de festas 
do CCP-Centro Cultural de Poiares, e con-
sagrou como vencedores os “Paradigma”, 
uma banda de rock de Oliveira de Azeméis, 
formada em 2011.
Para o Município, o objetivo é propor-
cionar oportunidades aos jovens com 

talento na área musical, estimulando a sua 
criatividade artística, ao mesmo tempo 
que permite ao público a oportunidade 
de conhecer diferentes estilos musicais e 
novas produções de bandas consideradas 
de “Garagem”. 
O apuramento do vencedor foi feito 
através da ponderação de critérios como a 
originalidade, a presença em palco, senti-
do de apresentação, afinação, qualidade de 
execução musical, bem como naturalmen-
te a interpretação e composição. Refira-se 
que os três primeiros lugares tiveram 

direito a um prémio monetário, apontado 
como estímulo à criatividade de todos par-
ticipantes, sendo que para além do prémio 
de vencedor, a banda “Paradigma” vai ter 
ainda a oportunidade de atuar, na próxi-
ma edição da POIARTES, que se realiza no 
segundo fim-de-semana de setembro.
Recorde-se que nesta final participaram as 
bandas “Dalla Marta” (2º lugar), “Suste-
midos” (3º lugar), “Runway you Psyco-
path”, “Dragonauts” e ainda “A Malta das 
Naus”, contando ainda com a participação 
especial dos “Secret Chord, uma banda 

poiarense que se estreou em público na 
primeira edição do concurso de bandas 
de garagem e que, nesta edição, fizeram o 
lançamento oficial do EP “Dimensions of a 
Dream”, que arrancou rasgados elogios de 
todos os presentes.
A cultura tem sido uma das grandes apos-
tas deste Executivo, pretendendo-se que 
iniciativas como este concurso de bandas 
de garagem promovam a importância da 
música junto dos mais jovens, como forma 
de poderem expressar a sua própria liber-
dade e espírito crítico.

“Paradigma” foram os grandes vencedores 
do II Concurso de Bandas de Garagem

MÚSICA
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Já nasceu a Companhia de Teatro
Experimental de Poiares

REPRESENTAÇÃO

A paixão e o gosto pelo teatro 
em Vila Nova de Poiares é 
bem antiga. Depois de ter 
estado esquecido durante 
alguns anos, este Executivo 

procurou desde o primeiro dia em que to-
mou posse estabelecer parcerias que pro-
porcionassem o reativar destas dinâmicas.
Assim, e tendo em linha de conta este 
importante vetor de ação nas políticas de 
dinamização cultural, a Câmara Municipal 
estabeleceu uma parceria com a Compa-
nhia de Teatro Marimbondo, permitindo 
que ao longo destes últimos três anos se 
tenham realizado diversos workshops, 
dirigidos aos jovens e adultos, culminando 
na apresentação ao público do trabalho 
realizado.
Foi na apresentação ao público da mais re-
cente peça da classe dos jovens, “Para além 
da fantasia” que, no final do espetáculo, 
foi desvendada o resultado da parceria, o 
nascimento da Companhia de Teatro Expe-
rimental de Vila Nova de Poiares.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, esta nova Com-
panhia “é o reflexo da avidez de cultura 
que existia em Poiares, e, sobretudo, da 

vontade dos Poiarenses em participarem 
na construção cultural do seu Concelho».
João Miguel Henriques referiu ainda que 
“demonstrámos que a nossa aposta estava 
certa, indo ao encontro daquilo que são 
as necessidades e anseios da população”, 
pelo que “é com redobrado orgulho que 
vemos nascer esta Companhia de Teatro 
que, seguramente, vai contribuir de forma 
determinante para fazer crescer a dinâmi-
ca cultural de Vila Nova de Poiares”.

Elogios para os encenadores
O Presidente da Câmara Municipal apro-
veitou ainda para destacar os dois encena-
dores, Victor de Freitas e Luís Lino, “’atores 
principais’ na criação da Companhia e que 
estão por detrás das cortinas, encenando 
todo este elenco”.
“É também a eles, atores e encenadores 
da Companhia Marimbondo, com quem 
firmámos esta parceria há 3 anos, que se 
deve o nascimento da Companhia de Tea-
tro Experimental de Vila Nova de Poiares”, 
referiu João Miguel Henriques.
Com uma experiência de mais de três 
décadas em Teatro e nas artes performati-
vas, Victor de Freitas e Luís Lino não têm 

dúvidas de que esta nova Companhia “é 
fruto do interesse e potencial dos ‘artistas’ 
locais, pelo que decidimos avançar em 
parceria com a Câmara Municipal para o 
projeto que agora se oficializou”
Os atores e encenadores referem que desde 
o primeiro workshop de teatro realiza-
do em Poiares, há cerca de três anos, “o 
número de participantes, quer jovens, 
quer adultos, foi aumentando significati-
vamente, envolvendo neste momento 40 
atores divididos pelas duas classes, jovens 
e adultos.” Victor de Freitas e Luís Lino 
acrescentaram ainda “que foi através deste 
crescimento e do reunir das vontades da 
população, de nós próprios e da Câmara 
Municipal que surgiu a ideia de criar a 
Companhia de Teatro Experimental.”
Destacando o grande apoio por parte 
do Município de Vila Nova de Poiares, os 
encenadores afirmam que a Companhia 
agora criada, tem, para além da apresenta-
ção, promoção e divulgação de espetáculos 
de teatro dos mais variados géneros, para 
todas as idades e públicos, uma forte com-
ponente de formação na área do teatro e 
das artes performativas, abrangendo toda 
a população e faixas etárias do Concelho.

Serviços da Biblioteca 
vão até às freguesias

O Município de Vila Nova de Poiares dis-
tribuiu um conjunto de cerca de duzentos 
livros pelas três freguesias fora da sede 
de concelho, que passarão a ser ‘mini-bi-
bliotecas’ disponibilizando às populações 
a possibilidade de poderem ter acesso à 
requisição e empréstimo de livros, sem que 
tenham a necessidade de se deslocarem à 
Biblioteca Municipal.
Os cidadãos podem consultar e requisitar, 
na sua junta de freguesia, os livros que, 
de outra forma só o poderiam fazer na 
Biblioteca Municipal, na sede do concelho. 
O conjunto de livros cedidos às juntas de 
freguesia faz parte do acervo municipal 
e será renovado trimestralmente, ou até 
mais frequentemente, caso a procura dos 
munícipes o justifique.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, «esta é mais uma 
medida, entre as muitas que temos desen-
volvido para levar a cultura e a literatura 
às pessoas», e no caso concreto, refletindo 
também uma preocupação especial «com 
um setor específico da população que é 
mais envelhecida e, por isso, com menos 
condições de mobilidade e com menos 
oportunidade de se deslocar aos serviços 
da biblioteca municipal».
«Esta é também uma marca que caracteriza 
este Executivo, a descentralização, a desbu-
rocratização e a aproximação da Autarquia 
e da Administração Local às populações e 
àqueles que realmente são a razão de ser 
da nossa existência enquanto autarcas», 
afirmou, lembrando a este respeito outras 
medidas que têm sido promovidas, como 
o atendimento descentralizado que tem 
realizado nas diferentes juntas de fregue-
sia ao longo do mandato, a reorganização 
administrativa levada a cabo no Municí-
pio, a descentralização das reuniões da 
Assembleia Municipal, ou ainda a aposta 
na comunicação e na transparência da 
gestão pública.

LEITURA

CULTURA
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O Município de Vila Nova de Poiares apro-
vou, por unanimidade, em reunião do 
Executivo, o início do procedimento para a 
elaboração do regulamento municipal do 
Museu Municipal da Educação, Família e 

Atividades Económicas.
O Presidente da Câmara Municipal, explicou que se trata 
da evolução natural do núcleo museológico já iniciado, 
cujo sucesso tem sido enorme. «Trata-se de um investimen-
to que estamos empenhados em concretizar, colmatando 
uma lacuna existente nesta área no concelho, dado que é 
extremamente importante não na área da Educação, como 
também no que respeita à divulgação e estudo da cultura e 
tradições do concelho».
Neste momento, está a apenas a iniciar-se a elaboração do 
projeto de regulamento, que será ainda alvo de discussão 
pública, sendo posteriormente remetido à Assembleia 
Municipal e publicação em Diário da República.

De Exposição a futuro Museu da Educação
Constatando a lacuna existente nesta área o Município 
avançou com a organização de uma exposição que inti-
tulou “Objetos e Estórias da Nossa Escola”, com o apoio 
de várias entidades de investigação académica, que lhe 
conferiram o rigor científico necessário.
Esta iniciativa fez um enorme sucesso junto da população 
e da comunidade científica da região, recolhendo e orga-
nizando inúmeros elementos que ‘contam’ a história da 
educação, não só do concelho, como da região e do país, 

acompanhados do seu património imaterial e das estórias 
que lhes dão vida.
Patente no Centro Escolar de Poiares (Santo André), a 
exposição tem recebido visitas de grupos e entidades 
significativas nesta área de ação, nomeadamente diversos 
investigadores na área da educação, onde tem sido desta-
cado e sublinhado o enorme valor do espólio exposto, mas 
sobretudo o potencial do trabalho que tem sido realizado 
nesta área em Poiares. Um trabalho que assume especial 
relevância no que toca à salvaguarda do património, mas 
também pelo que significa em matéria de investigação, 
para se poderem realizar estudos sobre a História da 
Educação em Portugal e fazer estudos comparativos com 
outras regiões ou países.
O feedback positivo e o ‘aval’ de tantas e tão diversas 
personalidades, com tanto ‘know-how’ nesta matéria, 
constituiu um importante alento e um conforto técnico-
científico de peso, para a prossecução do objetivo inicial 
da exposição, que é a constituição de um importante nú-
cleo museológico na área do ensino e da educação em Vila 
Nova de Poiares, que agora dá os primeiros passos com a 
elaboração do regulamento.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Miguel 
Henriques, «este é o primeiro passo de um museu que 
queremos que seja uma referência não só da região como 
a nível nacional, assumindo-se como um pólo de visita-
ção com um centro de documentação que possa reunir e 
congregar todo um espólio que atualmente se encontra 
disperso», referiu.”

O empresário poiarense Paulo Sena lançou 
o seu novo livro de poemas “Senas da 
Vida”, cuja apresentação oficial decorreu 
no CCP-Centro Cultural de Poiares.
A apresentação contou com a presença 
do Presidente da Câmara, João Miguel 
Henriques, e a Presidente da Assembleia 
Municipal, Lara Henriques de Oliveira, a 
par de muitos outros familiares e amigos 
do autor.
Para João Miguel Henriques, «é com 
orgulho redobrado que me associo a esta 
apresentação, na medida em que, para 
além de poiarense é um amigo de longa 
data, cujo talento para a escrita há muito 

pauLo SEna aprESEnTou LiVro DE poEMaS

era uma evidência», explicou, desejando 
que «esta seja a primeira de muitas obras 
que o Paulo Sena possa editar».
«É extremamente importante e um exem-
plo fantástico que pode ser replicado por 
muitos outros poiarenses, porque estou 
convicto que existem muitos talentos à 
espera de ser descobertos», adiantou.
O Autor, explicou que «esta obra se deve à 
sua perseverança, à sua paixão pela escrita, 
mas sobretudo aos seus amigos, que 
sempre o encorajaram a não desistir de um 
sonho que parecia uma utopia, irrealizá-
vel», e, por isso mesmo, «o livro não é só 
meu, é de todos os os meus amigos.

CULTURA | BREVES

Iniciado o procedimento para 
criação do Museu da Educação

PROJETO DE REGULAMENTO

Intitulada “Máquinas de Costura – Parra, peles, fibras e 
pelos”, a exposição que contém um conjunto de mais 
de meia centena exemplares da coleção do Dr. Louzã 

Henriques esteve patente no CCP – Centro Cultural de 
Poiares, mostrando a evolução destes equipamentos ao 
longo da história.
Na sessão de inauguração esteve presente o Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. João Miguel Henriques, bem como 
a presidente da Assembleia Municipal, Dra. Lara Henri-
ques de Oliveira, para além do próprio autor da exposição, 
Dr. Louzã Henriques, que sublinhou a importância destas 
máquinas no setor de produção têxtil. 
Desempenhando um papel importantíssimo na própria 
revolução industrial, a invenção da máquina de costura 
contribuiu para uma maior e melhor relação custo-bene-
ficio, substituindo a costura à mão e reduzindo o impacto 
direto no cansaço físico da produção manual.

EXPOSIÇÃO

Máquinas de Costura 
em exposição no CCP
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26

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poia-
res decidiu, este ano, proporcionar a todos 
os munícipes uma forma diferente de dar 
as boas vindas a 2017. Para tal, organizou 
um espetáculo de fogo de artifício que teve 
lugar no Monumento ao Cristo, durante 
quase 20 minutos.
Foram várias as centenas de pessoas que 
decidiram associar-se a estes festejos, brin-
dando a um novo ano no Centro da Vila, 
ou, então, assistindo a partir de suas casas, 
já que foi possível ver o espetáculo pirotéc-

Fogo DE arTiFício DEu aS BoaS VinDaS ao noVo ano

nico de vários pontos do Concelho.
Para o Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henri-
ques, «esta foi mais uma oportunidade 
para reformular os votos de um próspero 
e feliz 2017, com Paz, Saúde e sucessos 
pessoais e profissionais».
João Miguel Henriques afirmou ainda que, 
«com estes festejos reforçamos a Esperança 
em tornar Vila Nova de Poiares um Con-
celho cada vez mais aprazível, dinâmico e 
sustentável.

Crianças dos jardins de infância de Vila 
Nova de Poiares e do CBEISA, bem como 
utentes do Lar da Irmandade de Nossa 
Senhora das Necessidades, estiveram na 
Câmara Municipal para o tradicional 

crianÇaS E iDoSoS canTaM aS JanEiraS

Cantar das Janeiras, mantendo bem vivas 
as tradições e costumes antigos.  
Os seniores, como retrata a foto, cantaram 
para o Executivo Municipal, que estava 
reunido em Reunião de Câmara.

As várias associações e coletividades poia-
renses saíram à rua no Domingo Gordo 
para festejar o Carnaval, desfilando em 
cortejo pelas principais ruas da vila, numa 
manifestação de grande animação e folia.
As condições climatéricas foram favoráveis 
e o resultado foi uma tarde cheia de ale-
gria, boa-disposição e muita gente nas ruas 
para festejarem o Entrudo, engrossando 
ainda mais o cortejo carnavalesco das asso-
ciações e coletividades, onde os poiarenses 
puderam dar largas à sua originalidade e 
criatividade.

poiarEnSES BrincaraM ao carnaVaL

Ao longo de toda a tarde a animação foi 
uma constante nas principais artérias do 
centro da vila, com destaque também para 
o Jardim de Santo André onde, depois do 
cortejo, houve lugar ao concurso infantil 
de melhor mascarado, evidenciando as 
diferentes e originais fantasias e disfarces 
dos mais pequenos.
No final o Presidente da Câmara, João 
Miguel Henriques, fez um balanço muito 
positivo destas festividades carnavalescas, 
deixando uma saudação especial ao espíri-
to criativo e de folia dos poiarenses.

Decorreu mais uma edição da Semana da 
Chanfana, organizada pela Confraria da 
Chanfana em parceria com o Município de 
Vila Nova de Poiares e a Entidade Regional 
turismo Centro de Portugal. 
A excelência da gastronomia poiarense es-
teve mais uma vez em destaque, trazendo a 
Vila Nova de Poiares milhares de visitantes 
propositadamente para degustar não só 

SEMana Da cHanFana

a Chanfana, como também outros produ-
tos de referência, como o arroz de bucho, 
negalhos, as trouxas cabreiras e o doce 
regional Poiarito.
A concurso estiveram, como habitualmen-
te, os restaurantes do concelho, sendo 
que nesta edição o grande vencedor foi o 
Restaurante A Grelha, recebendo o título 
de Restaurante Recomendado.
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O Município de Vila Nova de Poiares parti-
cipou na Bolsa de Turismo de Lisboa 2016 
no dia destinado aos Municípios integran-
tes da CIM – Região de Coimbra. 
A presença de Poiares naquele que é um 
espaço de referência para a promoção 
turística não passou despercebida e causou 
impacto. Primeiro com a apresentação 
de um vídeo promocional do concelho, 
depois com a apresentação do projeto 
POIARESCAPRILAND marcada por uma 
dramatização protagonizada pela recente 

poiarES DEu-SE a conHEcEr na BTL - FEira DE TuriSMo

Companhia de Teatro Experimental de 
Poiares, culminando com a divulgação da 
mascote CAPRI, que circulou pelo certame, 
promovendo o projeto e o concelho. 
A presença da mascote foi um autêntico 
sucesso e até teve direito a cumprimentar 
o Presidente da República durante a sua 
visita à BTL.  Houve ainda lugar a uma de-
gustação da gastronomia poiarense, com 
destaque para a chanfana, os poiaritos e 
a trouxa cabreira que se afirmaram como 
verdadeiros cartões de visita.

A Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Vila Nova de Poiares organizou 
a ação de formação “O estatuto do aluno e 
ética escolar, e a sua articulação com a Lei 
de Proteção de Crianças e Jovens e Perigos”.

cpcJ organiZa aÇÃo DE ForMaÇÃo

A ação dirigida para os docentes e técni-
cos especializados na temática, insere-se 
no programa de atividades de celebração 
do Mês de Prevenção dos Maus-tratos nas 
Crianças e Jovens.

O Julgado de Paz de Vila Nova de Poiares 
comemorou o seu 13º aniversário, tendo 
para o efeito o Município proporciona-
do um jantar de confraternização, onde 
estiveram presentes os atuais e antigos 
funcionários, incluindo os juízes de paz 
que exercem ou já exerceram funções 
neste órgão. Neste jantar estiveram ainda 
presentes o Presidente da Câmara Muni-
cipal e ainda alguns convidados, nomea-
damente dois representantes do Conselho 
dos Julgados de Paz, a conselheira, Dra. 
Fernanda Carretas e o secretário-geral Dr. 

JuLgaDo DE paZ coMEMorou aniVErSÁrio

João Martins, e ainda o subdiretor geral 
da Direção Geral da Política da Justiça, Dr. 
Renato Gonçalves.
Durante o jantar foi feito o balanço da 
atividade deste órgão, com o presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel Henriques, 
a reconhecer «a importância dos julga-
dos de paz, não só na relação de maior 
proximidade com as pessoas, mas também 
na agilização da tramitação dos processos 
mais céleres e mais simples de resolver, 
contribuindo para retirar dos tribunais um 
volume considerável de processos».

O Município de Vila Nova de Poiares en-
tregou os prémios referentes ao concurso 
Árvores de Natal para Enfeitar a Nossa Vila 
- prémio ganho pela Associação Humani-
tária de Bombeiros Voluntários de Poiares. 

EnTrEguES prÉMioS DoS concurSoS DE naTaL

Foram também entregues os prémios do 
concurso de montras, em parceria com a 
AEDP - Associação Empresarial de Poiares, 
com o objetivo de dinamizar o comércio 
tradicional.
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OBRAS & URBANISMO

MucELa
Beneficiação de infraestruturas [ Rede de Abastecimento de água, 
águas pluviais e aplicação de tapete betuminoso ]

ForcaDo
Conservação e manutenção de valetas

aV. ManuEL carVaLHo coELHo
Embelezamento de Rotundas / Espaços Verdes

rua H / Zona inDuSTriaL
Embelezamento de Rotunda / Espaços Verdes

SÃo MiguEL / En17
Construção de passeios

ViLa noVa DE poiarES
Colocação de gradeamento no acesso à Escola

Bairro Dr. FranciSco SÁ carnEiro
Manutenção e conservação espaços verdes

EnTroncaMEnTo
Inspeção e manutenção de condutas de saneamento

FErrEira (QuinTa VaLE VaQuEiro)
Construção de passeios

BarrEiro DE MucELa
Encaminhamento de águas pluviais

VaLE DE VaíDE
Beneficiação de infraestruturas [ Rede de Abastecimento de água, 
saneamento e aplicação de tapete betuminoso ]
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OBRAS & URBANISMO

LourEDo
Encaminhamento de águas pluviais

aLgaÇa
Encaminhamento de águas pluviais

VaLE DE VaZ
Encaminhamento de águas pluviais

pErEiro
Recuperação de muro de suporte de estrada

riBaS
Recuperação de caminhos rurais de acesso a 
terrenos agrícolas

corga
Recuperação de caminho florestal

pÓVoa Da aBraVEia
Beneficiação de infraestruturas [ Rede de Abastecimento de água, 
águas pluviais e aplicação de tapete betuminoso ]

VaLE DE VaZ E coucHEL
Beneficiação de infraestruturas [ Rede de Abastecimento de água, 
águas pluviais e aplicação de tapete betuminoso ]

LoMBaDa 
Rede de abastecimento de água, saneamento, 
águas pluviais e tapete betuminoso 

rua QuinTa DaS caMÉLiaS
Construção de arruamento

riBaS - Largo Da capELa
Recuperação de muro de suporte

33



38 boletim municipal de Vila Nova de Poiares # 13 17 de abril de 2017

DESPORTO

VILA NOVA DE POIARES
BOLETIM MUNICIPAL
Nº 13 | Ano IV
17 de abril de 2017
DL: 376607/14

Director:
João Miguel Sousa Henriques
Presidente da Câmara Municipal

Coordenação, Design,
Texto e Fotografia: 
João Pedro Seco e Ricardo Cruz
UAT - Imprensa, Relações Públicas e Marketing

Propriedade e Edição:
Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares
Largo da República, 
3350-156 Vila Nova de Poiares
Tel.: 239 420 850
Fax: 239 421 800
geral@cm-vilanovadepoiares.pt

Sítio da Internet:
www.cm-vilanovadepoiares.pt

Página do Facebook:
www.facebook.com/presidencia.
vilanovadepoiares
www.facebook.com/poyaresagenda

Periodicidade: Trimestral 
Tiragem: 4.500 exemplares
Impressão:  FIG - Indústrias Gráficas 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FICHA TÉCNICA
aniVErSÁrio paViLHÃo

O aniversário do Pavilhão Gimnodespor-
tivo foi assinalado ao longo de todo o mês 
de março. Para além dos open days, foram 
ainda organizadas várias atividades, como 
os Torneios de Badminton, Ténis de Mesa 
e a realização uma jornada de Goalball – 
Sénior. Também o Dia do Pai foi assinalado 
neste âmbito, associando-se ao aniversário 
do Pavilhão, promovendo um conjunto de 
atividades que permitiram o reforço dos 
laços entre pais e filhos, ao mesmo tempo 
que se desenvolve a prática da atividade 
física desportiva.

SaÚDE & aTiViDaDE FíSica

No início de abril comemora-se o dia 
mundial da atividade física, e o Municí-
pio, em parceria com o ginásio Healthy 
Fitness, e Unidade de Cuidados na Comu-
nidade, promoveram uma aula aberta de 
AeroPump, que decorreu no Jardim de 
Homenagem ao Poiarense. A esta iniciativa 
associaram-se também as comemorações 
do dia mundial do coração, com a reali-
zação de uma aula Fit Sénior, destinada à 
população sénior, promovendo a estimula-
ção da atividade física e do envelhecimen-
to ativo.

caMpEonaTo ZonaL DE JuDo EM poiarES

O Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Vila Nova de Poiares 
acolheu a prova do Campeonato Zonal de Judo, na categoria de 
juniores masculinos e femininos, numa organização da Secção de 
Judo da Associação Recreativa de São Miguel (ARSM) e Associação 
Distrital de Coimbra, em parceria com a Câmara Municipal.
Entre os atletas da ‘casa’, Gustavo Menezes (-73kg) e Carlos Alexan-
dre (-60kg) alcançaram o 3ºlugar final, garantindo assim o apura-
mento para o Nacional, enquanto Francisco Querido (-66kg) não 
alcançou o pódio e, assim, não garantindo o apuramento. 
O Campeonato Zonal de Judo reuniu mais de cem atletas, oriundos 
de diversos pontos da zona Centro e Norte, com o objetivo de se 
apurarem para o Nacional, contando com a presença de diversas 
entidades, entre os quais o Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, João Miguel Henriques, e o Presidente da Federa-
ção Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes.
Nascida há cerca de 3 anos, e com quase 50 praticantes, a Secção 
de Judo da ARSM é mais uma das várias modalidades que a ARSM 
desenvolve, a que se juntam o Atletismo e o Trail em particular, a 
Patinagem e, a mais recente, Secção de Ténis de Mesa, entre outras.
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Vila Nova de Poiares acolheu 
a quarta edição do POIARES 
TRAIL, prova pontuável para 
o Campeonato Nacional de 
TRAIL e organizada pela Sec-

ção de Atletismo da Associação Recreativa 
de São Miguel em parceria com a Câmara 
Municipal.
No total foram mais de 1500 os atletas que 
participaram nas provas de PT32k, PT17K, 
Caminhada, PT Kids, e ainda nas Jornadas 
Técnicas que decorreram no dia anterior 
à prova, sendo de destacar a presença do 
Ultra Runner 15 português Carlos Sá, que 
para além de palestrante nas jornadas, 
aproveitou a oportunidade para iniciar a 
preparação para a sua época desportiva.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, “o POIARES TRAIL 
2017 foi um êxito, não só para a ARSM e 
para a sua Secção de Atletismo, como para 
o Concelho, contribuindo de forma deter-
minante para colocar Vila Nova de Poiares 
na rota dos grandes eventos, e enquanto 
destino turístico de excelência em particu-
lar de âmbito desportivo”
João Miguel Henriques, que fez questão 
de alinhar à partida para a prova mais 

POIARES TRAIL 2017
foi mais um êxito

RECONHECIMENTO

curta de 17 km, aproveitou a oportunidade 
para “felicitar todos quantos direta ou 
indiretamente colaboraram no POIARES 
TRAIL, pois este sucesso não seria possível 
sem o inexcedível empenho e dedicação 
de voluntários de um profissionalismo 
incansável, que trabalharam inúmeras 
horas, dias e meses, para que tudo estives-
se imaculado, quer na escolha e marcação 
dos percursos, na segurança ou em toda a 

logística da prova”.

Resultados desportivos
David Quelhas foi o grande vencedor 
da prova rainha do POIARES TRAIL, ao 
completar os 32km em 2h54m23s, seguido 
por Romeu Gouveia (2h55m26s), e Tiago 
Romão (2h57m04s). No setor feminino, a 
grande vencedora foi Cristina Ponte, com 
3h53m09s, com o pódio a ficar completo 

com Maria Areias (3h53m50s) e Nádia 
Casteleiro (4h13m23s).
No PT17k, Nélson Costa foi o grande vence-
dor com um tempo de 1h35m08s, seguin-
do-se João Patrício (1h35m33s) e Messias 
Dias (1h35m51s). Quanto às senhoras, Mari-
sa Rodrigues venceu a prova ao completar 
os 17 km em 2h05m13s, em segundo ficou 
Julia Legkova (2h10m37s), e no terceiro 
lugar Margarida Simões (2h16m28s).
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