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ABERTURA

EDITORIAL

Caras e caros Amigos, 

Poiarenses

Este é o primeiro Boletim Municipal publicado após as eleições autárquicas 

do último dia 1 de Outubro. Ora, devido à realização desse ato eleitoral, foi 

nossa opção não publicar o Boletim Municipal de Agosto, conforme previsto, 

por entendermos que o mesmo, a acontecer, poderia ser confundido com 

qualquer ato de aproveitamento ou propaganda politica, desvirtuando 

assim o objetivo fundamental e único deste documento periódico que é o de 

informar os Poiarenses, de uma forma transparente, isenta e democrática, 

sobre toda a atividade desenvolvida pela Câmara Municipal. Essa é a única 

razão pela qual, neste Boletim, é apresentada toda a atividade dos últimos seis 

meses tornando-o, por isso, bastante mais extenso do que o habitual.

Os resultados das últimas eleições autárquicas foram claramente 

demonstradores da confiança que os Poiarenses depositam na nossa equipa 

e no nosso projeto politico para gerir os destinos do Concelho durante 

os próximos quatro anos. Agradecemos, naturalmente, essa enorme 

demonstração confiança, expressa no maior resultado eleitoral alguma vez 

alcançado em eleições livres e democráticas para a Câmara Municipal de 

Vila Nova de Poiares, esperando estar à altura não só dessa confiança, mas, 

sobretudo, de toda a responsabilidade que esse resultado nos transmite.

Infelizmente, a entrada neste novo mandato, fica decisivamente marcada 

pelos trágicos acontecimentos do passado dia 15 de outubro, nomeadamente 

o terrível incêndio que afetou grande parte da região centro do país e o 

nosso concelho de forma particular, devastando irremediavelmente o nosso 

património natural e humano. Aquilo que aconteceu foi uma tragédia sem 

precedentes que nos obriga a repensar toda a nossa estratégia e a redirecionar 

as prioridades que tínhamos definido em função dos enormes prejuízos 

causados e de todo o trabalho que é necessário fazer para repor a normalidade 

da vida das pessoas.

Apesar das dificuldades acrescidas que nos esperam, fruto dos acontecimentos 

supra identificados, os Poiarenses podem continuar a confiar em nós para este 

novo ciclo e para este novo desafio. Já demos provas no passado de que somos 

capazes de enfrentar as grandes dificuldades com a coragem e a competência 

suficientes para ultrapassar todas as adversidades e voltar a colocar o nosso 

Concelho na rota do desenvolvimento sustentado que todos preconizamos.

Vamos continuar a implementar uma gestão criteriosa e rigorosa de todos os 

recursos disponíveis, procurando sempre melhorar a eficiência dos nossos 

serviços tendo em vista encontrar e aplicar as respostas mais adequadas para 

os problemas e necessidades da população. 

Apesar dos recentes acontecimentos e das implicações daí decorrentes 

para a estratégia que tínhamos definido, não vamos desistir de continuar a 

apostar fortemente nas áreas que consideramos prioritárias e efetuar alguns 

investimentos que consideramos estratégicos e estruturantes para o nosso 

concelho. Vamos por isso iniciar em breve as obras de requalificação do 

Mercado Municipal, procurando também dar ao centro da nossa vila uma 

imagem diferente, capaz de atrair mais gente e de estimular o comércio 

tradicional local; vamos muito em breve iniciar as obras de expansão e 

infraestruturação da Zona Industrial, Polo II, continuando a criar condições 

para o aparecimento de novas unidades industriais aumentando desse modo 

a nossa capacidade produtiva a empregadora; Iremos continuar a investir na 

renovação da rede de abastecimento de água e na expansão gradual da rede 

de saneamento; iremos também continuar a apoiar a cultura, a educação, 

o desporto e o associativismo, baseando sempre a nossa ação na procura 

constante do maior equilíbrio e justiça social.

Vamos dar continuidade ao nosso caminho, avançando sempre com passos 

sólidos e sustentados, criando condições para a melhoria da qualidade de 

vida de todos mas sempre de forma responsável e criteriosa de forma a não 

hipotecar nem comprometer as gerações futuras. 

Os Poiarenses podem continuar a contar connosco. 

Porque nos aproximamos rapidamente da quadra natalícia, aproveito para 

desejar a todos um Santo e Feliz Natal, com saúde e paz e que o ano de 2018 

corresponda a todos os vossos desejos

Um Grande Abraço do

Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Henriques
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Primeiro Ministro visitou áreas 
afetadas pelos incêndios em Poiares

INCÊNDIOS

O Primeiro-Ministro, António 
Costa, visitou Vila Nova 
de Poiares para se inteirar, 
in loco, das operações de 
apoio às populações e agi-

cultores afetados pelos trágicos incêndios 
de 15 de outubro, que devastaram toda a 
região.
Juntamente com o líder do Governo, 
vieram também o Ministro da Agricultura, 
o Ministro da Defesa e ainda o Secretário 
de Estado da Agicultura e Alimentação, 
bem como vários responsáveis das Forças 
Armadas.
Tendo como ponto de partida a base 
logística de Vila Nova de Poiares, uma das 
5 plataformas de distribuição de alimentos 
aos animais das explorações agro-pe-
cuárias atingidas, que serve 13 concelhos 
da região, António Costa, pôde tomar 
conhecimento com o espaço e forma de 
funcionamento desta base operacional, e 
da importância que está a representar para 
a subsistência dos animais que sobrevi-

veram à catástrofe e que estão a servir 
de base para a recuperação das centenas 
de agricultores que foram diretamente 
atingidos.
António Costa aproveitou a oportunidade 
para agradecer o apoio do Município na 
organização e articulação das operações 
na plataforma logística, dando conta de 
que, a base de Vila Nova de Poiares, em 
conjunto com as restantes quatro, assegu-
ram o apoio necessário aos agricultores, 
fornecendo alimentação a cerca de 600 
mil cabeças de gado, num esforço para que 
nenhum animal possa morrer por falta de 
alimento. 
Sublinhou ainda o envolvimento de todos 
os meios disponíveis neste esforço de recu-
peração, dando conta também do reforço 

de meios de prevenção e vigilância de 
incêndios, não só por parte das forças de 
segurança, como também com elementos 
das forças armadas.
Depois de visitar a plataforma logística, 
que está sob orientação do Exército Por-
tuguês, em articulação com o Município e 
a Direção Geral de Alimentação e Vete-
rinária, a comitiva do Primeiro-Ministro 
visitou uma das explorações afetadas, na 
localidade de Boiça, tomando contacto, no 
terreno, com o impacto do incêndio não 
só na exploração agrícola, mas também no 
espaço florestal.
António Costa terminou com um apelo 
ao envolvimento de todos na colaboração 
ativa para que não haja incêndios, espe-
cialmente evitando comportamentos de 

risco, nomeadamente com a realização de 
queimadas.
Para o Município, a grande preocupação 
centra-se agora no esforço de recupera-
ção, não só das explorações agrícolas, 
como também das empresas e habitações 
atingidas. A Câmara Municipal tem, desde 
a primeira hora, equipas no terreno a 
fazer levantamentos das necessidades, ao 
mesmo tempo que promoveu campanhas 
de angariação de bens e produtos, tendo 
ainda aberto uma conta bancária solidária 
destinada exclusivamente ao apoio às ví-
timas dos incêndios, bem como desenvol-
vido um conjunto de diligências políticas, 
posicionando-se na linha da frente da 
definição de estratégias e medidas rápidas 
de apoio às populações afetadas.
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Vila Nova de Poiares acolheu 
a plataforma logística de 
distribuição de alimentos às 
explorações animais e agrí-
colas afetadas pelos trágicos 

incêndios do passado dia 15 de outubro. 
O Município foi um dos cinco municípios 
escolhidos para a instalação de base opera-
cional de logística.
Articulada em parceria entre Câmara Mu-
nicipal, Ministério da Agricultura e Minis-
tério da Defesa, a plataforma constituída 
na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares 
já entrou em funcionamento e irá servir 
também os concelhos de Arganil, Canta-
nhede, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, 
Oleiros, Oliveira do Hospital, Pampilhosa 
da Serra, Penacova e Tábua.
Esta ação foi acompanhada no local pelos 
diferentes agentes envolvidos nesta opera-
ção logística, com especial destaque para 
a presença de dois secretários de estado, 
Luís Medeiros Vieira, da Agricultura e Ali-
mentação, e também da Defesa Nacional, 
Marcos Perestrello, acompanhados pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares.
O Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, congratulou-se «por 
Vila Nova de Poiares ter sido um dos 5 
locais escolhidos para instalar esta pla-
taforma logística», sublinhando ainda a 
importância «da rápida ação do Governo 
na definição de estratégias de resposta 
no apoio às zonas afetadas pelos incên-
dios, conseguindo, em pouco mais de 
uma semana, colocar no terreno todas 
as condições para que, de forma célere e 
organizada, se consigam fazer chegar, em 
especial às várias explorações agro-pecuá-
rias, os alimentos e bens necessários para 

que os animais possam sobreviver nestes 
primeiros tempos».
De acordo com o Secretário de Estado 
da Agricultura e Alimentação, Medeiros 
Vieira, estas plataformas logísticas irão 
funcionar pelo tempo que for necessário 
para suprir todas as necessidades da re-
gião, destacando que, só até ao final desta 
semana serão distribuídos cerca de 600 
toneladas de rações animais, garantindo 
mesmo que «nenhum animal irá morrer à 
fome por falta de alimentação».
O Município de Vila Nova de Poiares tem 
estado, desde a primeira hora, na primeira 
linha de ação de apoio a todas as popula-

ções afetadas, num contacto de proximida-
de no terreno, fazendo os levantamentos 
necessários não só dos prejuízos, mas 
sobretudo das necessidades imediatas de 
pessoas, agricultores e empresas afetadas. 
Em paralelo, os contactos com as diferen-
tes entidades associativas e governamen-
tais têm sido intensos e com resultados 
concretos, conseguindo, rapidamente 
colocar no terreno uma resposta rápida e 
eficaz às necessidades verificadas.
A Plataforma Logística constituída em 
Vila Nova de Poiares é gerida pelas Forças 
Armadas, em articulação com os serviços 
municipais, e conta com a presença em 
permanência de 16 operacionais, apoiados 
por várias viaturas para prestar o auxílio 
necessário na distribuição dos produtos e 
bens.
Além de Vila Nova de Poiares foram ainda 
constituídas outras quatro plataformas, 
em Gouveia, Monção, Tondela e Vagos, per-
mitindo assim uma cobertura alargada de 
toda a região, possibilitando uma distri-
buição rápida e eficaz dos bens necessários 
às explorações afetadas.

Poiares acolheu uma 
das 5 plataformas 
logísticas criadas 
pelo Governo 

INCÊNDIOS

ADMINISTRAÇÃO
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CCP palco de reunião entre 
Governo, Autarcas e associações

INCÊNDIOS

Logo na semana depois dos 
incêndios de 15 de outubro, 
o Ministro da Agricultura, 
Capoulas Santos, e o Ministro do 
Planeamento e das Infraestru-

turas, Pedro Marques, acompanhados de 
dois secretários de estado (das florestas, 
Miguel Freitas e da Administração Local, 
Carlos Miguel), promoveram em Vila Nova 
de Poiares uma reunião com autarcas, as-
sociações e representantes dos agricultores 
dos vários concelhos afetados na região, 
de forma a perceber a real dimensão da 
área afetada e discutir as medidas a adotar 
numa primeira resposta às necessidades.
Os mais de duzentos participantes na 
reunião puderam tomar contacto com as 
medidas avançadas pelo governo como 
primeiras respostas às necessidades das 
populações, em especial dos pequenos 
agricultores e explorações agro-pecuárias. 
Neste sentido, foi anunciada a criação de 
5 plataformas logísticas de distribuição de 
alimentos aos animais, confirmando que 
uma delas seria instalada em Vila Nova 
de Poiares, bem como todo um conjunto 
de primeiras medidas de apoio a agricul-
tores e empresas, permitindo uma rápida 
resposta e uma articulação das diferentes 

entidades na disponibilização dos apoios 
necessários a todos os que foram direta-
mente afetados pelos incêndios.
A Plataforma de Vila Nova de Poiares 
foi instalada na Zona Industrial, numa 
articulação entre o Município, a Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária, e o 
Exército, servindo um total de 13 concelhos 
da região. A base de Vila Nova de Poiares 
recolhia e organizava a distribuição da 
alimentação aos animais, essencialmente 
palha e rações, vindas dos mais diver-

sos pontos do país e que garantiram a 
alimentação necessária às cerca de 600 mil 
cabeças de gado identificadas e que, fruto 
da devastação causada pelos incêndios, 
ficaram privadas dos pastos necessários à 
sua sobrevivência.

ADMINISTRAÇÃO
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Municípios da região defendem
 “Alternativa Sul” do futuro 
traçado da AE Coimbra - Viseu

ACESSIBILIDADES

Odocumento de defesa da 
“Alternativa Sul” ao futuro 
traçado da Autoestrada 
Coimbra-Viseu foi publi-
camente apresentado em 

Vila Nova de Poiares, numa conferência de 
imprensa onde estiveram os municípios 
subscritores, nomeadamente Arganil, 
Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira 
do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela e 
Vila Nova de Poiares.
Na Conferência de Imprensa, que decorreu 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
os municípios demonstraram, de forma 
sustentada, a sua perspetiva em relação 
aos investimentos em matérias de vias es-
truturantes, fundamentais para a melhoria 
das acessibilidades a toda a região, e indis-
pensáveis ao desenvolvimento económico 
sustentado e à coesão territorial.
Recordando que desde o início deste 
processo que a posição de defesa da 
alternativa Sul tem sido concertada com 
os diferentes municípios direta e/ou 
indiretamente envolvidos no processo de 
decisão do novo traçado, os oito concelhos 
defendem que o IP3, tal como está, não dá 
resposta às necessidades de mobilidade 
rodoviária entre o litoral e o interior, apre-
sentando também como argumentação a 
importância de uma melhor conetividade 
com o IC-6. 
Acrescentaram ainda que «além de criar 
uma alternativa à EN-17, que se tem reve-

lado um autêntico garrote que restringe a 
possibilidade de crescimento sustentado 
dos concelhos», esta alternativa Sul, traz 
ainda «benefícios ambientais», dado que 
pressupõe, em termos de ordenamento do 
território «um afastamento de povoações», 
não comportando «nenhuma implicação 

negativa ou condicionante em termos do 
ordenamento urbanístico local e ambien-
tal» ao contrário do que acontece com a 
alternativa Norte.
Além do mais, consideraram que esta 
alternativa vem «permitir uma redução 
efetiva em distância e tempo de deslocação 

a quem se dirige do interior para Lisboa 
(sul), potenciando o enorme investimento 
que foi realizado na construção da A13».
Terminaram referindo que esta é uma 
posição de consenso geral, e não só de 
municípios, dado que «durante todo este 
processo foram efetuadas, na Região, 

NÓ DE CEIRA

VILA NOVA DE POIARES

PENACOVA
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Depois do período de votação, foi altura de 
apurar os resultados do Orçamento Participa-
tivo e conhecer as propostas vencedoras. 
A abertura das urnas e contagem de votos 
decorreu na presença dos elementos da co-

missão de análise técnica do Município, do grupo de acompa-
nhamento designado pela Assembleia Municipal, bem como 
dos autores/representantes das propostas apresentadas, 
numa sessão presidida por João Miguel Henriques, presiden-
te da Câmara Municipal, acompanhado do vice-presidente, 
Artur Santos.
Em causa estavam dois concursos em simultâneo, o Orça-
mento Participativo Geral (OPG) e o Orçamento Participativo 
Jovem (OPJ), cada um com duas propostas em votação.
No âmbito do OPG, a proposta vencedora foi a aquisição 
de uma viatura de transporte de doentes, apresentada pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares, num montante de 24.999,75€, sendo que 
no processo do Orçamento Participativo Jovem, a proposta 
vencedora foi a Repavimentação do campo de jogos da escola 
EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, num montante de 24.907,50€. As 
propostas vencedoras serão agora devidamente analisadas e 
os respetivos montantes inseridos no Orçamento do Municí-
pio para 2018.

Ao todo foram contabilizadas 712 participações, num total 
de 2848 votos admitidos, dado que cada votante tinha direito 
a quatro votos, distribuídos de forma diferente consoante 
a idade, resultando num processo onde todos se podiam 
pronunciar sobre todas as propostas a concurso, tando do 
Orçamento Participativo Geral, como do Orçamento Partici-
pativo Jovem.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Hen-
riques, «esta foi a primeira vez que se implementou um 
orçamento participativo em Vila Nova de Poiares e, apesar 
da votação ser apenas presencial registou uma adesão digna 
de registo, demonstrando que as pessoas foram capazes de 
se mobilizar e mostraram vontade em participar e dar a sua 
opinião sobre as propostas a concurso».
João Miguel Henriques sublinhou que, «apesar de só agora se 
implementar efetivamente o orçamento participativo, com 
modelo e regras próprias, a participação alargada nas deci-
sões e opções de investimento foi sempre uma prática deste 
Executivo, dando espaço e ouvindo a todos, auscultando as 
populações todos os dias, num contacto direto e próximo 
com os munícipes e promovendo reuniões com as diferentes 
forças políticas, aquando da preparação do Orçamento Muni-
cipal, porque a democracia participada e participativa é um 
dos valores fundamentais da nossa ação», concluiu.

Poiarenses votaram no primeiro
Orçamento Participativo

GESTÃO PARTICIPADA

as mais diversas reuniões de trabalho, 
tendo em vista a recolha de pareceres e 
opiniões técnicas, políticas e económicas, 
envolvendo vários municípios, bem como 
diferentes agentes locais como associações 
empresarias, nomeadamente a Associação 
Empresarial da Serra da Lousa, o Clube de 
Empresários de Miranda do Corvo, a Asso-
ciação Empresarial de Poiares e a ANTRAM 
e ainda personalidades locais ligadas a 
áreas como a engenharia ou o ambiente».
Refira-se que esta posição e este documen-
to surge na sequência da auscultação aos 
Municípios por parte da Infraestruturas de 
Portugal, face à apresentação do Estudo 
Prévio para as alternativas de traçado 
da designada Via dos Duques, onde os 
diferentes concelhos são chamados a 
pronunciar-se sobre as duas alternativas 
equacionadas uma a Norte e outra a Sul do 
Rio Mondego.
Depois de elencados todos os argumentos, 
a posição destes oito concelhos é unânime 
na defesa da alternativa Sul, na medida em 
que consideram ser a que melhor defende 
os interesses da região, a coesão territorial, 
e «a que melhor responderá às dificulda-
des que se acumularam ao longo dos anos 
ao nível das acessibilidades a estes Conce-
lhos, resultantes das opções políticas que 
sucessivamente negligenciaram as suas 
necessidades e potencialidades, deixando
-os, neste domínio tão relevante como é a 
mobilidade, votados ao esquecimento».

NÓ DO ROJÃO GRANDE

TRAÇADO BASE
ALTERNATIVA SUL

HIPÓTESES DE TRAÇADO
DA ALTERNATIVA SUL
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A Conta de Gerência de 2016 
«com os melhores resulta-
dos de sempre», conforme 
afirmou o presidente da 
Câmara Municipal, João 

Miguel Henriques, foram aprovados pela 
Assembleia Municipal com a abstenção 
dos membros eleitos diretamente pelo 
PSD, e com os votos favoráveis do Partido 
Socialista e dos presidentes das quatro 
juntas de freguesia.
Sobre o documento propriamente dito, 
o Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques fez uma apresentação 
exaustiva dos seus pontos principais, 
sublinhando desde logo a preocupação de-
monstrada para que o Relatório de Gestão 
fosse o mais completo possível, compilan-
do num único documento toda a ação de-
senvolvida ao longo do ano, destacando as 
iniciativas e atividades mais relevantes que 
o Município promoveu ao longo do ano.

A maior taxa de execução de sempre
A nível da Execução Orçamental, o mesmo 
responsável destacou os valores das taxas 
de execução conseguidos, superiores a 
85%, batendo o ‘record’ do ano anterior, 
da maior taxa de execução de sempre. 

Sublinhou ainda, a este nível, e fruto deste 
resultado, a superação dos critérios legais 
para o cumprimento das obrigações decor-
rentes da Lei das Finanças Locais, já que 
foi conseguido o segundo ano consecutivo 
com taxa de execução não inferior a 85%. 
«São os melhores resultados de sempre», 
afirmou.
João Miguel Henriques, terminou recor-
dando que o exercício de 2016 encerrou 
com um saldo de tesouraria de 1.054.333€, 
valor «extremamente importante para 
o lançamento de algumas intenções de 
investimento, parte já em execução como 
se trata das intervenções ao nível do abas-
tecimento de água e saneamento, que já 
arrancaram em alguns locais, bem como 
para outras ações como a pavimentação de 
vários arruamentos no concelho e tam-
bém no pólo 2 da zona industrial, que se 
apresentam como fundamentais para as 
necessidades das empresas e indústrias já 
instaladas naquele pólo».
A redução da dívida total em cerca de 4 
milhões de euros, foi outro dos pontos 

realçados, bem como a redução do prazo 
de pagamento a fornecedores que, desde 
o início de 2016 está a ser ‘religiosamente’ 
cumprido a 30 dias, «dando confiança a 
quem trabalha connosco e permitindo 
que o Município seja hoje novamente 
uma entidade credível e financeiramente 
sustentável, a quem o futuro se apresenta 
mais risonho».
Para a Oposição, a Conta de Gerência apre-
sentada reflete o resultado das políticas le-
vadas a efeito por este Executivo, dizendo 
que não são as opções que defendem, re-
clamando mais investimento na promoção 
do concelho e na atração de investimento, 
e questionando os critérios de atribuição 
de apoios às associações e coletividades do 
concelho.
Em resposta, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal fez questão de recordar que foi este 
Executivo que conferiu rigor e transparên-
cia em matéria de apoio ao associativismo, 
acabando com a chamada ‘subsidiodepen-
dência’, promovendo a contratualização 
com as diferentes associações e coletivi-

dades concelhias, através da realização de 
protocolos e contratos-programa, onde se 
definem os direitos e obrigações de cada 
entidade. Acrescentou que esta forma de 
trabalhar «tem tido resultados excelen-
tes, resultando numa dinâmica cultural e 
desportiva crescente e cada vez mais forte, 
consubstanciada na organização de cada 
vez mais eventos e iniciativas de grande 
relevo e impacto».
No que respeita falta de investimento, João 
Miguel Henriques, desafiou a oposição a 
concretizar as suas opções de investimen-
to, tendo ficado sem resposta, mas ainda 
assim, lembrou a aposta deste Executivo 
na criação da marca POIARES CAPRILAND 
que hoje é já uma referência, bem como da 
mascote CAPRI com presenças constantes 
em várias feiras e certames de turismo per-
correndo o país, dando como exemplo a 
presença na FIT, na Guarda, onde até tirou 
uma ‘selfie’ com o Presidente da República, 
Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, que se en-
contrava a visitar o certame, dando grande 
visibilidade ao projeto e a Poiares.

Aprovada Conta de Gerência com
«melhores resultados de sempre!»

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, aprovou 
por unanimidade na última 
reunião do Executivo a doa-
ção do pavilhão de S.Miguel 

à ARSM – Associação Recreativa de São 
Miguel.
«Trata-se de uma questão de justiça», 
referiu o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, explicando que 
«era uma ‘reclamação’ muito antiga e, 
finalmente, com o processo de regulariza-
ção do loteamento onde estava inserida a 
estrutura, foi possível entregar o Pavilhão 
aos seus legítimos donos».
Refira-se que o loteamento em causa es-
tava há largos anos por regularizar, tendo 
este Executivo vindo a desenvolver várias 
diligências no sentido de  corrigir todas as 
irregularidades e proceder à alteração do 
loteamento com vista à regularização de 

todo o processo.
O Pavilhão de S.Miguel é uma das estru-
turas instaladas num dos lotes em causa 
onde funciona a sede da ARSM e onde a 
associação desenvolve todas as suas ativi-
dades, sendo que apesar de estar sob a sua 
alçada há mais de 20 anos, não era a sua 
legítima proprietária, fruto das irregulari-
dades administrativas do processo.

Assim, depois de desenvolvido todo o pro-
cesso de regularização do loteamento em 
causa, aprovado em reunião do Executivo 
Municipal, a Câmara Municipal deliberou 
ainda, a «reposição da justiça» e a doação 
do pavilhão à ARSM – Associação Recreati-
va de S.Miguel.
Recorde-se que a ARSM é uma das associa-
ções com maior expressão no concelho, 

Município aprovou doação 
à ARSM do Pavilhão de São Miguel

REGULARIZAÇÃO

ASSINATURA DA ESCRITURA
Presidente da Câmara Municipal e direção 

da ARSM, momentos após a assinatura 
da escritura de doação do Pavilhão

com grande relevo em várias modalidades 
desportivas, desde o atletismo, onde se 
destaca o Trail, também a patinagem, com 
hóquei em patins e patinagem artística, 
bem como as artes marciais, de que é 
exemplo o judo, a par de outras modali-
dades como a recém criada secção de ténis 
de mesa, que já acolheu recentemente um 
torneio distrital.
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O Município de Vila Nova de 
Poiares está a implementar 
tecnologia LED na ilumi-
nação pública do conce-
lho, transformando-se, 

depois de concluído o processo, «num dos 
primeiros concelhos do país com cober-
tura integral da iluminação pública em 
tecnologia LED», avançou o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel Henriques, 
à margem da reunião onde foram aprova-
dos os projetos de execução das melhorias 
de eficiência energética.
Explicando as mais-valias do processo, 
João Miguel Henriques refereiu que «para 
além de não ter custos para o município, 
dado que será suportada pela ESE (Empre-
sa de Serviços de Energia) que ganhou o 
concurso público, permite uma poupança 
energética na ordem dos 60%». Acrescen-

Aposta na tecnologia LED 
para iluminação pública

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

tou ainda que «com esta medida vamos 
ter uma poupança superior a 1,2 milhões 
de euros durante os 12 anos do projeto, 
valor que permitirá cobrir na totalidade o 
investimento, não havendo por isso custos 
adicionais para o Município».
Na mesma reunião esteve também pre-
sente um técnico da empresa que fez uma 
apresentação do projeto a implementar, 
onde se realça que «para além de uma 
poupança garantida, haverá um acréscimo 
de fluxo luminoso de 5% na luminárias, o 
que permitirá uma melhor iluminação e 
redução do consumo energético».
A decisão de religar todas as luminárias já 
tinha sido tomada, no entanto, com este 
sistema pretende-se ir mais longe, garan-
tindo melhor qualidade de luz, ao mesmo 
tempo que se poupa nos custos energéti-
cos. «Finalmente vamos poder devolver aos 

poiarenses a iluminação pública totalmen-
te reposta, sem luminárias desligadas e 
com ganhos significativos de eficiência e 
poupança energética, em tecnologia LED 
não poluente», afirmou.
Lembrou que esta era uma medida fun-
damental, dado que «era urgente corrigir 
uma medida errada da anterior gestão 
com enormes impactos negativos na quali-
dade de vida e bem-estar dos poiarenses», 
recordando, que a reposição da ilumina-
ção é uma das principais reivindicações 
que tem sentido por parte das populações 
desde que tomou posse.
Este sistema inovador irá substituir e 
modernizar todas as luminárias existentes, 
dotando-as da mais recente tecnologia, 
com altos níveis de performance, não 
poluente, difundindo uma luz branca (ao 
invés da atual de tom amarelado), com 

difusores verdadeiramente eficientes que 
garantem melhor qualidade de luz e níveis 
de iluminação adequados aos diferentes 
locais de instalação, graças ao sistema de 
telegestão integrada.

Aldeia do Vilar foi a 
primeira a receber iluminação LED
A aldeia do Vilar foi a primeira aldeia a 
receber as novas luminárias, estando neste 
momento a decorrer os trabalhos para a 
instalação do sistema LED nas restantes 
localidades do concelho, garantindo uma 
cobertura total do concelho com o novo 
sistema de iluminação.
A substituição para o sistema LED integra-
se no âmbito das políticas de eficiência 
energética e que permite, não só a redu-
ção do custo energético, como também a 
redução da chamada ‘pegada ecológica’, 
constribuindo para um conjunto de medi-
das ‘amigas do ambiente’ que este Executi-
vo tem promovido e que tansformam Vila 
Nova de Poiares num concelho cada vez 
mais sustentável.
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Os números foram divulga-
dos pela ERSAR – Entidade 
Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos, e 
referem-se aos dados da 

qualidade da água para consumo huma-
no em 2016 na torneira do consumidor, 
destacando-se Vila Nova de Poiares que 
garantiu um nível de segurança de 100%, 
aparecendo em 9º lugar a nível nacional.
A nível distrital os resultados são ainda 
mais significativos com Poiares a surgir 
como um dos únicos dois municípios com 
a qualidade da água a 100%.
Para João Miguel Henriques, Presidente da 
Câmara Municipal, «estes resultados vêm 
comprovar a excelência da água que é for-
necida à população e a importância de que 
se reveste a nossa aposta na remodelação e 
renovação da rede de abastecimento, que 
temos vindo a fazer ao longo dos últimos 
anos», apontou, dando como exemplos as 
intervenções já realizadas em Mucela, Vale 
de Vaíde, Lombada, Póvoa da Abraveia, 
Vale de Vaz e Couchel, onde foi totalmente 
substituída a rede de abastecimento não 
só de água como de saneamento e águas 
pluviais.
Refira-se que a maioria da água é for-

necida em alta pela empresa Águas do 
Centro Litoral, S.A, e depois distribuída em 
baixa pela Autarquia aos consumidores, à 
exceção de uma única captação própria do 
Município, que abastece as localidades de 
Ervideira, Casais, Sobreiro e Oliveira.
Aposta no cadastro e renovação da rede 
num total de investimentos de 2 milhões 
de euros
Apesar dos excelentes resultados, o mesmo 
responsável explicou que «ainda há muito 
a fazer, nomeadamente no que respeita ao 
cadastro da rede e à renovação de condu-
tas obsoletas que, como se verifica, não 
afetam a qualidade da água, mas signi-
ficam uma percentagem de perdas que 

comprometem a eficiência do sistema», 
referiu, sublinhando por isso «a aposta 
deste Executivo não só na remodelação 
da rede de abastecimento de água, como 
também em matéria de saneamento, inves-
timentos com montantes avultados, que só 
serão possíveis de realizar, com recurso às 
candidaturas aos fundos comunitários que 
temos vindo a efetuar».
Recorde-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.

Referência ainda para a construção de uma 
nova adutora que ligará o reservatório 
de Outeiro do Crasto a um reservatório a 
construir no Entroncamento, num inves-
timento que ronda os 700 mil euros que 
será totalmente suportado pela Águas do 
Centro Litoral, e que tem como objetivo 
suprir os problemas de falta de pressão 
que se verificam especialmente nos ‘picos’ 
de maior consumo que habitualmente 
se registam nos períodos de Verão e que 
afetam aquelas localidades. 
Para além destes investimentos, a Câma-
ra Municipal prevê ainda remodelar 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 Sil-
va, Paço, entre outros, onde urge também 
uma intervenção rápida e profunda, e que 
juntas ultrapassam os 417 mil euros.

Poiares no Top 10 da qualidade da 
água para consumo a nível Nacional

SAÚDE PÚBLICA

100% o nível de segurança 
apresentado em 2016 
na qualidade da água 2,337 milhões de euros foram

destinados para o 
abastecimento de água
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Irmãos Verdades, Leandro e 
Carlos Alberto Moniz foram 
os grandes destaques musi-
cais das festas da padroeira 
do concelho, organizadas 

em parceria pela Irmandade de 
Nossa Senhora das Necessidades e 
a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares.
Com a vertente sagrada a cargo 
da Irmandade de Nossa Senhora 
das Necessidades, cabe à Câmara 
Municipal assegurar a contratação 
das atrações musicais, tendo o 
Município este ano apostado num 
cartaz mais ‘sonante’, num reforço 
do investimento no impacto das 
festas.
No sábado, o grande destaque foi 
para o espetáculo dos Irmãos Ver-
dades, cabendo ao artista Leandro 
a animação musical de domingo, 
e a encerrar as festas, a atuação de 
Carlos Alberto Moniz.
E se os destaques musicais são o 
ponto alto da vertente profana 
da festa, o culto sagrado a tem 
também um grande peso, com es-
pecial relevo para a procissão com 
a imagem de Nossa Senhora das 
Necessidades, acompanhada dos 
inúmeros fiéis que participaram 
nos festejos religiosos.
Ao longo dos três dias de festa, 
o sagrado e o profano convivem 
assim num mesmo programa onde 
a alegria e a animação popular se 
integra com a sagrada devoção 
a Nossa Senhora das Necessida-
des, bem enraizada no patrimó-
nio identitário de Poiares e dos 
poiarenses e que outrora chegou 
a ser uma das mais importantes 
romarias da região.
Tradicionalmente realizada no 
segundo fim-de-semana de agosto, 
esta é também a altura em que 
regressam a casa os ‘filhos da 
terra’ e aproveitam as festas para o 
reencontro com as famílias e ami-
gos, conferindo assim às festas de 
Nossa Senhora das Necessidades 
uma marcante dimensão afetiva, 
ao mesmo tempo que contribui 
para um aumento exponencial da 
afluência de visitantes, represen-
tando um importante marco no 
turismo local e da região.

Festa de Nª Sra das Necessidades
reuniu famílias poiarenses

PADROEIRA

FESTAS & ROMARIAS
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A28ª edição da POIAR-
TES – Mostra Nacional de 
Artesanato, Gastronomia, 
Caprinicultura e Mostra 
Agrícola, Comercial e Indus-

trial, ultrapassou as melhores expetativas 
da organização, atraindo a Vila Nova de 
Poiares largas dezenas de milhares de 
visitantes.
As entradas livres não permitem aferir 
com exatidão o número de visitantes, mas 
o fluxo de entradas e saídas apontam para 
mais de 30 mil visitantes, ao longo dos 
5 dias do evento, afirmando a POIARTES 
como um dos eventos de referência da 
região e do país.
A versatilidade do espaço da Alameda 
de Santo André conferiu à POIARTES a 
oportunidade de crescer em dimensão e 
qualidade, demonstrando a aposta certeira 
de há 3 anos, quando o atual Executivo de-
cidiu deixar de realizar a feira no centro da 
vila, permitindo alargar o certame às áreas 
agrícola, comercial e industrial, trans-

formando a POIARTES numa verdadeira 
mostra do que melhor existe no concelho.
A edição de 2017 foi sem dúvida a maior 
e melhor de sempre, contando com cerca 
de 200 expositores, nos diferentes setores, 
onde a preocupação com a qualidade foi o 
grande critério de seleção, em especial no 
artesanato, com a maioria dos artesãos a 
trabalhar ao vivo, garantindo a genuinida-
de e autenticidade do artesanato, manten-
do vivas as tradições deste certame.

Espetáculos Musicais de Grande Nível
Além do alargamento a outros setores, a 
aposta num cartaz musical cada vez mais 
arrojado e numa programação cultural di-
versificada, tem-se revelado como um dos 
fatores de sucesso da POIARTES, e este ano 
não foi diferente, não só com os ‘cabeças 
de cartaz’ Phil Mendrix, Mickael Carreira, 
Paulo Gonzo e April Ivy, mas também com 
as restantes bandas e DJ’s que compuseram 
toda a oferta de espetáculos musicais nos 

dois palcos do recinto.
Além da vertente musical, também a 
programação cultural foi reforçada, com 
uma animação de rua constante e com 
diferentes estilos, bem como a realização 
de várias peças de teatro infantil e algumas 
conferências temáticas, que enriqueceram 
ainda mais este evento.
As ofertas de lazer e diversão eram mais 
que muitas e para além dos tradicionais 
insufláveis, houve espaço para atividades 

POIARTES 2017 registou mais de 
30 mil visitantes e ultrapassou
todas as expectativas 

EVENTO DE REFERÊNCIA

FESTAS & ROMARIAS
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radicais, com slide e escalada, ou até para umas voltas nos 
‘carrinhos de choque’, que este ano também integraram o 
leque de animações da feira.

POIARTES em direto para todo o Mundo
O domingo foi um dos pontos altos da POIARTES 2017, 
com a realização do Programa Somos Portugal da TVI, que 
mais uma vez esteve em direto a partir do recinto da feira. 
Esta exposição mediática contribui não só para a atração 
de muito público, vindo das mais diferentes localidades da 
região, como permite que o nome de Vila Nova de Poiares 
e da POIARTES chegue aos ‘quatro cantos’ do mundo, fator 
reforçado ainda com a transmissão em direto dos espetácu-
los musicais em ‘live-streaming’ na página de Facebook do 
Município.
Ainda no domingo, e integrado na programação da POIAR-
TES, decorreu também o X Passeio de Motas e Motorizadas 
Antigas, que contou com a participação de cerca de 250 ‘mo-
tards’ e ainda o XVI Capítulo da Confraria da Chanfana, que 
trouxe a Poiares confrarias vindas dos vários pontos do país.
A edição 2017 da POIARTES contou ainda com a passagem 
por Vila Nova de Poiares do 29º Passeio de Autocaravanis-
mo, organizado pelo Clube Autocaravanista Saloio, e que 
representou o primeiro evento realizado do futuro parque 
de autocaravanas, instalado no Espaço de Apoio ao Visitante.

Bolo Solidário
Outro dos destaques da POIARTES 2017 foi a iniciativa “Bolo 
Solidário”, proporcionada por uma empresa do concelho, a 
Nutriva, construindo um bolo de 500 quilos, com a forma do 
concelho, numa verdadeira ‘maquete’ em 3D de Vila Nova de 
Poiares, que foi degustado pelos visitantes da feira, mediante 
a contribuição de pelo menos um euro, resultando numa 
receita que reverteu integralmente a favor dos Bombeiros 
Voluntários.
A maior originalidade é que, para além de ter a forma do 
concelho de Vila Nova de Poiares, não só nos seus limites 
geográficos, apresentou ainda representações características 
dos diferentes povoamentos e localidades.

Balanço Extraordinário
No encerramento da POIARTES 2017, que decorreu na pas-
sada segunda-feira, o Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, fez um balanço extremamente positivo 
da edição deste ano da feira, «superou todas as expetativas, 
e não temos dúvidas de que a POIARTES é cada vez mais um 
dos maiores eventos que se realizam na região e no país», 
afirmou. 
No seu discurso, aproveitou para agradecer aos expositores, 
aos parceiros de organização como a Associação Empre-
sarial de Poiares, e ainda a toda organização, coordenada 
pelo vice-presidente da Câmara Municipal, Artur Santos, 
não deixando de realçar o empenho e dedicação de todos 
os trabalhadores do Município envolvidos na organização 
do certame. «Sem eles, a POIARTES não era possível. Sou um 
presidente de câmara muito feliz por poder contar com esta 
equipa fantástica de mulheres e homens com quem tenho o 
prazer e privilégio de trabalhar», afirmou.

FESTAS & ROMARIAS
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Homenagens a 22 traba-
lhadores do Município e 
descerramento do busto 
do Prof. Morais no Bairro 
Social com o seu nome, 

em S.Miguel de Poiares foram os momen-
tos marcantes das comemorações do 43º 
aniversário da Revolução dos Cravos, pro-
movidas pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares.
As comemorações iniciaram com a tradi-
cional arruada pela Filarmónica Fraterni-
dade Poiarense, concentrando-se depois 
no CCP, para um dos momentos mais altos 
do dia, a Sessão Solene, com a presença das 
diferentes instituições e associações locais, 
bem como eleitos locais e população em 
geral, numa manifestação clara de que o 
espírito de Abril continua bem vivo junto 
dos poiarenses.
O discurso de abertura da Sessão Solene 
coube à Presidente da Assembleia Munici-
pal, Lara Henriques de Oliveira, que sub-
linhou a importância da celebração desta 
data, que permitiu a afirmação e consoli-
dação do poder local democrático.

Forças Políticas fizeram ouvir a sua voz
À semelhança do que já tinha acontecido 
no ano anterior, o Executivo convidou 
todas as forças políticas que concorreram 
às eleições autárquicas para discursarem 

na Sessão Solene. Todos os quatro partidos 
(PS, PSD, CDS e CDU) marcaram presença 
fazendo ouvir a sua voz, numa expressão 
dos valores democráticos, especialmente 
relevante em ano de eleições autárquicas, 
tendo os partidos, de uma forma geral, 
aproveitado o momento para fazerem 
sobressair as suas mensagens políticas de 
candidatura.
Sendo o último ano do primeiro mandato 
deste Executivo Municipal, o discurso do 
Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, incidiu sobre o balanço 
da atividade desenvolvida ao longo dos 
últimos 4 anos, com especial enfoque da 

recuperação financeira. «Reduzimos des-
pesas, cortámos nas chamadas gorduras, 
renegociámos contratos, negociámos e res-
truturámos dívida e hoje, sem deixarmos 
de estar endividados, estamos com uma si-
tuação bem mais favorável. Readquirimos 
finalmente a sustentabilidade financeira e 
a capacidade de investimento», afirmou.
Reconhecendo que os problemas do Mu-
nicípio não se resumiam à área financeira. 
«Herdámos outros problemas estrutu-
rais graves como são o exemplo da rede 
abastecimento de água, grande parte dela 
com mais de 40 ou 50 anos, apresentando 
os normais sintomas de grande desgaste e 

incapacidade para as atuais necessidades 
do Concelho». Estamos, por isso, a tentar 
aproveitar ao máximo a oportunidade 
dos fundos estruturais europeus. Temos já 
aprovado cerca de meio milhão de euros 
de candidaturas, referentes a obras que 
estão neste momento em curso e estamos a 
trabalhar na elaboração de novos projetos 
e no lançamento de concursos para novas 
empreitadas».
Depois do caminho já trilhado, João 
Miguel Henriques não tem dúvidas de que 
«o Município transmite hoje uma imagem 
de credibilidade, organização e transpa-
rência. Os números e as estatísticas oficiais 
é o que dizem e por mais que as vozes agoi-
rentas e os discursos pessimistas o tentem 
esconder, Poiares é hoje um concelho em 
franca expensão e desenvolvimento».

Homenagem aos trabalhadores
O momento alto da Sessão Solene foi a ho-
menagem prestada aos trabalhadores do 
Município que perfizeram 15, 25 e 35 anos 
de serviço, atribuindo-lhes uma medalha 
de Bons Serviços Prestados.
Foram 22 os trabalhadores distinguidos, a 
quem o Presidente da Câmara fez questão 
de agradecer publicamente no seu discur-
so, porque, «sem a vossa ajuda não teria 
sido possível governar como governámos e 
atingir os resultados que atingimos».

25 de abril com homenagens a 
funcionários e ao Prof. José Morais

DIA DA LIBERDADE
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GRAU BRONZE | 15 ANOS DE SERVIÇO
Ana Margarida Neto Martins Dias Santa; Ana Paula Nunes da Veiga; António Manuel 
Marta Ribeiro; Carla Margarida F. de Oliveira Santos Marta Neves; Celma Cristina Pinto 
Gil; João Manuel Domingues Santos; José António Duarte Simões; José Manuel Flores 
Grade; Manuel António Rosário Bento Lima Marta; Manuel Ferreira Lopes; Maria de 
Fátima Ferreira Batista; Mário de Magalhães Maia; Nuno Miguel Simões Campos; Paula 
Cristina da Silva Figueira Baptista; Paula Cristina de Oliveira Freitas; Rosa Maria Ferreira 
da Silva Bento; Vitor Manuel Loureiro; 

BAIRRO PROFESSOR JOSÉ MORAIS
Familiares diretos do Proj. José Morais assistiram ao descerramento do busto colocado 
no Bairro com o nome do antigo presidente da Câmara Municipal, em S.Miguel de 
Poiares, fazendo questão agradecer a homenagem prestada pelo Município.

CORRIDA PELA LIBERDADE
O ‘Dia da Liberdade’ contou, além das comemorações solenes oficiais, com a realização 
da “Corrida da Liberdade”, a segunda de um conjunto de quarto provas que compõem 
o Circuito Concelhio de Corrida de Vila Nova de Poiares. Destinada aos jovens, esta 
segunda prova decorreu na aldeia de Mucela, freguesia de Lavegadas, cumprindo 
também o objetivo de levar o circuito a vários pontos do concelho e ajudar desta forma 
também a promover as suas aldeias.
A prática desportiva está já ‘enraizada’ nos hábitos poiarenses, e isso ficou demons-
trado na grande adesão das crianças e jovens, cerca de meia centena de participantes, 
resultando num momento agradável e de competição saudável.
Nesta atividade organizada pela Associação Recreativa de S.Miguel em parceria com a 
Câmara Municipal, participaram atletas masculinos e femininos dos escalões de Benja-
mins A e B, Infantis e Iniciados.
Refira-se que o Circuito Concelhio de Corrida é um conjunto de quatro provas, sendo 
que a primeira decorreu no âmbito do Poiares Trail, sendo que as restantes têm lugar 
nas comemorações do 10 de junho e em plena POIARTES, no designado UrbanTrail, 
numa prova noturna.

GRAU OURO | 35 ANOS DE SERVIÇO
António Carlos Gonçalves Rosa; Carlos Manuel dos Anjos Candeias; Joaquim José Can-
deias dos Santos Ferreira; José Manuel Moura dos Santos; Vitor Manuel Ferreira Póvoa; 

GRAU PRATA | 25 ANOS DE SERVIÇO
Ana Maria Dias Costa Marques Santos; Fernando António Conceição Lopes; Gil Santos 
Campos; Maria Alexandra Santos Carvalho; José Joaquim dos Santos Felgar; 
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A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares e a Força 
Aérea Portuguesa (FAP) 
prestaram mais uma justa 
e sentida homenagem aos 

oito pilotos aviadores que há 62 anos 
perderam a vida na Serra do Carvalho, por 
ocasião dos festejos do Dia da Aviação.
Centenas de pessoas, locais e também de 
outros concelhos, juntaram-se às cerimó-
nias que decorreram no local do trágico 

acidente, com a celebração de uma Missa 
Campal de Ação de Graças e Sufrágio pelos 
Mortos da Força Aérea. Após a Eucaristia 
foram depositadas algumas coroas de 
flores no monumento existente no local 
completando esta cerimónia de homena-
gem, onde se procura manter viva a memó-
ria histórica do acidente ocorrido naquela 
serra, o mais trágico da Força Aérea 
Portuguesa e também o maior do género a 
nível mundial. Entre as várias centenas de 

pessoas, estavam também alguns familia-
res diretos dos aviadores que pereceram 
neste acidente, que fazem questão de estar 
presentes neste acto de homenagem.
Para o Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henri-
ques, esta foi uma cerimónia «marcante, 
em que homenageamos a memória dos 
pilotos que pereceram neste acidente».
João Miguel Henriques, terminou afir-
mando o seu respeito pela Força Aérea, 

sem esquecer um sentido agradecimento 
ao povo do Carvalho, que sempre soube 
acarinhar a Força Aérea e associar-se a esta 
digníssima homenagem a estes pilotos que 
perderam a vida ao serviço da sua Pátria.
Presente na cerimónia, o Chefe de Esta-
do-Maior da Força Aérea, general Manuel 
Teixeira Rolo, fez questão de lembrar “o 
enorme significado que esta homenagem 
tem, não só para os familiares dos aviado-
res, mas também para a grande família da 
Força Aérea que, prematuramente, perdeu 
oito dos seus camaradas”, ao mesmo tem-
po que agradeceu todo o apoio prestado 
pelo Município de Vila Nova de Poiares.
Recorde-se que, para perpetuar a memória 
dos pilotos falecidos, foi erigido um Cru-
zeiro no local do acidente e, reforçando o 
simbolismo, a Autarquia construiu uma 
capela em honra de Nossa Senhora do Ar. 
Simbolismo que foi ainda intensificado no 
ano em que se assinalaram os 50 anos do 
acidente, com a inauguração do monu-
mento “Voo dos Anjos”, numa rotunda à 
entrada de Vila Nova de Poiares, constituí-
do por oito colunas encimadas por ‘asas’ 
representando cada um dos oito aviadores 
que pereceram neste acidente.
O trágico acidente aconteceu em 1955, por 
ocasião dos festejos do Dia da Força Aérea, 
quando oito aviões da formação comanda-
da pelo Capitão Rangel Lima, se despenha-
ram em plena Serra do Carvalho.

Acidente Aéreo do
Carvalho recordado

EVOCAÇÃO

MEMÓRIA
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ECONOMIA

O Município de Vila Nova de Poiares viu 
aprovada, pelo Programa Operacional 
Regional do Centro - Centro 2020, a candi-
datura do projeto para expansão da Zona 
Industrial – Polo II, designado por “Smart 

Growth”, num investimento global de cerca de 1,9 milhões 
de euros.
Dos seis milhões de euros destinados à região de Coimbra, 
coube ao projeto de Vila Nova de Poiares, receber uma 
comparticipação financeira de 1,5 milhões de euros e re-
presentando o maior valor de financiamento conseguido 
no âmbito dos 19 municípios que compõem a CIM-Região 
de Coimbra.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, João Miguel Henriques, «é uma excelente notícia, 
que vai permitir um importante impulso do parque indus-
trial, e é o reflexo do trabalho que tem sido feito na aposta 
do desenvolvimento económico e captação de investimen-
to, que se irão traduzir na capacidade de criar mais riqueza 
e gerar mais emprego», referiu.
Lembrou «o esforço e empenho colocados não só na cria-

Aprovada candidatura ao 
Centro 2020 para Expansão 
da Zona Industrial

INVESTIMENTO

Financiamento de 1,5 milhões de euros é a maior 
comparticipação atribuída entre os municípios da CIM

ção de condições para o desenvolvimento e crescimento 
das empresas já instaladas (como é o caso da ampliação 
de instalações de empresas em Poiares), como fundamen-
talmente na implementação de condições de confiança e 
credibilidade necessárias para a captação de novos inves-
tidores, que com a expansão do atual parque industrial 
finalmente poderão iniciar os seus investimentos e dotar 
de mais empregabilidade e contribuir para alvancar ainda 
mais o desenvolvimento económico do concelho».
Acrescentou que, «finalmente começam a ser visíveis os 
‘frutos’ do trabalho que temos desenvolvido ao longo 
destes ultimos quatro anos e, ao contrário do que alguns 
faziam crer, a aposta na transparência, na verdade e no 
rigor da gestão, não prejudicou o desenvolvimento econó-
mico, nem a atração de investimento, antes pelo contrário, 
como agora se comprova».
De acordo com o projeto cuja candidatura agora foi apro-
vada estão previstos novos e importantes investimentos 
a instalar no Polo II da Zona Industrial, nomeadamente a 
criação de um parque logístico e a instalação de um proje-
to ligado à energia fotovoltaica.

Associação Empresarial de 
Poiares assinalou o
3º aniversário

A AEDP – Associação Empresarial de Poiares 
comemorou o seu 3º aniversário, na compa-

nhia de associados, amigos e convidados, numa 
sessão que decorreu no CCP-Centro Cultural de 
Poiares, à qual o Município de Vila Nova de Poiares 
se associou.
O Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, fez questão de abordar o tema que tem 
estado na ordem do dia, as acessibilidades, dando 
conta do ponto de situação em que se encontra a al-
ternativa ao IP-3, nomeadamente o estudo compa-
rativo entre os traçados a norte e a sul do Mondego.
Neste 3º aniversário foi ainda constituído o con-
selho consultivo da AEDP, numa cerimónia que 
contou com a participação musical dos Clarinotas e 
onde não faltou o tradicional bolo de aniversário.

Inaugurada a Estação Animal

J á abriu em Poiares um novo centro de aten-
dimento médico veterinário, designado por 

Estação Animal, que contou com o apoio do projeto 
TEC – Transformar, Empreender e Criar, promovi-
do em parceria entre o Município de Vila Nova de 
Poiares, a AEDP – Associação Empresarial de Poiares 
e o IEBA de Mortágua.
A Estação Animal está localizada na Catraia das Ne-
cessidades e o apoio do projeto TEC incidiu maiori-
tariamente na constituição e abertura da empresa e 
em consultoria especializada na área do marketing, 
gestão, empreendedorismo, culminando com um 
incentivo financeiro que será direcionado em inves-
timentos de equipamentos de diagnóstico.
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ECONOMIA

O salão de congressos do CCP-Centro Cultu-
ral de Poiares recebeu a sessão de esclare-
cimento sobre SI2E – Sistema de Incentivos 
para o Empreendedorismo e Emprego, 
numa iniciativa do GAL DUECEIRA em par-

ceria com a CIM Região de Coimbra, o Município de Vila 
Nova de Poiares, e a AEDP.
A sessão, que se realizou perante cerca de meia centena de 
empresários e responsáveis associativos e teve como an-
fitrião o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, João Miguel Henriques, bem como representantes 
do GAL Dueceira, Ana Souto e Mª. Céu Marques e o Secretá-
rio Executivo da CIM-Região de Coimbra, Jorge Brito.
Tratou-se de uma Sessão de Esclarecimento de cariz técni-
co sobre este sistema de incentivo, através do qual são de-
finidos mecanismos de apoio à criação, desenvolvimento e 
consolidação das micro e pequenas empresas do território, 
visando o estímulo ao investimento e principalmente à 
criação de emprego.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Henriques, «é 
muito importante que as empresas e os demais agentes lo-
cais tenham contacto e estejam devidamente informados 
sobre estas medidas de incentivo, que podem ser instru-
mentos de grande valia para as micro e pequenas empre-
sas, gerando dinâmica, criando emprego e desenvolvendo 
a economia não só local como da região», referiu, reiteran-
do a disponibilidade do Município para se associar a todas 
as medidas e ações que contribuam para o crescimento e 
desenvolvimento destes territórios.

O Auditório do CCP – Centro Cultural de 
Poiares foi o palco escolhido para uma 
ação de sensibilização sobre ordenamento 
de território promovida pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro (CCDRC).
Destinada a autarcas, dirigentes, técnicos municipais, 
empresas, projetistas e público em geral, esta ação de 
sensibilização integra num conjunto de iniciativas que a 

CCDRC está a promover pelos vários concelhos da região, 
com o objetivo de explicitar as principais temáticas que à 
gestão territorial dizem respeito, na sua vertente de uso, 
ocupação e transformação do solo, abordando a legislação 
específica que determina a emissão de pareceres e o inter
-relacionamento com as câmaras municipais, entidades 
externas (da administração central e outras), cidadãos e 
empresas.
Na sessão, bastante participada, esteve presente o Presi-

dente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, para 
quem «esta ação se reveste de grande importância para di-
vulgar e esclarecer as regras e a articulação que deve existir 
entre as diferentes entidades, por forma a promover uma 
boa gestão territorial e urbanística do concelho».
«É fundamental que técnicos – do setor público e privado – 
empresas, cidadãos e demais agentes estejam em sintonia 
e devidamente articulados para que se possam agilizar 
processos e minimizar o impacto das regras burocráticas 
no desenvolvimento e tramitação dos procedimentos, 
evitando o ‘arrastamento’ dos processos», apontou, 
acrescentando que, «desta forma contribuimos para uma 
gestão urbanística adequada, ao mesmo tempo que se dá 
condições para o desenvolvimento económico e sustenta-
do do concelho», concluiu.

CCDRC promoveu ação de
sensibilização no Concelho

GESTÃO TERRITORIAL

Poiares recebeu Sessão de 
Esclarecimento sobre SI2E

EMPREENDEDORISMO
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Órgãos Autárquicos tomaram posse
TOMADA DE POSSE

Os resultados eleitorais do 
dia 1 de outubro de 2017 
ditaram a reeleição do pre-
sidente da Câmara Munici-
pal, mas transformaram a 

composição do Executivo, com a entrada 
de mais um vereador do partido socialista 
(no caso uma vereadora: Lara Henriques 
de Oliveira), que reforçou a sua posição, 
cabendo à oposição (PSD) a eleição de 
apenas um vereador, Pedro Coelho.
O PS reforçou a sua eleição não só no 
Executivo Municipal, fazendo entrar mais 
um vereador, mas também na Assembleia 
Municipal, liderada por Nuno Lima Fer-
nandes, onde conseguiu mais um mandato 
do que em 2013, tendo o PSD perdido dois 
membros, possibilitando a entrada de um 
membro eleito pelo CDS-PP, Luís Filipe 
Santos.
A configuração do órgão deliberativo fica 
agora com 3 forças partidárias, cenário que 
não era hábito ver nos últimos anos, onde 
maioritariamente predominaram PS e PSD.
Os 5 membros do Executivo e os 15 da 
Assembleia Municipal tomaram posse no 
dia 21 de outubro no Salão de Congressos 
do CCP-Centro Cultural de Poiares, que 
encheu para assistir ao juramento dos 
empossados nas funções autárquicas 
respetivas.

«Agora, é o tempo de nos reerguermos»
Com a tragédia dos recentes incêndios 

bem presente na memória de todos, o 
discurso de tomada de posse do Presidente 
da Câmara Municipal colocou o enfoque 
na importância de reunir esforços para a 
reconstrução necessária. «fomos atingidos 
por um golpe demasiado violento, que 
não merecíamos e que nos afetou a todos», 
referiu, lembrando, no entanto, que «os 
grandes desafios são feitos para os mais 
fortes e todos juntos, saberemos encontrar 
o melhor caminho e as respostas mais 
adequadas».
Por isso, «agora, é o tempo de nos reer-
guermos, enfrentar todos os desafios e 
dificuldades e, em conjunto, reunir todos 
os nossos esforços na reconstrução daquilo 
que se perdeu», afirmou, recordando ainda 
a importância de consolidar «o trabalho 
que iniciámos há quatro anos atrás».
Recordando a recuperação da sustentabi-
lidade financeira e a reconstrução de uma 
imagem de credibilidade e transparência 
do Município como «a grande obra que 
fomos capazes de realizar», não deixou 
de apontar outros objetivos conseguidos, 
com especial destaque à dinamização cul-
tural, à implementação de uma estratégia 
de comunicação (…) atual e transparente 
da informação à população, bem como «as 
medidas de apoio social à população (…) 
como a criação dos programas “Apoiar +” e 
“Nascer +”. Também relembrou «a conclu-
são, em conjunto com as quatro juntas de 
freguesia do Concelho, do «processo de 

elaboração da toponímia do concelho» e a 
«substituição de toda a iluminação pública 
do concelho por tecnologia Led, solucio-
nando um problema grave de segurança e 
bem-estar da população herdado do passa-
do», sem esquecer a aposta no «Programa 
POIARES CAPRILAND®, que permitiu já, 
entre outras coisas, criar em Vila Nova 
de Poiares o Centro de Competências da 
Caprinicultura».
E, se lembrou o que foi conseguido nos 
últimos quatro anos, não deixou de apon-
tar os três grandes eixos de ação do novo 
mandato, que definiu como «estratégicos 
para a o desenvolvimento do concelho: 
Gestão Municipal, Desenvolvimento Social 
e Competitividade económica».
Apresentou-se, por isso, apostado em 
«consolidar uma gestão financeira susten-
tável e de proximidade com a comunida-
de»; «consolidar uma gestão de recursos 
humanos proactiva, autónoma, eficiente 
(…) valorizando a participação dos traba-
lhadores no processo de decisão»; «conti-
nuar a investir na dinamização cultural do 
concelho»; «continuar a afirmar Poiares 
como um concelho de referência», subli-
nhando os grandes projetos já lançados, 
como a requalificação do Mercado Muni-
cipal, perspetivando a intervenção futura 
na regeneração urbana do centro da vila e 
também a aposta na expansão do Parque 
Industrial, com construção de infraestru-
turas no Polo II.

O tema das acessibilidades também não 
ficou de fora e foi mesmo apontado como 
«a maior luta política que iremos enfrentar 
nos próximos tempos», acreditando que 
a solução para a falta de acessibilidades 
condizentes com as necessidades do con-
celho possa estar perto de ser encontrada 
«através da ligação por autoestrada entre 
a A13 em Coimbra e Santa Comba Dão por 
um traçado que terá que passar por Vila 
Nova de Poiares, a sul do rio Mondego».
João Miguel Henriques terminou com uma 
mensagem de esperança, garantindo que 
«não vamos defraudar essa inabalável e 
expressiva confiança que depositaram nós, 
no último dia 1 de Outubro, onde obtive-
mos a maior vitória eleitoral alguma vez 
alcançada em eleições autárquicas neste 
concelho».

Lara Henriques de Oliveira
deixou a Assembleia Municipal
Despedindo-se das funções de Presidente 
da Assembleia Municipal para ocupar 
o cargo de vereadora do Executivo, Lara 
Henriques de Oliveira, fez um emocionado 
discurso, com a tragédia dos incêndios a 
ser o tema principal, recordando que no 
passado dia 15 de outubro «fomos todos 
bombeiros», e que o trabalho dos próxi-
mos tempos será bem mais difícil, ape-
lando por isso a que todos «arregacem as 
mangas» para rapidamente reconstruir o 
que se perdeu.

I
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1
MANDATOS4

MANDATOS

4
MANDATOS

10
MANDATOS

1
MANDATO

Distribuição dos mandatos
por força partidária

Distribuição dos mandatos
por força partidária

Câmara Municipal Assembleia Municipal

VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL

João Pedro Vaz Pereira
ELEITO PELO PS

VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL

Nelson Pedro Santos Coelho
ELEITO PELO PPD/PSD

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Artur Jorge Baptista dos Santos
ELEITO PELO PS

VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ana Lara Henriques de Oliveira
Pimenta Damásio

ELEITA PELO PS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

João Miguel Sousa Henriques
ELEITO PELO PS

Câmara
Municipal
Mandato 2017/2021
Composição

Distribuição dos Pelouros

Câmara Municipal

Presidente da Câmara muniCiPal

João Miguel Sousa Henriques
       presidente@cm-vilanovadepoiares.pt

Planeamento (Equipamentos e Instalações Urbanas); Obras (Obras Públicas e Municipais, 
Obras por Administração Direta, Obras por Empreitada); Parque de Máquinas, Viaturas e 
Oficinas; Ambiente (Mercados e Feiras, Parques e Jardins, Águas e Saneamento); Coorde-
nação Geral da Atividade Municipal; Serviço Municipal de Proteção Civil (Operacional); 
Polícia Municipal; Gabinete de Atendimento ao Munícipe; Julgado de Paz; Recursos Hu-
manos; Finanças (Contabilidade, Aprovisionamento, Património, Tesouraria); Expediente 
Geral e Arquivo; Informação, Relações Públicas e Marketing; Informática e Manutenção; 
Jurídico e Contencioso; Gabinete de Apoio ao Empreendedor (Apoio ao Investidor e ao 
Empreendedor, Desenvolvimento / Investimento / Candidaturas)

ViCe-Presidente da Câmara muniCiPal

Artur Jorge Baptista dos Santos
        vice-presidente@cm-vilanovadepoiares.pt

Ação Social, Saúde e Educação; Ambiente (Higiene e Saúde Pública); Desporto, Juventu-
de e Associativismo; Desenvolvimento Local, Recursos Florestais e Proteção Ambiental; 
Gabinete de Apoio ao Empreendedor (Empreendedorismo nas Escolas e Social, Semana do 
Empreendedorismo); GIP; Serviço Municipal de Proteção Civil (Prevenção / Sensibilização 
Educacional)

Vereadora a temPo inteiro da Câmara muniCiPal

Ana Lara Henriques de Oliveira Pimenta Damásio
      lara.henriques.oliveira@cm-vilanovadepoiares.pt

Cultura, Turismo, Biblioteca e Museus; Obras (Obras Particulares); Planeamento (Urbanis-
mo e Planeamento, Estudos e Projetos); Topografia, Cartografia e SIG; Serviços de Medicina 
Veterinária Municipal; Taxas e Licenças Diversas; Modernização Administrativa; Assessoria 
ao funcionamento da Câmara Municipal e Assembleia Municipal

II
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2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017

PS 1.122 56,24% 1.431 69,10% 396 52,04% 519 66,45% 474 61,48% 521 70,41% 56 35,22% 83 54,97% 2.048 55,56% 3 2.554 68,23% 4

PPD/PSD 676 33,88% 522 25,21% 304 39,95% 229 29,32% 219 28,40% 180 24,32% 84 52,83% 61 40,40% 1.283 34,81% 2 992 26,50% 1

PCP-PEV 63 3,16% 46 2,22% 16 2,10% 8 1,02% 18 2,33% 17 2,30% 2 1,26% 1 0,66% 99 2,69% 0 72 1,92% 0

CDS-PP 42 2,11% 14 1,84% 23 2,98% 16 10,06% 95 2,58% 0

BRANCOS 52 2,61% 43 2,08% 13 1,71% 12 1,54% 15 1,95% 11 1,49% 1 0,63% 5 3,31% 81 2,20% --- 71 1,90% ---

NULOS 40 2,01% 29 1,40% 18 2,37% 13 1,66% 22 2,85% 11 1,49% 0 0,00% 1 0,66% 80 2,17% --- 54 1,44% ---

VOTANTES 1.995 2.071 761 781 771 740 159 151 3.686 3.743

INSCRITOS 3.498 3.653 1.360 1.280 1.218 1.175 234 198 6.310 6.306

ABSTENÇÃO 42,97% 43,31% 44,04% 38,98% 36,70% 37,02% 32,05% 23,74% 41,58% 40,64%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos O CDS/PP não concorreu a este Órgão em 2017

TOTAL CONCELHO
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

SÃO MIGUEL
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

POIARES
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

ARRIFANA
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

LAVEGADAS

2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017

PS 1.027 51,48% 1.241 59,92% 368 48,36% 430 55,06% 457 59,27% 454 61,35% 50 31,45% 50 33,11% 1.902 51,60% 9 2.175 58,11% 10

PPD/PSD 669 33,53% 509 24,58% 307 40,34% 233 29,83% 216 28,02% 160 21,62% 78 49,06% 42 27,81% 1.270 34,45% 6 944 25,22% 4

CDS-PP 103 5,16% 172 8,31% 27 3,55% 72 9,22% 31 4,02% 59 7,97% 28 17,61% 52 34,44% 189 5,13% 0 355 9,48% 1

 PCP-PEV 80 4,01% 70 3,38% 19 2,50% 14 1,79% 29 3,76% 29 3,92% 0 0,00% 2 1,32% 128 3,47% 0 115 3,07% 0

BRANCOS 66 3,31% 47 2,27% 17 2,23% 18 2,30% 17 2,20% 19 2,57% 2 1,26% 2 1,32% 102 2,77% --- 86 2,30% ---

NULOS 50 2,51% 32 1,55% 23 3,02% 14 1,79% 21 2,72% 19 2,57% 1 0,63% 3 1,99% 95 2,58% --- 68 1,82% ---

VOTANTES 1.995 2.071 761 781 771 740 159 151 3.686 3.743

INSCRITOS 3.498 3.653 1.360 1.280 1.218 1.175 234 198 6.310 6.306

ABSTENÇÃO 42,97% 43,31% 44,04% 38,98% 36,70% 37,02% 32,05% 23,74% 41,58% 40,64%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

TOTAL CONCELHO
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

SÃO MIGUEL
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

POIARES
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

ARRIFANA
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

LAVEGADAS

Câmara Municipal
Resultados por Assembleia de Voto e Totais | Comparativo 2013 / 2017

Assembleia Municipal
Resultados por Assembleia de Voto e Totais | Comparativo 2013 / 2017

FONTE: https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/

FONTE: https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/
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Cristina Bela Esteves
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES

José Manuel Fernandes Henriques
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ARRIFANA

João Carlos Henriques de Carvalho Féteira
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MIGUEL

Álvaro Rui Marques Fernandes Rei
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE LAVEGADAS

Edmundo Filipe Antunes Marquês
ELEITO PELO PS

Miguel Ângelo Simões 
de Almeida Marta Soares

ELEITO PELO PPD/PSD

André Simões Pedroso de Lima
ELEITO PELO PS

Maria Manuela Monteiro Grazina
ELEITA PELO PPD/PSD

Maria da Luz Pereira Pedroso
ELEITA PELO PS

Luís Filipe Henriques Santos
ELEITO PELO CDS-PP

Luís Miguel Almeida dos Santos
ELEITO PELO PPD/PSD

Pedro Miguel Silva Pereira Reis
ELEITO PELO PS

Carla Isabel Pedroso de Lima da Conceição
ELEITA PELO PS

José Guilherme 
Henriques de Carvalho Feteira

ELEITO PELO PS

Marta Luísa Martins Neves
ELEITA PELO PPD/PSD

Telmo Reinaldo Dias Inácio Ferreira
ELEITO PELO PS

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Nuno Vasco dos Santos Lima Fernandes
ELEITO PELO PS

1º SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Fernando Manuel Marta Rosa Pedroso
ELEITO PELO PS

2ª SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Dina Mónica Alves Baptista
ELEITA PELO PS

Assembleia 
Municipal
Mandato 2017/2021
Composição

IV
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MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José Adelino 
Almeida dos Sanos

ELEITO PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Francisca Gouveia 
Lima Pires de Sousa

ELEITA PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Jorge Filipe
Serôdio Prado

ELEITO PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Elsa Maria
Moreira da Costa

ELEITA PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Fernando Aristides
Henriques Dias Marta

ELEITO PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Joaquim do Espírito
Santo Bexiga

ELEITO PELO PS

2ª SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Maria Graciete Dias  
Lopes Vaz Henriques

ELEITA PELO PS

1º SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Tiago Rafael 
Antunes Rodrigues

ELEITO PELO PS

PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Maria Teresa
Proença de Oliveira

ELEITA PELO PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Maria Alexandra  
Ventura Henriques

ELEITA PELO PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

João Pedro Amaro 
Ferreira Pina Gil

ELEITO PELO PS

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Cristina
Bela Estevas

ELEITA PELO PS

JUNTA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de

POIARES - ST ºANDRÉ
Avenida Manuel Carvalho Coelho
3350 - 154 Vila Nova de Poiares
239 421 036           239 421 036           918 957 457
 www.fpsa.pt
poiares_s_andre@sapo.pt          jsa.executivo@outlook.pt

2013 2017

PS 932 46,72% 5 1.298 62,68% 6

PPD/PSD 821 41,15% 4 616 29,74% 3

PCP-PEV 71 3,56% 0 67 3,24% 0

CDS-PP 68 3,41% 0

BRANCOS 57 2,86% --- 50 2,41% ---

NULOS 46 2,31% --- 40 1,93% ---

VOTANTES 1.995 2.071

INSCRITOS 3.498 3.653

ABSTENÇÃO 42,97% 43,31%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

Quadro Comparativo autárQuiCas 2013 /2017

distribuição dos mandatos por força partidária

3
MANDATOS6

MANDATOS

O CDS/PP não concorreu a este Órgão em 2017

FONTE: https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/
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MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

João Paulo 
dos Reis Lourenço

ELEITO PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Bruno Joaquim 
Henriques Relvas

ELEITO PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Pedro José
Craveiro dos Anjos Gomes

ELEITO PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Sónia Sofia
dos Santos Ferreira

ELEITA PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Pedro Saniel
Seco Batista

ELEITO PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Paula Cristina
Simões dos Santos

ELEITA PELO PS

2ª SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Beatriz Maria  
Seco Rolo
ELEITA PELO PS

1º SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José Manuel 
Carvalho da Silva

ELEITO PELO PS

PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Celestino
Flórido Quaresma

ELEITO PELO PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Maria Elisabete  
Ferreira Henriques

ELEITA PELO PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Bruno Gonçalo 
Martins da Silva

ELEITO PELO PS

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

José Manuel
Fernandes Henriques

ELEITO PELO PS

JUNTA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de

ARRIFANA
Santa Maria
3350 - 023 Vila Nova de Poiares
239 428 087           239 428 087
 www.arrifana.pt
arrifana_prs@sapo.pt

2013 2017

PS 349 45,86% 4 414 53,01% 5

PPD/PSD 353 46,39% 5 329 42,13% 4

PCP-PEV 14 1,84% 0 10 1,28% 0

CDS-PP 13 1,71% 0

BRANCOS 13 1,71% --- 12 1,54% ---

NULOS 19 2,50% --- 16 2,05% ---

VOTANTES 761 781

INSCRITOS 1.360 1.280

ABSTENÇÃO 44,04% 38,98%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

Quadro Comparativo autárQuiCas 2013 /2017

distribuição dos mandatos por força partidária

O CDS/PP não concorreu a este Órgão em 2017

4
MANDATOS5

MANDATOS

FONTE: https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/
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MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Sandra Cristina 
Ribeiro Fernandes

ELEITA PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Sónia Cristina 
dos Santos Relvas

ELEITA PELO PPD/PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Rui Filipe
Carvalho Simões

ELEITO PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Hugo Rafael
Matos Felgar

ELEITO PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Teresa Maria
Oliveira Martins Barata

ELEITA PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Albano Miguel
Marques Rodrigues

ELEITO PELO PS

2º SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José da Silva  
Santos Paula

ELEITO PELO PS

1ª SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Ana Cristina 
Simões Moniz de Carvalho

ELEITA PELO PS

PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Armando Belarmino
da Costa Pimentel

ELEITO PELO PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Isabel Margarida  
dos Santos Fernandes

ELEITA PELO PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Diogo Manuel 
Simões Lindão

ELEITO PELO PS

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

João Carlos Henriques
de Carvalho Féteira

ELEITO PELO PS

JUNTA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de

SÃO MIGUEL DE POIARES
São Miguel de Poiares
3350 - 211 Vila Nova de Poiares
239 421 513           239 421 513
 
jfsaomiguelpoiares@hotmail.com

2013 2017

PS 497 64,46% 7 527 71,22% 7

PPD/PSD 198 25,68% 2 152 20,54% 2

PCP-PEV 23 2,98% 0 30 4,05% 0

CDS-PP 20 2,59% 0

BRANCOS 13 1,69% --- 15 2,03% ---

NULOS 20 2,59% --- 16 2,16% ---

VOTANTES 771 740

INSCRITOS 1.218 1.175

ABSTENÇÃO 36,70% 37,02%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

Quadro Comparativo autárQuiCas 2013 /2017

distribuição dos mandatos por força partidária

2
MANDATOS

7
MANDATOS

O CDS/PP não concorreu a este Órgão em 2017

FONTE: https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/
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2013 2017

PPD/PSD 92 57,86% 4 71 47,02% 4

PS 42 26,42% 2 60 39,74% 3

CDS-PP 23 14,47% 1 16 10,60% 0

PCP-PEV 1 0,63% 0 1 0,66% 0

BRANCOS 1 0,63% --- 1 0,66% ---

NULOS 0 0,00% --- 2 1,32% ---

VOTANTES 159 151

INSCRITOS 234 198

ABSTENÇÃO 32,05% 23,74%

Junta de Freguesia de

LAVEGADAS
Igreja Nova, Lavegadas
3350 - 052 Vila Nova de Poiares
239 455 667           239 455 667
http://www.freguesiadelavegadas.pt
freguesiadelavegadas@hotmail.com

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Luís António 
dos Santos Teixeira

ELEITO PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José Carlos 
da Costa Almeida

ELEITO PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Loide Liliana
Sequeira Ferreira

ELEITA PELO PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Renato Miguel
Pedroso Lopes

ELEITO PELO PSD

2ª SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Filipa
Reis Costa

ELEITA PELO PSD

1º SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

António  
dos Anjos Marques

ELEITO PELO PSD

PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José Luís
dos Santos António

ELEITO PELO PSD

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Rosa Cláudia  
Santos Correia

ELEITA PELO PSD

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Sérgio Paulo 
Dinis da Silva

ELEITO PELO PSD

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Álvaro Rui
Marques Fernandes Rei

ELEITO PELO PSD

JUNTA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

Quadro Comparativo autárQuiCas 2013 /2017

distribuição dos mandatos por força partidária

4
MANDATOS3

MANDATOS

FONTE: https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/
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O Município de Vila Nova de 
Poiares deu o ‘pontapé de 
saída’ para a criação de um 
Centro de Competências 
da Caprinicultura, atra-

vés da assinatura do respetivo protocolo 
entre as diversas entidades envolvidas e 
na presença do Secretário de Estado da 
Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros 
Vieira, que homologou o documento e 
elevou a ‘fasquia’ do projeto bem alto, ao 
ter considerado que Vila Nova de Poiares 
será, a partir desta data, o Centro Nacional 
da Caprinicultura.
O objetivo do Centro de Competências, 
cujo protocolo foi agora assinado, é pro-
mover o desenvolvimento e sustentabilida-
de da fileira da caprinicultura em Portu-
gal, através do reforço da investigação, 
promoção da inovação e das boas práticas 

na produção de caprinos e transferência e 
divulgação do conhecimento.

Secretário de Estado não tem dúvidas 
de que será uma aposta vencedora
O secretário de Estado da Agricultura e 
Alimentação, que esteve presente e homo-
logou o documento, começou por felicitar 
o trabalho efectuado pelo município, 
sublinhando que, a partir de agora, «Vila 
Nova de Poiares é o centro da caprinicultu-
ra nacional, tendo todas as condições para 
relançá-la no nosso país, um sector muito 
importante em termos de presença no nos-
so território e que muito contribui para o 
desenvolvimento das zonas rurais».
Destacando a importância do setor nas 
mais diversas áreas turísticas, agrícolas e 
sobretudo económicas, com impacto na 
criação de emprego e capacidade de gerar 

mais-valias, o responsável do Governo 
referiu que «o Centro de Competências da 
Caprinicultura reúne condições de sus-
tentabilidade dos territórios e, ao mesmo 
tempo, cria condições para que os agricul-
tores possam, também eles, expandir-se, 
até porque a agricultura é um sector estra-
tégico de desenvolvimento para o nosso 
país» sublinhou.

Relançar tradições e congregar 
informação, investigação e 
partilha de conhecimento
Antes das palavras do Secretário de Estado, 
o Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, explicou que este 
Centro de Competências surge integrado 
na marca Poiares Capriland, «pretenden-
do apresentar e desenvolver um plano de 
acção estratégico local, alicerçado numa 

marca identitária do nosso concelho, a 
cabra». 
Uma marca que, afirmou, «está directa-
mente relacionada com alguns dos prin-
cipais usos, costumes e tradições locais, 
em que durante várias gerações funcio-
nou como uma das principais formas de 
sustento para inúmeras famílias e está na 
base de um dos produtos mais conhecidos 
e que melhor tem ajudado a conhecer e a 
promover o nosso concelho: a chanfana».
«Esse prato gastronómico de excelência, 
confeccionado com base em carne de 
cabra velha, nos nossos caçoilos de barro 
preto (um produto de artesanato local que 
estamos também a certificar)».
«Existe muita informação e experiência, 
bem como alguma investigação, mas que 
está disseminada por várias regiões do 
país. Era importante congregar toda essa 
informação e encontrar uma forma de 
partilhar experiências», sublinhou João 
Miguel Henriques, acrescentando que essa 
partilha beneficiará «toda a fileira asso-
ciada à produção de gado caprino e à sua 
transformação e comercialização».
Este trabalho, que tem sido desenvolvido 
e que conta com a participação de impor-
tantes parcerias do domínio científico, 
académico e empresarial, «tem proporcio-
nado a oportunidade de gerar um intenso 
diálogo entre os diferentes actores e par-
ceiros, o que tem resultado na concretiza-
ção de importantes avanços, com vista ao 
desenvolvimento de ideias de negócio em 
produtos diferenciadores e inovadores», 
apontou, o mesmo responsável.
«A partir do momento em que está assina-
do o protocolo de colaboração, estamos 
em condições de começar o trabalho. 
Existe uma grande motivação da parte de 
todas as entidades fundadoras e existe 
também interesse e motivação da parte de 
outras entidades que se vão querer asso-
ciar, muitas delas convidadas e presentes 
na cerimónia», acrescentou.
Refira-se que o protocolo da criação deste 
Centro foi assinado pelos representantes 
das cinco entidades fundadoras, nomea-
damente João Miguel Henriques (Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares), Carlos 
Cavaleiro (Universidade de Coimbra), João 
Freire Noronha (Escola Superior Agrária 
de Coimbra), João Lima Ribeiro (Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Vete-
rinária) e Pedro Magalhães (Associação 
Nacional de Criadores de Ovinos da Serra 
da Estrela).

Secretário Estado da Agricultura sublinhou a importância do
projeto e o seu caráter inovador

Poiares será o «Centro Nacional 
de Caprinicultura»

INOVAÇÃO

ECONOMIA
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A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Vila 
Nova de Poiares organizou 
e acolheu o I Encontro Inter 
CPCJ’s do território do Gru-

po de Ação Local DUECEIRA, em parceria 
com as comissões de Lousã, Miranda do 
Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares.
O encontro decorreu durante dois dias, no 
CCP-Centro Cultural de Poiares, acolhendo 
mais de 80 participantes oriundos dos vá-
rios territórios do distrito, numa ação que 
foi acreditada na modalidade de formação 
de curta duração.
Em debate estiveram diversas temáticas 
relacionadas com a intervenção específica 
destas entidades, como a “Avaliação do po-
tencial de mudança das famílias”, orienta-
do pela Dra. Fátima Duarte (representante 
da Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens), 
“Dinâmicas adaptativas de vivência fami-
liar: contributos da educação social”, pela 
Doutora Sónia Ferreira, docente da Facul-
dade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra (FPCE-UC) 
e também “Terapia Familiar sistémica: a 
complexidade e potencialidades da inter-
venção com ‘clientes’ mandatados”, pela 
Doutora Madalena Carvalho, docente da 
FPCE-UC.
O segundo dia foi destinado a uma reu-
nião de trabalho destinada especialmente 
aos membros das CPCJ’s, orientada pela 

Equipa de Coordenação Regional do Cen-
tro da Comissão Nacional de Promoção 
dos Direitos das Crianças e Jovens.
O balanço foi extremamente positivo, 
permitindo aos participantes partilhar 
experiências e práticas, trocar impressões 
e, sobretudo, alargar horizontes e perspeti-
vas e atuar em rede, com espírito coope-
rativo, o que se afirma como fundamental 

para uma melhor intervenção e capacida-
de de decisão perante as problemáticas 
com que se debatem no no dia-a-dia os 
técnicos das áreas socias, e em especial, os 
elementos das CPCJ’s.
A CPCJ de Vila Nova de Poiares foi a primei-
ra a organizar o encontro que foi estipula-
do em protocolo entre os parceiros DUE-
CEIRA, com vista a potenciar o trabalho na 

área social nossos territórios. O Presidente 
da CPCJ, Doutor Artur Santos, considerou 
que “este evento apenas foi possível pela 
preocupação que o executivo municipal 
tem na proteção e promoção das crianças 
e jovens, e pela delegação de competências 
e autonomia no trabalho que o Presidente 
da Câmara Dr João Henriques tem promo-
vido desde do início do mandato”.

Poiares promoveu I Encontro Inter-CPCJ’s
TRABALHO EM REDE

AÇÃO SOCIAL

22
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AÇÃO SOCIAL

Município de Poiares define 
estratégias de Educação e 
Desenvolvimento Social

PLANO DE AÇÃO

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poia-
res apresentou publicamente o Projeto 
Educativo Municipal e Plano de Desenvolvi-
mento Social para o quadriénio 2018-2021, 
documentos que contemplam as estratégias 

de intervenção prioritárias estabelecidas pelos diversos 
parceiros sociais e educativos locais.
Coube à Dra. Ana Seixas, docente da Faculdade de Psicolo-
gia e Ciências da Educação de Coimbra, entidade que tem 
sido parceira do Município na execução de ambos os docu-
mentos, a sua apresentação pública, tendo estado presen-
tes para além do Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Artur Santos – com os Pelouros da Educação e Ação Social 
–, a então Presidente da Assembleia Municipal, Lara Henri-
ques de Oliveira, Vereadores, parceiros do Conselho Local 
de Ação Social e do Conselho Municipal de Educação, bem 
como outros agentes ligados a estas temáticas.
Trata-se de dois documentos estratégicos construídos em 
articulação, sob a mesma equipa técnica e, embora cons-
tituam documentos distintos, apresentam partes comuns, 
principalmente na análise do diagnóstico concelhio e na 
descrição da estratégica metodológica.
Refira-se que o Projeto Educativo Municipal e o Plano de 

Desenvolvimento Social são instrumentos que se assumem 
como de “caráter prioritário e prospetivo, apresentando-se 
como a matriz orientadora do Município nas componen-
tes educativa, formativa e social”, tendo como objetivo, 
“potencializar os recursos e sinergias locais e desenvol-
ver um trabalho participativo em rede e assente numa 
articulação com outros instrumentos de planeamento e 
programas nacionais e supraconcelhios, bem como de 
planeamento local”.
De acordo com o modelo concetual de gestão estratégia, 
estes documentos apresentam um plano de ação que 
“traduz as linhas estruturantes do processo de intervenção 
no concelho de Vila Nova de Poiares nos próximos quatro 
anos”, numa estratégia dinâmica, aberta e flexível. Esta 
‘matriz’ é depois concretizada nos “planos anuais que, não 
só especificam as linhas estruturantes agora apresentadas, 
como também traduzem as reformulações necessárias”.
Refira-se que a proposta do Plano de Ação do Projeto Edu-
cativo Municipal de Vila Nova de Poiares integra quatro 
eixos estratégicos fundamentais: 1) Governação e gestão 
integrada; 2) Inovação e empregabilidade; 3) Sucesso edu-
cativo; e 4) Espaços e equipamentos, associados a domí-
nios de intervenção estruturantes.

Alexandre participou no
Festival Nacional da 
Canção da ARCIL

A lexandre Ferreira foi o representante de Vila 
Nova de Poiares na 7ª Edição do Festival Nacio-

nal da Canção para Pessoas com Deficiência Mental, 
organizado pela ARCIL, e que teve lugar no Cinetea-
tro da Lousã.
Apesar de não ter ganho, o candidato poiarense, 
que representava o núcleo de Vila Nova de Poiares 
da APPACDM, não deixou os seus créditos por mãos 
alheias e presenteou a plateia com uma atuação de 
grande nível.
O Município de Vila Nova de Poiares manifestou, 
desde a primeira hora, o seu apoio ao Alexandre 
Ferreira, da APPACDM, que foi um dos onze selecio-
nados para Festival da Canção.
Para a Câmara Municipal, a preocupação com 
as causas sociais são uma das grandes apostas e 
prioridades de ação, e o trabalho desenvolvido em 
parceria com as diferentes IPSS do concelho têm 
tido uma expressão de grande relevo.
«Há áreas onde o principal não é o investimen-
to financeiro, mas sobretudo o investimento no 
carinho, atenção e dedicação à valorização pessoal, 
e este é verdadeiramente um desses exemplos, que 
se reflete não só no bem-estar social, mas sobretudo 
na felicidade e alegria que faz com estas pessoas 
encarem a vida com outros olhos e vontade de 
ultrapassar as suas próprias limitações», explicou 
o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques.
Refira-se ainda que esta participação decorre da 
parceria entre o Município de Vila Nova de Poiares 
e o núcleo poiarense da APPACDM, onde duas vezes 
por semanas são desenvolvidas atividades musicais, 
orientadas por um técnico da Autarquia.
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AÇÃO SOCIAL

As crianças que frequentam 
o programa “Verão em 
Atividade” promovido pela 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares assinalaram 

de uma forma original o Dia dos Avós, 
tendo visitado a Unidade de Cuidados 
Continuados da Irmandade de Nossa 
Senhora das Necessidades.
Aí, foram recebidos por cerca de três 
dezenas de utentes da Instituição, nomea-
damente pelo grupo “Eterna Juventude”, 
num momento ímpar de convívio e cum-
plicidade entre seniores e crianças, onde 
não faltou a música e os sorrisos de alegria 
de todos os presentes.
Para finalizar, as crianças entregaram a 
cada um dos e das avós que os receberam 
um pequeno postal, com desenhos feitos 
por eles e com frases de fraternidade, cari-
nho e amizade, imbuídos de fraternidade e 
compaixão pelos seniores que celebravam 
o seu dia.
Para a Câmara Municipal, que esteve 
representada pelo Vice-presidente Artur 
Santos, com o Pelouro da Ação Social e 
Juventude, esta atividade “é simples no ato 
em si, mas ao mesmo tempo comporta um 
enorme significado. Para além do sempre 
importante encontro intergeracional, 
estamos também a promover a inclusão e a 
perpetuar a memória”.

Crianças visitaram seniores 
no Dia dos Avós

CONVÍVIO INTERGERACIONAL

Idosos e jovens de férias 
em Quiaios

BEM-ESTAR

A associação iCreate em parceria com 
a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, e o apoio da Escola Superior de 

Educação de Coimbra organizaram a iniciativa 
“Velhos Amigos em Quiaios”. 
O objetivo foi proporcionar à comunidade 
sénior do Concelho um período à beira-mar, 
instalados na Colónia de Férias propriedade do 
Município.
Além da população sénior, também os jovens 
do concelho puderam ter a mesma oportunida-
de, resultando numa iniciativa de partilha de 
experiências em momentos de lazer e convívio.
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AÇÃO SOCIAL | GEMINAÇÕES

O Município de Vila Nova de 
Poiares assinalou o Dia Mu-
nicipal para a Igualdade, 
com a realização de algu-
mas atividades temáticas 

dirigidas aos alunos do ensino básico nos 

três centros escolares do concelho.
Os alunos dos centros escolares de Santa 
Maria, São Miguel e Santo André participa-
ram na realização de algumas atividades 
específicas, como a leitura de contos, a 
projeção de um filme alusivo à temática, 

e também alguns momentos de debate, 
para, desta forma poderem tomar mais 
consciência da importância das ques-
tões da igualdade e, consequentemente, 
desenvolver hábitos e competências de 
cidadania ativa, que contribuem para 

a construção de uma sociedade onde, 
definitivamente, se possam erradicar as 
desigualdades e a discriminação com base 
no género.
Para o Município, esta é uma das compe-
tências dos órgãos de administração local, 
que pela sua proximidade aos cidadãos, 
se assumem como entidades fundamen-
tais no combate às desigualdades, não só 
em função do género, mas de uma forma 
geral, promovendo a criação de políticas 
integradoras e promotoras de uma socie-
dade mais justa e equilibrada.
Esta iniciativa desenvolvida pelo Muni-
cípio, foi dirigida às crianças do 1º ciclo, 
agentes primordiais para o processo de 
mudança de mentalidades e práticas, aler-
tando para a importância da promoção da 
igualdade de direitos e oportunidades. A 
iniciativa foi também alargada ao tecido 
comercial local, com a distribuição de 
algumas mensagens alusivas à temática, 
com o intuito de promover uma maior 
sensibilização na comunidade.
Recorde-se que o Município de Vila Nova 
de Poiares tem já um trabalho desenvol-
vido nesta matéria, tendo inclusivamente 
instituído a figura de Conselheiro Muni-
cipal para a Igualdade, encontrando-se 
a trabalhar no desenvolvimento de um 
Plano Municipal para a Igualdade.

25

Comitiva de Mielec 
visitou Poiares

PROJETO YEP

A visita decorreu no âmbito da iniciativa YEP 
- Youth Empowerment Poiares e, durante 
cerca de duas semanas, 20 jovens polacos, 

da cidade de Mielec, geminada com Vila Nova de 
Poiares, puderam visitar e conhecer a região, to-
mando contacto com a cultura, hábitos e tradições 
portuguesas, aproveitando a oportunidade para 
visitar a POIARTES que decorria aquando da visita.
O YEP é um projeto desenvolvido entre os 2 mu-
nicípios geminados através da participação num 
intercâmbio juvenil, com o objetivo de promover 
o desenvolvimento da aprendizagem intercultural, 
permitindo aos jovens ampliar horizontes, ganhar 
auto-confiança, capacidade de intervenção, e de-
senvolver novas competências.

Dia Mundial da Igualdade 
assinalado nos Centros Escolares

SENSIBILIZAÇÃO
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A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, o Agru-
pamento de Escolas do 
Concelho e o Centro de 
Formação de Associação de 

Escolas Minerva firmaram uma parceria 
de cooperação para a implementação e 
desenvolvimento da Rede de Bibliotecas 
de Vila Nova de Poiares (RBVNP), ato que 
decorreu no Dia das Bibliotecas Escolares, 
conferindo-lhe assim maior simbolismo.
Na cerimónia que decorreu na Escola 
EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, contando 

com a presença pela Câmara Municipal, 
Artur Santos, pelo Agrupamento Eduar-
do Sequeira, e pelo Centro Minerva, José 
António Marques.
Esta parceria agora estabelecida é o resul-
tado daquilo que tem sido o trabalho de-
senvolvido nos últimos quatro anos nesta 
matéria, nomeadamente o envolvimento 
da Autarquia e Agrupamento de Escolas 
para promover a literacia e o gosto pela 
leitura, através de atividades conjuntas 
assentes na partilha de recursos e trabalho 
cooperativo.
Assim, e com a assinatura desta parceria 
foi formalmente criada a Rede de Bibliote-
cas de Vila Nova de Poiares que pretende 
potenciar a ação das bibliotecas do conce-
lho – escolares e Municipal - e rentabilizar 
os seus recursos humanos, tecnológicos e 
informacionais, no intuito de elevar o nível 
educativo e cultural deste território.
Refira-se ainda que entre os campos de 
ação desta Rede Concelhia de Bibliote-
cas, destacam-se a partilha de recursos e 
conhecimentos, a organização de ativida-
des de promoção e animação da leitura, a 
promoção das literacias, a uniformização 
dos princípios técnicos de bibliotecono-
mia, a troca de informação bibliográfica, a 
publicação de uma catálogo coletivo e de 
uma biblioteca digital, a dinamização do 
empréstimo interbibliotecas, bem como 
o fomento de uma política coordenada de 
aquisições e a gestão da presença digital 
da Rede.
No âmbito desta parceria e para reforçar 
a sua imagem está a decorrer o concurso 
para o logótipo da Rede de Bibliotecas de 
Vila Nova de Poiares, estando o regula-
mento disponível na página de internet da 
Câmara Municipal.

Parceria pretende 
implementar Rede 
de Bibliotecas em 
Vila Nova de Poiares

PROTOCOLO

POIARES RECEBU MEETING “OUR FORESTS OUR FUTURE”

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, em parceria com o Município, acolheu 
o “Meeting “OFOF Poiares 2017” de estudantes e docentes de Espanha, Finlândia, Holanda, 
Lituânia e Roménia, no âmbito do projeto Our Forests Our Future, financiado pelo progra-
ma ERASMUS+ da União Europeia.  
Durante 5 dias e com o intuito de encorajar os intervenientes a serem inovadores na 
valorização e na conservação das florestas, os alunos tiveram a oportunidade de viver um 
conjunto de experiências educacionais muito ricas, participando em diversas atividades, 
potenciando o desenvolvimento de saberes nas diferentes áreas disciplinares.
Ao longo da estadia, os estudantes e docentes dos diferentes países envolvidos no projeto 
tiveram ainda oportunidade de conhecer melhor não só o concelho, como toda a região.
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O Centro Cultural de Poiares 
foi o palco de mais uma 
Gala da Educação do Agru-
pamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares, cerimónia 

que premiou os alunos que atingiram 
patamares de excelência nas diversas áreas 
programáticas, desde o 1º ciclo do ensino 
básico até ao secundário.
Esta cerimónia ficou ainda marcada pela 
homenagem que a nova Direção do Agru-
pamento de Escolas prestou à Presidente 
cessante, Dr.ª Eduarda Carvalho, nomea-
damente com a decisão de atribuir o seu 
nome à Sala de Reuniões na Escola EB 2,3/S 
Dr. Daniel de Matos.
Refira-se que a este propósito, o Presiden-
te da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares, João Miguel Henriques, já havia 
manifestado publicamente e em nome do 
Município o profundo agradecimento e 
público reconhecimento à Dr.ª Eduarda 
Carvalho, «pelos muitos anos de dedica-
ção, promovendo não só o sucesso escolar 
junto dos milhares de crianças e jovens 
poiarenses, como contribuindo determi-
nantemente para a formação dos Homens 
e Mulheres de amanhã».
João Miguel Henriques aproveitou 
também a oportunidade para desejar os 
maiores sucessos à nova direção na pessoa 
do professor Eduardo Sequeira, novo 
presidente do Agrupamento. «A fasquia 
está alta, mas tenho a certeza que os pro-
fissionais do Agrupamento, desde pessoal 
auxiliar ao corpo docente, todos estarão à 

altura do desafio, dando continuidade a 
um processo tão nobre como o de formar 
as nossas crianças, e que tão bons resulta-
dos tem apresentado», afirmou.
«O verdadeiro sucesso educativo é alcan-
çado com o trabalho e esforço em cada 
dia, todos os dias. É por isso que o papel 
dos pais se assume como fundamental em 
todo o processo», referiu ainda o Presiden-

Empenho e excelentes 
resultados premiados 
na Gala da Educação

SUCESSO ESCOLAR

te da Câmara Municipal, que concluiu rei-
terando «os votos de felicidades aos alunos 
distinguidos nas diversas categorias»
Refira-se que a Gala da Educação foi abri-
lhantada por ‘contadores’ de histórias e 
por momentos de expressão musical, pro-
tagonizados pelos próprios alunos e a que 
se juntou também a Filarmónica Fraterni-
dade Poiarense através do seu Coro Misto.

O escritor António Vilhena 
esteve em Vila Nova de 
Poiares para apresentar a 
sua nova obra “Picó Seis 
dedos no Planeta Azul”.

Percorrendo os três centros escolares 
do concelho, o autor encontrou-se com 
alunos desde o pré-escolar ao 4º ano de 
escolaridade, onde teve oportunidade de 
conversar com as crianças, culminando 
com uma sessão de autógrafos.
“Picó Seis dedos no Planeta Azul” é uma 
narrativa infantil escrita em português e 
inglês, onde a Joaninha criou a família Picó 
para comunicar com os adultos e ser mais 
feliz. 
Esta família que ela inventou era diferente, 

pois todos tinham seis dedos, as crianças 
eram felizes e os adultos viviam eterna-
mente.
Dirigindo-se aos alunos, António Vilhe-
na falou não só sobre a sua mais recente 
criação literária, mas também sobre as 
problemáticas abordadas, o autismo, a 
solidão, a comunicação e o ambiente, 
recordando que o ensino especial é, ainda, 
objeto de mal-entendidos e de muitas 
incompreensões.
Para o Município, esta é mais uma ação 
importante no esforço que tem desenvol-
vido no sentido de promover a criação de 
hábitos literários, motivando e incenti-
vando as crianças a cultivarem o seu gosto 
pela leitura e também pela escrita.

António Vilhena apresentou nova obra
LITERATURA INFANTIL
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À semelhança do que tem feito em anos ante-
riores, o Município de Vila Nova de Poia-
res voltou a promover o Curso de Língua 
Portuguesa, uma iniciativa dirigida a toda a 
comunidade estrangeira residente no Con-

celho e que reuniu cerca de três dezenas de participantes.
Ao longo de aproximadamente um mês, os ‘alunos’ de 
diversas nacionalidades puderam aprender a língua de Ca-
mões distribuídos por dois níveis, avançado e principiante. 
No final do curso, a maioria dos participantes reuniu-se 
num almoço convívio onde foram distribuídos os certifica-
dos de participação pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares.
Para João Miguel Henriques, esta iniciativa promovida pela 
Autarquia a que preside é uma “forma eficaz de eliminar as 
barreiras linguísticas à vasta comunidade estrangeira que 
reside em Vila Nova de Poiares, ao mesmo tempo que lhes 
proporciona uma melhor inclusão na comunidade”.
Tendo em linha de conta que “a língua é a principal bar-
reira a essa inclusão”, o Presidente da Câmara Municipal 
acredita que a realização desta atividade é “uma resposta 
à preocupação em eliminar esses obstáculos, promovendo 
o exercício pleno de cidadania a todos os munícipes que, 
mesmo não sendo naturais do Concelho nem possuírem 
nacionalidade Portuguesa, optaram por Vila Nova de Poia-
res para o seu local de residência”.

O Município de Vila Nova de Poiares, através 
do seu Presidente, João Miguel Henriques, 
fez questão de, no momento em que cessou 
funções, endereçar à Dra Eduarda Carvalho 
uma mensagem de reconhecimento e agra-

decimento pelo trabalho desenvolvido à frente do Agrupa-
mento de Escolas do concelho, e cujo teor se transcreve:
“Exma. Sra. Dr.ª Eduarda Carvalho, 
No momento em que cessa funções enquanto Presiden-
te do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, 
venho, por este meio, endereçar-lhe uma mensagem de 
agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho 
realizado pela Dr.ª Eduarda e pela equipa por si liderada.
A Dr.ª Eduarda Carvalho deixa uma marca indelével no 
nosso Concelho, fruto do seu dinamismo, competência e 
profissionalismo, traços que contribuíram para a promo-
ção do sucesso escolar junto dos milhares de crianças e 
jovens que passaram por este Agrupamento.
Foram muitos anos de dedicação, sempre na procura de 
melhores práticas para a promoção da educação e da 
escola pública, promovendo a diminuição de assimetrias, 
e contribuindo determinantemente para a formação dos 
Homens e Mulheres de amanhã.
Em meu nome pessoal e do Município que represento, 
aceite o meu profundo agradecimento e reconhecimento 
por tudo aquilo que ao longo dos anos soube ser capaz de 
concretizar, contribuindo para uma Vila Nova de Poiares 
com mais e melhor futuro!
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques”

Curso de Português para a
Comunidade Estrangeira

INTEGRAÇÃO

Reconhecimento público
à Dra. Eduarda Carvalho

AGRADECIMENTO

EDUCAÇÃO
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O Município de Vila Nova de Poiares apostou num 
cartaz diversificado para as comemorações do Dia 
Mundial da Criança de 2017, envolvendo os alunos 
desde o pré-escolar ao secundário.
Para os mais pequenos foi preparado um programa 

com atividades físicas, com vários jogos desportos, mas foram os 
insufláveis que fizeram as delícias da ‘pequenada’, resultando em 
muita diversão e animação.
Para os mais crescidos, do 3º ciclo do ensino e secundário, houve 
demonstrações dos designados ‘street sports’ com apresentações de 
algumas atividades mais radicais como BMX, Skate e Patins em linha, 
onde os jovens não se limitaram a assistir, já que os mais arrojados 
puderam também experimentar a adrenalina destes desportos de 
rua.
Além das atividades físicas houve ainda sensibilização para alguns 
temas mais sérios, como o debate “Prevenção primária da toxicode-
pendência e estilos de vida saudáveis!”.
A Câmara Municipal ofereceu ainda uns ‘miminhos’ às crianças, com 
diversos brindes temáticos, e também uma T-Shirt alusiva ao Dia 
Mundial da Criança a todos(as) os(as) alunos(as), para marcar mais 
vincadamente a data que se assinala.
A cultura também não ficou de fora, com a apresentação, nesta sex-
ta-feira, do espetáculo de teatro “A Lenda da Princesa Europa”, pela 
Companhia de Teatro Experimental de Poiares, que teve lugar no 
auditório do CCP-Centro Cultural de Poiares, especialmente dirigido 
às crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico.
Para o Município estas dinamizações são extremamente importantes 
para o bem-estar e felicidade das crianças contribuindo para o seu 
crescimento harmonioso e saudável, que se apresenta como funda-
mental no seu processo de crescimento e desenvolvimento.

Dia Mundial da 
Criança repleto 
de atividades

INICIATIVAS

COMEMORAÇÕES | PROTEÇÃO CIVIL

Depois de S.Miguel e Arrifana, este 
ano foi a vez do Centro Escolar de 
Santo André acolher o simulacro 
de sismo realizado no âmbito do 
projeto “A Terra Treme”, promovido 

pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.
O exercício realizado pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Vila Nova de Poiares, em parceria 
com em os Bombeiros Voluntários de Poiares e o 
Agrupamento de Escolas, envolveu os cerca de 125 
alunos do pré-escolar e 1º ciclo daquele estabeleci-
mento escolar e procurou chamar a atenção para o 
risco sísmico e, fundamentalmente, para a impor-
tância da adoção dos comportamentos adequados 
por parte dos cidadãos.
Ao soar do alarme, os alunos imediatamente toma-
ram as precauções devidas, seguindo as orientações 
das autoridades, nomeadamente executando os 
3 gestos fundamentais em caso de sismo: baixar-

se, proteger-se e aguardar. Gestos que, apesar de 
serem aparentemente simples, podem em situação 
de crise, fazer toda a diferença no salvamento de 
vidas.
Com a calma necessária, as crianças procuraram o 
objeto mais sólido que permitisse maior proteção, 
tendo-se refugiado debaixo das mesas das salas de 
aula, baixando-se numa posição que evitasse a que-
da durante o sismo, ao mesmo tempo que prote-
geram a cabeça e o pescoço com as mãos e braços, 
aguardando que parasse de “tremer”.
Presente neste simulacro esteve também o Vice
-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, Dr. Artur Santos, sublinhando a importân-
cia destas ações para a consciencialização da ne-
cessidade de adoção dos comportamentos corretos 
e mais adequados em caso situações de catástrofe 
imprevisíveis, como é o caso dos sismos e tremores 
de terra.

“A Terra Treme” - Simulacro 
de sismo no Centro Escolar 
de Santo André

CONSCIENCIALIZAÇÃO
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Rui Miguel Fragas apresentou 
o seu trabalho, intitulado “A 
Última Rodada”, numa inicia-
tiva da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, integra-

da nas comemorações do Dia Mundial do 
Livro. Na sessão, que decorreu no CCP, com 
apresentação a cargo de Fátima Coimbra 
e leituras de excertos da obra pela voz de 
Ana Madureira, esteve também o Presi-
dente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, que fez questão de marcar 
presença no evento.

«As pessoas com acesso à cultura, são mais 
bem formadas, mais bem informadas, 
com mais sentido crítico e, sobretudo, 
pessoas mais felizes», afirmou João Miguel 
Henriques, congratulando-se por todo o 
trabalho desenvolvido na área da cultura.
O Presidente da Câmara fez questão de 
lembrar a dinâmica que tem vindo a ser 
criada no concelho, destacando alguns 
exemplos como a recente criação da Com-
panhia de Teatro Experimental de Poiares, 
as várias exposições que têm sido promovi-
das, bem como as diversas ações promovi-

das pela Biblioteca Municipal, com vista à 
promoção de hábitos de leitura.
«É um orgulho poder reconhecer e agrade-
cer publicamente o trabalho e mérito dos 
autores poiarenses», afirmou, recordando 
também o sucesso do lançamento dos li-
vros de outro autor poiarense, Paulo Sena.
Disse ainda que «é com muito orgulho 
que se associa à apresentação de mais uma 
obra de outro autor natural de Vila Nova 
de Poiares, desta feita Rui Miguel Fragas, 
demonstrando que o concelho tem gran-
des talentos e bons escritores.

A sessão de apresentação contou ainda 
com a leitura de vários excertos da obra, 
pela voz de Ana Madureira, ‘abrindo o ape-
tite’ para a leitura deste livro de contos de 
Rui Miguel Fragas, que já publicou outras 
obras, mas de poesia, como “O Nome das 
Árvores”, “Não Sei se o Vento” e “O Rumor 
das Máquinas”.
Rui Miguel Fragas é o pseudónimo de Rui 
Féteira, natural de São Miguel em Vila 
Nova de Poiares, licenciado em Filosofia na 
Universidade de Coimbra e professor do 
ensino secundário.

PAULO SENA APRESENTOU “LÊ-ME” NA POIARTES

Depois do sucesso de “Senas da Vida”, o poiarense Luís Paulo Carvalho, 
com o pseudónimo Paulo Sena, apresentou o seu novo trabalho, “Lê-

me”, desta feita integrado na programação da POIARTES 2017.
O espaço de conferências do certame foi o espaço que recebeu a apresenta-
ção do mais recente livro de poemas inéditos de Paulo Sena, e que contou 
com a presença do Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques.
Nascido a 25 de Março de 1967 em Vila Nova de Poiares, Coimbra, pai de 
três filhos – todos músicos – Paulo Sena foi desportista, empresário e, agora, 
poeta.
Cumpriu aos 50 anos de idade o sonho de uma vida, publicar um livro. 
“Senas da Vida”, que foi publicado em novembro 2016, e em agosto de 2017 
lançou a segunda obra “Lê-me”, que teve oportunidade de apresentar em 
plena POIARTES.

Rui Miguel Fragas 
apresentou “A Última Rodada”

LITERATURA
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O Grupo Etnográfico do 
Município de Vila Nova 
de Poiares, em parceria 
com a Câmara Municipal, 
promoveu a IV Recriação 

do Mercado Antigo, no qual foi integrada 
a I Recriação Histórica da Restauração do 
Concelho, levada a cabo pela recém-criada 
Companhia de Teatro Experimental de 
Poiares (CTEP) e que contou com a parti-
cipação especial do próprio Presidente da 
Câmara Municipal, bem como do Vice-Pre-
sidente e da Presidente da Assembleia 
Municipal.
O evento fez Vila Nova de Poiares voltar 

atrás no tempo, até ao século XIX e recriar 
o momento da proclamação da restaura-
ção do concelho, altura em que, depois 
de extinto por duas vezes, o concelho foi 
definitivamente restaurado.
A iniciativa que se realizou pela primeira 
vez foi integrada na Recriação do Mercado 
Antigo, que tem como objetivo recuar 
no tempo e trazer de novo os costumes e 
tradições das gerações mais antigas, com a 
recriação dos habituais mercados de ‘feira’, 
respeitando o rigor histórico, promovendo 
a demonstração e negócio de produtos en-
quadrados nos ofícios de ‘então’ agricultor, 
artesão, artificies, mercador e os tabernei-

ros (nas tasquinhas gastronómicas).
Houve ainda espaço para a mostra das 
artes tradicionais musicais, com a atuação 
de diversos grupos de música popular 
tradicional, onde não faltou o Cante Alen-
tejano, com grupos de Almodôvar e ainda 
o festival de folclore.
Para o Município, a Recriação do Mercado 
Antigo é uma iniciativa que tem tido ex-
celente adesão da comunidade, envolven-
do-se e participando nas atividades deste 
evento, o que contribui para a promoção 
da história, cultura e tradições orais de 
outrora, mantendo bem viva a identidade 
cultural de Poiares e dos Poiarenses.

Primeira Marcha Popular 
de Poiares apresentada
Tendo em conta que o Mercado Antigo 
decorreu em junho, mês dos santos po-
pulares, a oportunidade foi aproveitada 
para a realização de um desfile de Marchas 
Populares, onde se fez a apresentação pú-
blica da 1ª Marcha Popular de Vila Nova de 
Poiares, acompanhada de outras marchas 
convidadas. 
A grande surpresa foi para a participação 
especial do Presidente da Câmara Muni-
cipal e da Diretora do Agrupamento de 
Escolas como padrinhos da Marcha do 
Município.

I Recriação História do 
Concelho marcou edição 
do Mercado Antigo

REVIVALISMO
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A Escadaria do Monumento ao Cristo em Vila 
Nova de Poiares foi pequena para as muitas 
pessoas que não quiseram perder um fan-

tástico espetáculo de Teatro e de Fado de Coimbra, 
proporcionando uma noite cultural ímpar no 
Concelho.
Organizada pela Câmara Municipal e pela Com-
panhia de Teatro Experimental de Poiares, a noite 
começou com a apresentação final do VII workshop 
de teatro por parte da classe dos adultos, dedicada 
aos Autos de Gil Vicente. De seguida, a noite pros-
seguiu com um espetáculo de Fado de Coimbra, 
onde Sílvio Girão, na guitarra portuguesa, e Manuel 
Rodrigues, na viola, acompanharam a voz incon-
fundível de António Ataíde.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, João Miguel Henriques, esta “foi 
mais uma manifestação da enorme qualidade na 
arte da representação dos artistas poiarenses, inter-

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, o 
Município de Vila Nova de Poiares promoveu uma sessão de 
sensibilização ambiental nos centros escolares do e na Escola 

EB 2,3 S. Dr. Daniel de Matos, com oferta de um Kit ecológico.
Em parceria com a empresa EcoXperience, o Kit oferecido aos alunos 
incluia a experiência de transformar o óleo alimentar usado em sabão 
líquido, resultando num produto 100% biodegradável e dermatologi-
camente seguro. A par desta oferta, os alunos puderam ainda parti-
cipar num pequeno workshop, promovido por técnicos da mesma 
empresa, intitulado “Educar a pensar no Ambiente”, sensibilizando 
e alertando os mais novos para a necessidade de adotar medidas e 
comportamentos ‘amigos do ambiente’.
O Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, fez ques-
tão de marcar presença nesta sessão alertando para a importância da 
temática da preservação ambiental e sublinhando «que é fundamen-
tal apostar na sensibilização, junto dos mais jovens, que são o veículo 
primordial para a transformação de hábitos e mudança de mentalida-
des.» Reconhecendo que atualmente existe uma maior conscienciali-
zação ambiental, lembrou que há ainda muito a fazer nesta matéria, 
recordando que esta tem sido também uma aposta do seu Executivo, 
que tem dado o exemplo, desenvolvendo e implementando de um 
conjunto de medidas ‘amigas do ambiente’, que contribuem para a 
redução da chamada ‘pegada ecológica’, transformando Vila Nova de 
Poiares num concelho cada vez mais sustentável.

A exposição “Arte Cerâmica de Vila Nova de Poiares”, com a presença de artesãos de 
olaria, artistas cerâmicos do concelho e a pintura de Barro Preto por crianças foi a 

forma de participação do Município na edição do Bom Dia Cerâmica. Esta é uma iniciati-
va, originalmente criada em Faenza, Itália, pela associação italiana de cidades cerâmicas, 
replicada em Portugal, sob a organização da AptCC - Associação Portuguesa de Cidades e 
Vilas de Cerâmica, associação constituída no ano passado, e da qual Vila Nova de Poiares 
se constituiu como membro fundador.
A AptCC é uma entidade constituída para a defesa, valorização e divulgação do patri-
mónio cultural e histórico cerâmico, bem como o intercâmbio de experiências entre os 
associados, nomeadamente a nível da conservação do património, o estabelecimento de 
parcerias entre cidades e vilas com vínculos tradicionais à cerâmica.

pretando com mestria e profissionalismo Autos de 
Gil Vicente”, proferindo também palavras elogiosas 
para “fadistas de alma e coração que trouxeram até 
nós a excelência da canção de Coimbra”
João Miguel Henriques destacou também o muito 
público presente, “que encheu este anfiteatro 
natural no centro da Vila, numa demonstração da 
avidez por cultura que existe no nosso Concelho, e 
que vem justificar todo o trabalho que este Executi-
vo tem desenvolvido nesta área.”

Companhia de Teatro 
Experimental repleta de atividades
Neste final de ano promovem-se ainda as ativida-
des habituais da Companhia de Teatro Experimen-
tal, nomeadamente os espetáculos de apresenta-
ção final das peças “Natal em Poesia”, pela classe 
adultos, e da peça” Bella”, o exercício final da classe 
de crianças e adolescentes.

BOM DIA CERÂMICA

Óleo alimentar
transformado em sabão

AMBIENTE

Poiarenses saíram à rua para 
assistir a espetáculo cultural

TEATRO



41boletim municipal de Vila Nova de Poiares # 1416 de novembro de 2017

SOCIEDADE

33

O sucesso da primeira edição do pro-
jeto de alfabetização “Letras prá 
Vida” resultou numa reedição que 
arrancou no CCP – Centro Cultural 
de Poiares, numa organização da 

Associação iCreate em parceria com a Escola Supe-
rior de Educação de Coimbra, o Município de Vila 
Nova de Poiares e as quatro juntas de freguesia do 
concelho.
Para o Presidente João Miguel Henriques, «a 
melhor prova do êxito desta edição é a felicidade 
estampada no rosto dos participantes», referiu, 
sublinhando a importância do projeto também 
em matéria de inclusão social, «promovendo 
momentos de confraternização e convívio que 
ajudam a combater a exclusão e o isolamento da 
população sénior do concelho».
O carater inovador do projeto levou mesmo à 
conquista do prémio de melhor projeto de edu-
cação de adultos no concurso europeu GRUNDT-
VIG AWARDS, promovido pela EAEA – European 
Association for the Education of Adults, num 
reconhecimento público e internacional da mais-
valia desta iniciativa que tem tido grandes índices 
de sucesso no concelho e que tem como objetivo 
diminuir a taxa de analfabetismo funcional, 
promovendo 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 en-
velhecimento ativo e a participação em contextos 
de socialização, contribuindo assim para comba-
ter os níveis 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.
À semelhança do primeiro ano, serão cerca de 30 
os participantes desta nova edição do Letras Prá 
Vida, oriundos das quatro freguesias do concelho, 
e que terão oportunidade de frequentar as várias 
atividades preparadas, desde sessões de leitura e 
escrita à aprendizagem digital, nomeadamente 
com a utilização das TIC – Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação. 
Recorde-se que a preocupação com os mais idosos 
é uma das grandes apostas deste Executivo, procu-
rando desenvolver, individualmente e em parceria 
com as associações e coletividades do concelho, 
um conjunto de ações e iniciativas que promovam 
o envelhecimento ativo.
Refira-se que esta segunda edição do Letras Prá 
Vida decorrerá até final do ano, com a coordena-
ção científica e pedagógica da ESEC – Escola Supe-
rior de Educação de Coimbra, promovendo duas 
sessões semanais, repartidas entre o espaço da 
antiga Escola Primária do Entroncamento (sede 
da iCreate) e o CCP-Centro Cultural de Poiares.

Letras Prá Vida é um 
sucesso e já tem 2ª edição

ASSOCIATIVISMO

IRMANDADE COM CERTIFICADO ISO 9001

A Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades - Misericórdia de 
Vila Nova de Poiares recebeu o Certificado de Conformidade do Sis-
tema de Gestão da Qualidade, com a norma NP EN ISO 9001:2008.
O Município de Vila Nova de Poiares associou-se ao evento, marcan-
do presença na cerimónia de hasteamento da bandeira da certifica-
ção. De realçar que a Instituição viu certificadas todas as suas valên-
cias, nomeadamente Medicina Física e de Reabilitação, ERPI, Centro 
de Dia, SAD e Unidade de Cuidados Continuados Integrados.

BENÇÃO DA CAPELA DE SÃO JOÃO PAULO II

Bênção da capela do Entroncamento com presença Vigário Geral da 
Diocese de Coimbra, Pe.Pedro Miranda, e consagração a S.João Paulo 
II. Ato solene representa o fim do processo de entrega da capela à 
população, depois da escritura formal de doação do espaço à Fábrica 
da Igreja de Vila Nova de Poiares, e da entrega oficial das chaves da 
Capela ao pároco António Mendes Antunes.

FESTAS DE VENDA NOVA E MOINHOS

Comissão de Festas da Venda Nova e Moinhos agradece apoio da 
Câmara Municipal pela parceria institucional e colaboração na rea-
lização das festas daquela localidade, entregando para o efeito uma 
placa simbólica de reconhecimento pelo apoio prestado.
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Foi com pompa e circunstância que a re-
cém-criada associação Poyares Rotações 
[Panóplia de Adeptos] inaugurou a sua 
sede, situada na antiga escola primária 
dos Terreiros, na Serra do Carvalho e que 

foi cedida ao abrigo de um protocolo pela Autar-
quia. 
Na cerimónia, estiveram presentes o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel Henriques, bem 
como a Presidente da Assembleia Municipal, Lara 
Henriques de Oliveira, que, juntamente com José 
Henriques, presidente da associação, perpetuaram 
o momento com o descerrar de uma placa.
Refira-se que esta associação é fruto da paixão e de 
toda a história de Vila Nova de Poiares em torno do 
desporto motorizado, nomeadamente da vonta-
de de uma série de aficionados em reavivar este 
passado riquíssimo para o Concelho. Daí nasceu 
em 2014 o evento Poyares Rotações, certame que 
reúne automóveis clássicos, superdesportivos, car-
ros de competição, para além de todo o comércio 
associado a este mundo, e que este ano conheceu 
4ª edição, na Alameda Santo André, bem como o 
regressado Rally de Poiares que decorreu no final 
do mês de abril.
Para o Presidente da Câmara Municipal, “esta 
inauguração é da mais inteira justiça, na medida 

SEDE CAÇA

Inauguração da sede da Associação Cultural e Recreativa de Caça 
de Vila Nova de Poiares, na antiga escola primária do Pereiro

RIDE ACROSS PORTUGAL

Segunda etapa do Ride Across Portugal, assinalada com passagem 
por Vila Nova de Poiares. 
Na foto, o ponto de abastecimento instalado na Avenida Manuel 
Carvalho Coelho.

EN-2 72 ANOS

Assinatura do Passaporte da Rota da Estrada Nacional 2, pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, assinalando os 72 anos da inclusão 
no Plano Rodoviário Português.

em que a Associação Poyares Rotações tem sido, 
ao longo destes últimos quatro anos, um exemplo 
de dedicação e empenho. Foi por isso que desde 
a primeira hora estivemos ao lado da Associação, 
celebrando o Protocolo para a cedência da antiga 
escola primária dos Terreiros, edifício localizado 
numa serra por passam icónicos troços do mundo 
dos rallys”.
João Miguel Henriques referiu ainda que a “marca 
Poyares Rotações é já sinónimo de sucesso, organi-
zando eventos que trazem até Vila Nova de Poiares 
milhares de visitantes, sendo um importante par-
ceiro da Câmara Municipal na promoção e dinami-
zação de setores vitais como o do turismo, desporto 
ou da gastronomia, numa perspetiva integrada de 
desenvolvimento sustentado do Concelho”.
Agradecendo as palavras do Presidente da Câma-
ra Municipal, o responsável pela Associação José 
Henriques destacou que é “objetivo do Poyares 
Rotações recuperar e reavivar as tradições que o 
Município sempre teve no mundo do desporto 
automóvel, dignificando e promovendo o nome de 
Vila Nova de Poiares na região e no país, sendo que 
conta com o apoio da Autarquia para que rapida-
mente o Poyares Rotações possa ser federado da 
Federação Portuguesa do Automobilismo e Karting 
(FPAK).

Associação Poyares 
Rotações inaugurou sede 
na Serra do Carvalho

ASSOCIATIVISMO

SOCIEDADE / DESPORTO
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Tiago Monteiro apadrinhou
Poyares Rotações / 2017

EXPOSIÇÃO AUTO

AIV edição do Poyares Rota-
ções, que é cada vez mais 
um evento de referência 
no mundo automóvel da 
região, ficou marcada pela 

homenagem prestada aos pilotos poiaren-
ses, que ao longo dos anos se têm afirmado 
nas lides automobilísticas, conseguindo 
vários títulos e conquistando vários cam-
peonatos de rally.
A edição deste ano contou ainda com o 
apadrinhamento do evento pelo conheci-
do piloto Tiago Monteiro, que fez questão 
de marcar presença, constituindo um forte 
incentivo e alento para os entusiastas do 
mundo da competição automóvel.
O Poyares Rotações/Motorshow é, desde 
a primeira edição, um evento organizado 

em parceria com os Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares, tendo inclusiva-
mente uma vertente solidária de apoio 
àquela instituição.
Neste sentido o evento acolheu, nesta edi-
ção, o Campeonato Nacional de Desencar-
ceramento, em que participaram bombei-
ros voluntários de todo o país, decorrendo 
as provas ao longo dos 3 dias do evento, 
numa mostra das técnicas e conhecimen-
tos dos soldados da paz no salvamento e 
socorro em caso de sinistros automóveis.
O Poyares Rotações/Motorshow tem 
granjeado um prestígio e dimensão cada 
vez maiores a cada ano, transformando-
se num dos maiores eventos automóveis 
da região. A diferenciação deste certame 
decorre também da grade diversidade de 

valências, desde a exposição automóvel 
com clássicos, desportivos, superdesporti-
vos e de competição; motorshow com de-
monstrações e oportunidade dos visitantes 
poderem sentar-se no lugar do co-piloto e 
viver alguns momentos de pura adrenalina 
percorrendo o circuito montado no even-
to; espaço de stands com venda de peças e 
acessórios auto;
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, «este é sem dúvida 
um dos grandes eventos que se realizam 
em Vila Nova de Poiares, que tem trazido 
a este concelho milhares de visitantes e 
aficionados do mundo automóvel, contri-
buindo desta forma para promover não 
só o desporto automóvel, mas também a 
gastronomia, o artesanato, o turismo de 

natureza, o desporto aventura e todas as 
restantes potencialidades que caracte-
rizam e tornam este concelho especial e 
único».
O crescimento exponencial deste even-
to que arrancou há quatro anos «é a 
demonstração da vontade e força do 
associativismo poiarense, comprovando 
que estávamos certos, quando decidimos 
apostar fortemente no apoio às coletivida-
des e associações do concelho, dando-lhes 
liberdade para colocarem em prática as 
suas capacidades organizativas e de mo-
bilização, o que se traduziu numa enorme 
dinâmica cultural, social e desportiva que 
têm transformado por completo Vila Nova 
de Poiares, tornando-o num concelho cada 
vez mais atrativo e apetecível».

DESPORTO
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Vila Nova de Poiares recebeu a primeira etapa do Campeonato 
Nacional de Navegação 4x4, numa organização do Poyares Ro-

tações – Panóplia de Adeptos, em parceria com o Município de Vila 
Nova de Poiares.
A prova não era propriamente fácil, com 60 waypoints e cerca de 
400 quilómetros de extensão, num verdadeiro teste à resistência de 
máquinas e pilotos, com a dupla poiarense Ricardo Almeida/João 
Martins, em Jeep Wrangler, a terminar em primeiro lugar.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, 
«esta foi mais uma manifestação da capacidade organizativa do Po-
yares Rotações e, sobretudo, a demonstração das potencialidades do 
concelho para a prática do desporto automóvel, especialmente em 
off-road, onde para além de colocar à prova as técnicas e capacida-
des dos pilotos, proporciona (a pilotos e público) a possibilidade de 
desfrutarem das maravilhosas paisagens e percursos naturais de Vila 
Nova de Poiares», acrescentando que, em termos paisagísticos, este é 
um concelho «à espera de ser descoberto por quem nos visita».

Ricardo Leal dos Santos e Paulo Marques apadrinharam a prova
Destaque nesta prova para Ricardo Leal dos Santos e Paulo Marques, 
dois pilotos de renome do todo-o-terreno português, que se dispo-
nibilizaram para serem os padrinhos desta primeira prova do CN 
Navegação 4x4, que também salientou a beleza natural existente no 
concelho

Poiares recebeu etapa 
do Campeonato de 
Navegação 4x4

NAVEGAÇÃO

O 2.º Rally de Poiares Caxamar trouxe 
ao de cima a espetacularidade do 
desporto automóvel, uma tradição 
do concelho, proporcionando emo-
ção até ao fim da prova, e ‘arras-

tando’ os aficionados dos motores para assistir às 
passagens pelos míticos troços do Município.
A prova de Poiares, segunda do Troféu Rally Regio-
nal do Centro (TRRC), arrancou com uma Super 
Especial noturna, que se destacou pelo espetáculo 
que máquinas e pilotos proporcionaram ao imenso 
público que se juntou para assistir ao evento. A 
adrenalina e a emoção da competição continuou 
nas passagens pelos troços do Carvalho e de São 
Pedro, realçando a capacidade e resistência das 
equipas e das suas máquinas.
Refira-se que esta prova acabou por se revelar ‘ma-
drasta’ para a equipa da casa Jorge Carvalho / Filipe 
Oliveira em Mitsubishi Lancer Evo IV, que viria a 
abandonar o rally por problemas mecânicos na pri-
meira passagem por São Pedro, deixando a lideran-
ça para a dupla Luís Simões/Flávio Lopes, também 

em Mitsibishi Lancer Evo IV. A uma distância de 
8.4s ficou a equipa José Ferreira/Mafalda Coelho em 
BMW iX35, sendo que a fechar o pódio, outra dupla 
de Vila Nova de Poiares, Armando Carvalho / Ana 
Santos, também em BMW iX35.
O 2º Rally de Poiares marcou também o início de 
um troféu que pretende homenagear e perpetuar na 
história o nome do falecido Carlos Coelho, poiaren-
se ilustre no mundo do desporto automóvel e um 
dos grandes responsáveis por ter transformado os 
chamados ralis “pirata” em provas reconhecidas e 
homologadas pela FPAK. Assim, o vencedor da Super 
Especial noturna levaria para casa o Troféu Carlos 
Coelho, sendo que essa honra coube à dupla Luís 
Simões / Flávio Lopes.
A prova organizada pela SicóEco e Poyares Rota-
ções - Panóplia de Adeptos, contou com o apoio da 
Câmara Municipal, parceiro num evento de relevan-
te impacto desportivo e económico para o concelho, 
mas, sobretudo, porque permite reavivar a memória 
e uma tradição com grandes pergaminhos em Vila 
Nova de Poiares.

Motores ao rubro no 
segundo Rally de Poiares

RALLY

DESPORTO
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Ao longo de dois dias o 
Treino de Guarda-Redes de 
Futebol esteve em ‘estudo’ 
e em destaque em Poiares, 
na segunda edição desta 

iniciativa que alia a teoria à prática, e 
onde estiveram presentes algumas caras 
bem conhecidas do grande público, 
como a da Mental Coach Susana Torres, 
os guarda-redes Moreira (Estoril – Praia) 
e Pedro Taborda (Moreirense), bem como 
alguns treinadores de guarda-redes de 
excelência como Jorge Vital do SCBraga, 
Rui Barbosa (ex. FCPorto e atualmente no 
Wolverhampton), César Gomes do Rio Ave 
FC, Ricardo Pereira ex. Al Fateh, Fernando 
Ferreira do SLBenfica-B, Vítor Silvestre ex. 
Olympiacos e Pedro Oliveira do FCPorto. 
Esteve também presente Carlos Lima, 
fundador das luvas de guarda-redes NGA 
e quatro jovens treinadores do distrito de 
Coimbra, Laurindo Filho, Miguel Menezes, 
Eduardo Cachulo e Hélder Esculcas.
A adesão foi ainda maior do que na pri-
meira edição, ultrapassando os 170 partici-

pantes, numa formação que era acreditada 
pelo IPDJ para a renovação das cédulas de 
treinador com 2.8 unidades de crédito.
A parte teórica contou com diversos pai-
néis, moderados por nomes conceituados 
nesta matéria, a que se juntaram os guar-
da-redes André Ferreira (SL Benfica B), Igor 
Rodrigues (Sporting Clube da Covilhã), 
Pedro Taborda (Moreirense) André Caio 
(Mafra), Nuno Ribeiro (Fátima), Rui Nunes 
(Lusitano de Vildemoinhos) e João Mendes 
(Harland & Wolff Welders Football - cham-
pionship 1 da Irlanda do Norte).
Os temas em discussão foram extrema-
mente variados como: “Jogo aéreo - Colo-
cação e recolocação”; “Posicionamentos 
do guarda-redes”; “Guarda-redes activo ou 
pró-activo”; “A Importância do Scouting 
de Guarda-Redes”; “Trabalho compensató-
rio com orientação preventiva em guar-
da-redes”; “Treino da defesa da baliza”; 
“Preparar o Jogo: A Operacionalização 
(Treino Específico e Integrado)”; “Microci-
clo de Treino de Guarda-Redes da Equipa 
B do Sport Lisboa e Benfica”; “Momentos 

defensivos – Princípios dos melhores 
guarda-redes do mundo”; “Treino Mental 
de Alta Performance para Guarda-Redes”; 
“A Evolução do Treinador de Guarda-Redes 
dentro das Equipas Técnicas”; “O Treino 
(Estratégia) para o Jogo (O Jogar Próprio e 
o Jogar do Adversário)”.
A grande mais-valia e o caráter diferencia-
dor deste evento consiste na articulação 
entre a componente teórica e a demons-
tração no campo da aplicação prática dos 
conhecimentos, com os participantes a 
poderem tirar partido de todas as técnicas 
apreendidas, permitindo, desta forma, 
uma aquisição de competências integrada 
e mais completa.
O Município esteve representado tanto 
pelo Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, como pelo Vice-Pre-
sidente, Artur Santos, fazendo questão 
de marcarem presença num evento tão 
significativo como este.
O grande objetivo do evento foi apostar 
e promover a prática do desporto e do 
futebol, mas de uma forma educativa e 

pedagógica, com enfoque na vertente de 
formação, permitindo uma aprendizagem 
e um contacto mais próximo com profis-
sionais de alta competição.
Refira-se que esta Conferência “Treino de 
Guarda-Redes de Futebol” foi organizada 
pelo Município, em parceria com o Ricardo 
Rebelo Gonçalves, treinador adjunto do 
Anadia Futebol Clube, ex-treinador de 
Guarda-redes dos escalões de formação da 
Associação Académica de Coimbra - OAF e 
com o Vítor Nobre Salgueiro, treinador de 
guarda-redes das seleções distritais da As-
sociação de Futebol de Coimbra e ex-atleta 
da Associação Desportiva de Poiares.
A iniciativa contou ainda com o apoio do 
Instituto Português da Juventude, da Asso-
ciação de Futebol de Coimbra, da Asso-
ciação Desportiva de Poiares, do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Nova de Poiares, 
e ainda com os patrocínios do “Hotel Dom 
Luís”, “Palácio da Lousã-Boutique Hotel”, 
“Casa de Campo de Soutelo”, “Quinta no 
Pinhal” “Biotinteiro”, “DSMEI” , “NGA Soc-
cer”, “Alves Bandeira” e “Rubis Gás”.

II Conferência de Treino de 
Guarda-Redes aliou teórica à prática

FUTEBOL

DESPORTO
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O Município de Vila Nova de Poiares foi 
distinguido como “Município Amigo do 
Desporto, numa cerimónia que decor-
reu em São João da Madeira, na presen-
ça do secretário de Estado da Juventude 

e do Desporto, João Paulo Rebelo.
O galardão, recebido pelo Vice-Presidente, Artur Santos, 
em representação da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares, foi atribuído pela Associação Portuguesa 
de Gestão de Desporto (APOGESD), e avalizado pela 
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, num 
prémio que visa distinguir anualmente os municípios 
que desenvolvem uma política de apoio ao desporto de 
excelência.
O objetivo é reconhecer, distinguir, promover e premiar 
as boas práticas ao nível da gestão do desporto nos 

municípios portugueses, no âmbito da promoção do 
desenvolvimento desportivo nos seus territórios.
A atribuição deste galardão “Município Amigo do 
Desporto” assenta em 10 áreas de análise, nomeada-
mente, organização desportiva, instalações, eventos, 
programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, 
desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, 
legislação, marketing e inovação.
Para o Município, esta distinção nacional representa 
o reconhecimento público do trabalho que o muni-
cípio e as associações locais têm desenvolvido nesta 
área, com um número significativo de participantes 
desportivos e realizando eventos de grande impacto 
na região e no país, trazendo a Poiares milhares de 
participantes, e que são reflexo de uma aposta forte no 
setor do desporto e juventude.

Poiares foi distinguido 
como “Município 
Amigo do Desporto”

RECONHECIMENTO

DESPORTO

Foram quase três dezenas de clássicos Citröen 2CV 
que se “passearam” pelo Concelho de Vila Nova de 
Poiares numa organização do 2CV Club do Porto.
A passagem por Poiares permitiu aos entusiastas 

do clássico francês visitar alguns locais de paisagem natu-
ral de rara beleza, com passagem pela aldeia dos Terreiros 
onde foram recebidos na nova sede da Associação Poyares 
Rotações – Panóplia de Adeptos pelo seu Presidente, José 
Henriques, e pelo Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques.
De seguida, e após ficarem a conhecer um pouco da 
histórica relação que o Concelho mantêm com o mundo 
automóvel, e em particular com o desporto motorizado, a 
comitiva deslocou-se até ao ponto mais alto de Vila Nova 
de Poiares, na Serra do Carvalho, onde ocorreu o trágico 
acidente que vitimou oito Pilotos da Força Aérea Portu-
guesa, local onde foi erigido uma Capela e um Monumen-
to que recorda esse episódio negro na história da aviação 
nacional e mundial.
Durante esta visita foram ainda encetados os contactos 
para a possibilidade do 2CV Club do Porto poder estar 
representado oficialmente com um stand dedicado ex-
clusivamente àquele modelo durante o Poyares Rotações, 
exposição anual de clássicos, superdesportivos e carros de 
competição, que todos os anos traz até Vila Nova de Poia-
res milhares de aficionados pelo mundo dos automóveis e 
do desporto motorizado.
Refira-se que para terminar com ‘chave de ouro’ a visita, 
a comitiva dos 2CV pôde ainda saborear o melhor da 
gastronomia de Vila Nova de Poiares, Capital Universal da 
Chanfana.

“2cv” em encontro
CLÁSSICOS
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FICHA TÉCNICA

Na sequência dos violentos 
incêndios florestais que 
assolaram o Concelho nos 
meses de julho, agosto 
e em especial o mês de 

outubro, a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares decidiu aprovar por unanimi-
dade uma medida extraordinária de apoio 
a todas as famílias que foram assoladas 
pelas chamas, através da redução do valor 
da fatura da água.
Em termos práticos será aplicada a média 
dos últimos 12 meses na faturação do 
período referido, a todos os consumidores 
que agora se deparam com um excessivo 
consumo naqueles meses, decorrente da 
utilização da água da rede de abasteci-
mento pública no combate às chamas. 
Para tal, todos os munícipes afetados pelos 

incêndios deverão apresentar um requeri-
mento nos Serviços Municipais solicitando 
a aplicação desta medida.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, esta medida agora 
aprovada “é da mais elementar justiça para 
todos os cidadãos que, perante a violência 
das chamas e na insuficiência e impossibi-
lidade dos meios de socorro estarem em 
todos os locais atingidos, foram obrigados 
a lutar com todo o seu empenho e cora-
gem para salvaguardar os seus bens e os 
dos próximos, bem como as suas próprias 
vidas”.
João Miguel Henriques referiu ainda que 
“este gesto da Câmara Municipal visa 
apoiar todas as famílias afetadas pelos 
incêndios não só de 15 de outubro, bem 
como de Soutelo / Terreiros / Carvalho, 

em julho, e Ribas / Vale Carvalhal / Vale da 
Clara, em agosto, sem exceção.”
A concluir, o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Poiares aproveitou a 
oportunidade para mais uma vez mani-
festar toda a sua solidariedade para com 
as vítimas dos incêndios que viram as suas 
vidas transformadas de uma hora para a 
outra, mas também para com os ‘Soldados 
da Paz’, em particular os de Vila Nova de 
Poiares que, perante a dimensão da catás-
trofe e a impotência em conseguir acorrer 
a todas as solicitações fruto da rapidez e 
violência do incêndio, nunca viraram a 
cara à luta, foram incansáveis num com-
bate desigual, arriscando a sua própria 
vida para defender as vidas e haveres das 
populações que juraram servir, fazendo jus 
ao seu lema ‘Vida por Vida’”.

Município reduz fatura da água 
no período dos incêndios

MEDIDA DE APOIO

A FECHAR
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A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares foi distin-
guida com o “Selo de Qua-
lidade Exemplar da Água 
para Consumo Humano” da 

ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços 
de Água e Resíduos) numa cerimónia que 
decorreu no âmbito da 12ª Expo Conferên-
cia da Água.
A atribuição desta distinção ao Município 
– que acontece pela primeira vez – resulta 
da avaliação efetuada pelas entidades 
competentes no decorrer do último ano, 
período durante o qual foi assegurada 
uma qualidade exemplar da água para 
consumo humano, nomeadamente verifi-
cando cumulativamente todos os critérios 
previstos no regulamento para a atribui-
ção deste Selo de Qualidade.
Para o Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, João Miguel 

Henriques, “esta distinção é, para além de 
um motivo de orgulho para o Concelho, 
o reflexo daquele que tem sido o enor-
me investimento nesta área por parte da 
Autarquia que só este ano já ultrapassa os 
2 milhões de euros”.
Aliás, João Miguel Henriques reforçou 
que uma das principais prioridades para 
o Executivo por si liderado “passa pela 
continuação da remodelação da rede de 
abastecimento de água, nomeadamente 
a renovação das já obsoletas condutas 
que apesar de não afetarem a qualidade 
da água, como se comprova por mais esta 
distinção, registam uma considerável 
percentagem de perdas o que acaba por 
comprometer toda a eficiência do sistema”.
A concluir, João Miguel Henriques deixou 
uma palavra de reconhecimento e agrade-
cimento para com todos os trabalhadores 
da Câmara Municipal: “desde a primeira 

hora que houve da nossa parte a preocu-
pação em restruturar os recursos humanos 
afetos a esta área. Com as remodelações 
efetuadas, são evidentes os ganhos em 
termos de eficácia e eficiência na qualida-
de do serviço prestado aos munícipes. Por 
isso, também este prémio deve ser parti-
lhado com estas mulheres e homens, que 
com todo o mérito merecem ver enaltecido 
o seu esforço e empenho diário em servir 
cada vez melhor os seus concidadãos pelo 
Presidente da Câmara.”

Refira-se que a atribuição do “Selo de Qua-
lidade Exemplar da Água para Consumo 
Humano” surge após terem sido divulga-
dos dados pela ERSAR que colocam Vila 
Nova de Poiares no top 10 da qualidade 
da água para consumo humano a nível 
Nacional (9º lugar), ao garantir um nível 
de segurança de 100%, (ver páginana 11) 
o que vem comprovar não só a excelência 
da água fornecida à população como a 
estratégia que tem vindo a ser seguida por 
este Executivo.

Água canalizada 
de Vila Nova de 
Poiares tem Selo de 
Qualidade Exemplar

DISTINÇÃO

A FECHAR
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SUPLEMENTO
REGULAMENTO & DELIBERAÇÕES

1

MUNICÍPIO DE
VILA NOVA DE POIARES

AVISO
CONSuLtA PúbLICA

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, torna público, 
nos termos do disposto na alínea t) do n.º 1 do artigo 
35.º conjugado com o artigo 56.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, por deliberação 
da Câmara Municipal de 22 de setembro de 2017, foi 
aprovada a proposta do projeto de Regulamento do 
Museu Municipal da Educação, Família e Atividades 
Económicas de Vila Nova de Poiares.
Torna público ainda que, em cumprimento da supra 
mencionada deliberação e nos termos dos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, se submete a referida proposta de projeto 
de regulamento a consulta pública, por um prazo de 
30 dias, a contar da data da publicação do presente 
aviso, podendo o referido projeto ser também con-
sultado na página eletrónica do Município em www.
cm-vilanovadepoiares.pt. 
Durante o referido período poderão os interessados 
formular, quaisquer sugestões, reclamações ou obser-
vações, que possam ser consideradas relevantes no 
âmbito do presente procedimento, conforme dispõe 
o n.º 2 do citado artigo 101.º do Novo Código do 
Procedimento Administrativo as quais deverão ser 
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, ende-
reçados ou entregues pessoalmente no edifício sede 
do Município de Vila Nova de Poiares no Largo da 
República, ou remetidos via correio eletrónico, para 
o seguinte endereço: geral@cm-vilanovadepoiares.
pt, devendo os interessados colocar, como “Assun-
to”, o seguinte texto: “Apresentação de sugestões 
para elaboração do Projeto de Regulamento do Mu-
seu Municipal da Educação, Família e Atividades de 
Vila Nova de Poiares.”
Vila Nova de Poiares, 27 de outubro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

PROJEtO DE REGuLAMENtO
MuSEu MuNICIPAL DA EDuCAÇÃO, 

FAMÍLIA E AtIVIDADES ECONÓMICAS 
DE VILA NOVA DE POIARES

NOtA JuStIFICAtIVA
O Município de Vila Nova de Poiares pretende criar 
um Museu que funcione e esteja integrado organi-
camente na Divisão de Administração Geral (DAG) 
– área da Cultura, Turismo, Biblioteca e Museus, ao 
qual compete, nos termos do Regulamento interno 
dos serviços, colaborar no funcionamento do museu 
etnográfico, providenciar o restauro e preservação do 
acervo museológico, promover o inventário e cata-
logação do acervo museológico, assegurar o serviço 
educativo do museu e promover ações de dinamiza-
ção do museu. 
A criação do Museu Municipal da Educação, Família 
e Atividades Económicas de Vila Nova de Poiares, 
pretende promover processos de patrimonialização 
e de musealização no sentido de preservar o passa-
do, mas também de o disseminar na medida em que 
o conhecimento de um passado comum é essencial 
para a construção de projetos de desenvolvimento 
que permitam ao presente ganhar o futuro e, simul-
taneamente, constituindo matéria-prima fundamental 
no processo de construção identitário, coletivo e indi-
vidual, bem como, de um ponto de interesse turístico 
no concelho.
Serão três as dimensões essenciais a alcançar: a re-
colha e preservação; a produção de conhecimento 

científico; a divulgação e disseminação do patrimó-
nio e do conhecimento. O Museu pertence à comu-
nidade pelo que deve ser colocado ao seu serviço. 
Neste sentido promover-se-ão contextos dinâmicos 
que potenciem a aprendizagem ativa, a reflexão e o 
debate que servirão diferentes funções e destinatá-
rios/as. O Museu poderá oferecer à comunidade uma 
verdadeira experiência que potencie os seus sentidos 
e cognição, estimulando nestes a significância daqui-
lo que experienciaram para que, solidamente, não se 
esqueçam da sua visita nem saiam desta os mesmos. 
Nesta perspetiva o Museu será um Museu para todos, 
na justa medida que estará ao serviço de crianças, de 
jovens e de adultos numa lógica de educação e for-
mação ao longo da vida. O Museu constitui um ponto 
de interesse turístico cultural colmatando algumas 
lacunas nesta área do concelho e complementar a ou-
tras atividades turísticas desenvolvidas no concelho, 
e.g., gastronomia e desporto de natureza.
Face à importância de que o espaço se reveste, é im-
perativo regulamentar as condições da sua utilização, 
elaborando um conjunto de regras que garantam o 
bom funcionamento, o cuidado e o respeito pelas 
suas instalações e espólio por parte de todos os que o 
utilizam e visitam. 
Neste sentido, optou-se por um regulamento que defi-
na as regras necessárias ao seu eficaz funcionamento 
e, simultaneamente, garanta a flexibilidade neces-
sária à sua polivalência deixando em aberto outras 
soluções futuras que, porventura, se apresentem mais 
adequadas ao cabal aproveitamento do espaço e ma-
terial em causa.
No entanto, para a correta utilização dos mesmos, 
assim como para a sua gestão, administração e ma-
nutenção, deve constar um regulamento municipal ao 
dispor e para o cumprimento de todos os utilizadores.
Acresce que A Lei -Quadro dos Museus Portugueses, 
aprovada pela Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto, prevê 
a credenciação dos museus que, entre outros requisi-
tos, tenham um regulamento, que defina a vocação 
do museu, o seu enquadramento orgânico, as funções 
museológicas, o horário, o regime de acesso público 
e a gestão de recursos humanos e financeiros.
O Município de Vila Nova de Poiares pretende que o 
Museu Municipal da Educação, Família e Atividades 
Económicas seja credenciado nos termos da referida 
lei, para assim poder melhor desenvolver a sua ativi-
dade, pelo que se elabora o presente Regulamento, 
nele prevendo as matérias previstas naquele diploma 
legal. 
Assim, considerando a necessidade de prever as 
matérias previstas naquele diploma legal e  que o 
Município de Vila Nova de Poiares tem atribuições 
nomeadamente no domínio do património, cultura, e 
educação, elabora-se o presente regulamento no uso 
do poder regulamentar conferido às autarquias locais 
pelos artigos 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º e alínea 
k), do n.º 1 do art.º 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

CAPÍtuLO I
Regulamento do Museu Municipal da 

Educação, Família e Atividades Económicas 
de Vila Nova de Poiares

Artigo 1º | Lei Habilitante
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do 
disposto nos artigos 2.º, 48.º e 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, artigos 98.º e seguintes do 
Código de Procedimento Administrativo aprovado 
pelo DL n.º 4/2015 de 7 de janeiro, Art.º 52 da Lei nº 
47/2004, de 19/08, alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e 
alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado e publicado em ane-
xo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2º | Objeto
1. O presente regulamento tem como objetivo definir 
a vocação do Museu Municipal da Educação, Família 
e Atividades Económicas de Vila Nova de Poiares, 
adiante designado apenas por Museu Municipal, o 
seu enquadramento orgânico, as suas funções museo-
lógicas, o seu horário, o regime de acesso ao publico 
e a gestão dos recursos humanos e financeiros.
2. O Museu Municipal da Educação, Família e Ati-
vidades Económicas de Vila Nova de Poiares, é um 

serviço publico integrado organicamente na Divisão 
de Administração Geral (DAG) – área da Cultura, 
Turismo, Biblioteca e Museus da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, destinando-se a adquirir, 
conservar, divulgar, e valorizar um conjunto de bens 
do concelho de Vila Nova de Poiares, regendo o seu 
funcionamento pelas normas definidas no presente 
Regulamento. 
3. O Museu Municipal situa-se na Avenida da Liber-
dade, Centro Escolar de Santo André de Poiares, em 
Vila Nova de Poiares, podendo ser alterado a sua lo-
calização por necessidade imperiosa, ou ter diversos 
polos distribuídos no território do concelho. 

Artigo 3º | Objetivos/Vocação 
1. O Museu Municipal tem por vocação o estudo e 
a investigação, a recolha, a documentação, a conser-
vação, a interpretação, a exposição e a divulgação 
do património cultural do concelho de Vila Nova de 
Poiares.
2. O Museu Municipal tem objetivos gerais de carater 
social, cultural, económico e educativo.
3. São objetivos culturais e económicos do Museu 
Municipal:

a) Desenvolver programas que preservem a auten-
ticidade material, histórica e estética da comuni-
dade local;
b) Integrar o Museu em programas museológicos e 
atividades de crescimento cultural que valorizem o 
património enquanto recurso natural; 
c) Promover a participação da comunidade na pre-
servação e dinamização do património 
d) A salvaguarda do património móvel e imóvel do 
concelho, promovendo ações de valorização e pre-
servação do mesmo.
e) Desenvolver um inventário, o estudo, a classi-
ficação e a recuperação do património concelhio, 
organizando os dados recolhidos.
f) A investigação multidisciplinar, que permita um 
melhor e mais abrangente conhecimento das gen-
tes e atividades económicas do concelho, atuais ou 
extintas;

4. São objetivos de carater educativo
a) O estabelecimento de um programa de divulga-
ção, posto em prática através de iniciativas abran-
gentes, de forma a contribuir para o desenvolvi-
mento local;
b) O desenvolvimento de programas de mediação 
cultural e atividades educativas que contribuam 
para o acesso ao património cultural e à manifes-
tações culturais;
c) A investigação multidisciplinar, que permite 
uma melhor e mais abrangente conhecimento das 
gentes e atividades do conselho, atuais e extintas;
d) A conservação, estudo, inventariação e divulga-
ção do espólio existente na instituição, bem como 
a incorporação de todos os espécimes museológi-
cos que se considerem de interesse relevante para 
a preservação das memórias relacionadas com a 
pedagogia e com a escola, com especial enfase do 
concelho de Vila Nova de Poiares;
e) A apresentação de protocolos de colaboração 
com outras instituições e entidade públicas ou pri-
vadas que tenham propósitos semelhantes; 
f) Organizar exposições permanentes, temporária 
ou temáticas com vista a melhor fruição do público.

CAPÍtuLO II
Horário e Regime de Acesso ao Público

Artigo 4º | Horário de atendimento ao público
1. O Museu está aberto ao público de segunda-feira a 
domingo, inclusive, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h00, com exceção das quartas-feiras onde estará 
aberto apenas no período da tarde. 
2. Os horários de atendimento e funcionamento do 
Museu Municipal podem ser alterados por despacho 
do Presidente da Câmara Municipal, com faculdade 
de delegação. 
3. Os horários de atendimento e funcionamento serão 
afixados no exterior do Museu, bem como, no Centro 
Cultural de Poiares e na página eletrónica do Muni-
cípio.
4. Além do período definido poderá o Museu aceitar a 
entrada de pessoas através de agendamento prévio com 
os serviços de Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

5. Poderão ser definidos outros horários de acordo 
com o interesse e disponibilidade do município. 

Artigo 5º | Custo de ingresso 
1. A entrada no Museu Municipal fica, em regra su-
jeita à aquisição de bilhetes de ingresso, cujo valor é 
determinado e deliberado pela Câmara Municipal da 
Vila Nova de Poiares, mediante proposta da área de 
Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus.
2. Os preços a considerar serão revistos e atualizados, 
sempre que a Câmara Municipal delibere nesse sen-
tido e constam do Regulamento Municipal de Taxas, 
Preços e Outras Receitas Residuais.
3. Poderão ainda ser solicitadas visitas gratuitas à 
instituição, devidamente fundamentadas e que serão 
apreciadas pela área de Cultura, Turismo, Bibliote-
cas e Museus e, posteriormente, encaminhadas para o 
Presidente da Câmara Municipal ou Vereador a quem 
se encontra adstritas.

Artigo 6º | Ingressos gratuitos 
1. Será concedida entrada gratuita imediata nas se-
guintes situações:

a) Crianças com idade inferior a 12 anos;
b) Portadores de Cartão Jovem Municipal, porta-
dor de Cartão de Estudante de um qualquer esta-
belecimento escolar do Concelho de Vila Nova de 
Poiares;
c) A grupos de visitantes escolares, do agrupamen-
to de Escolas de Vila Nova de Poiares, em visita 
de estudo, mas que deverão ser obrigatoriamente 
solicitadas por escrito com a devida antecedência;
d) A professores/monitores que acompanham as 
visitas de estudo.
e) A portadores do Cartão Sénior e Cartão da Bolsa 
de Voluntariado, emitidos pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares;
f) As pessoas e familiares que doaram ou cederam, 
de alguma forma, bens ao museu.  
g) A sócios da Associação Portuguesa de Museolo-
gia (APOM) e do International  Council  of  Mu-
seums (ICOM);
h) A funcionários do Instituto Português de Museus;
i) A trabalhadores do Município de Vila Nova de 
Poiares, e aos seus familiares em 1º grau.

2. Poderão ser estabelecidos protocolos ou acordos 
com instituições, associações e entidades de diversa 
índole com vista à isenção ou redução do preço de 
entrada para visita ao Museu Municipal ou isenção 
para visita apenas a uma das exposições temporárias 
patentes.

Artigo 7º | Acesso a reservas museológicas 
1. O Museu Municipal poderá possuir reservas mu-
seológicas instaladas em áreas individualizadas do 
edifício, ou noutros edifícios organizadas de acordo 
com a tipologia das coleções de forma a otimizar a 
sua gestão. 
2. O acesso às reservas museológicas será permitido, 
caso as mesmas sejam instaladas, nomeadamente:

a) Aos técnicos do Museu Municipal que traba-
lham diretamente na gestão das coleções;
b) A investigadores, desde que autorizados e 
acompanhados pelo responsável técnico do Museu 
Municipal, após pedido formal, devidamente fun-
damentado, quando concedido aos investigadores 
o acesso às peças, a sua consulta é efetuada em 
local do Museu Municipal previamente definido 
pelo seu responsável;
c) Excecionalmente, em casos de vistoriais téc-
nicas ou em certas datas celebrativas, designada-
mente no Dia Internacional dos Museus ou nas 
Jornadas Europeias do Património, a um grupo 
de visitantes autorizado com um número limite de 
cinco pessoas de cada vez, desde que tenham efe-
tuado marcação prévia.

3. São fatores de interdição de acesso às reservas mu-
seológicas:

a) A indisponibilidade temporária do técnico do 
Museu Municipal para acompanhar os investiga-
dores que solicitem autorização de acesso às peças 
em reserva;
b) Causas inerentes à necessidade de cuidados es-
peciais na conservação das reservas e seus objetos;
c) O mau estado de conservação das reservas e 
seus objetos;
d) Outros fatores considerados relevantes pelo res-
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ponsável técnico.
4. No caso de não ser permitido o acesso às reservas 
museológicas deve dar -se imediato conhecimento 
do(s) motivo(s) que levaram à sua não autorização.
5. Os técnicos do Museu Municipal e os investiga-
dores a quem seja facultado o acesso às peças têm 
obrigatoriamente de as manusear com os devidos cui-
dados, assumindo os procedimentos adequados.

Artigo 8º | Acesso a documentos
O museu pode recusar o acesso aos seguintes docu-
mentos:

a) A avaliação ou o preço de bens culturais;
b) A identidade dos depositantes de bens culturais;
c) As condições de depósito;
d) A localização de bens culturais;
e) Os contratos de seguro;
f) Os planos e regras de segurança;
g) A ficha de inventário museológico ou outros re-
gistos quando não seja possível omitir as referên-
cias previstas nas alíneas anteriores;
h) Os dados recolhidos na sequência do registo de 
imagens de vigilância e da identificação dos visi-
tantes do museu ou de outros serviços a ele liga-
dos, obtida através do registo de ingresso.

Artigo 9º | utilização de
documentos por investigadores

1. O Museu Municipal faculta aos investigadores que 
o solicitarem, as informações que possua e que os in-
vestigadores desejem utilizar.
2. É necessário que o investigador que deseje utilizar 
informação cedida pelo Museu Municipal, bem como 
imagens de peças e de documentação, faça o respeti-
vo pedido por escrito 
3. O investigador deve sempre mencionar a autoria da 
informação disponibilizada pelo Museu Municipal.
4. O uso indevido ou não autorizado de dados perten-
centes ao Museu Municipal é passível de responsabi-
lidade, nos termos da lei.

Artigo 10º | Direitos 
dos visitantes e utilizadores do museu

1. O Museu Municipal providencia a satisfação de 
todas as necessidades especiais de quem o pretenda 
visitar, especialmente em apoio a pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida 
2. Os visitantes têm direito de usufruir de todos os 
serviços e atividades disponibilizados pelo Museu 
Municipal.
3. É seu direito também a apresentação de sugestões, 
críticas construtivas e/ou reclamações, com vista a 
uma melhoria dos serviços prestados.
4. O direito à informação, sempre que a solicite, so-
bre a orgânica dos serviços, das suas iniciativas e 
recursos.
5. O museu deve prestar aos visitantes informações 
que contribuam para proporcionar a qualidade da vi-
sita e o cumprimento da função educativa. 

Artigo 11º | Registo dos Visitantes 
1. O Museu Municipal regista o fluxo de visitantes 
ao/s espaço/s museológicos.
2. O registo deve ser feito em documento próprio, 
discriminativo do número de visitantes e da natureza 
da visita, de modo a proporcionar um conhecimento 
rigoroso do público visitante. 
3. As estatísticas de visitantes são feitas mensalmente 
4. O Museu Municipal realiza periodicamente estu-
dos de público e de avaliação com vista a melhorar 
a qualidade do seu funcionamento e para atender às 
necessidades dos visitantes.  

Artigo 12º | Deveres 
dos visitantes e utilizadores do museu

1. Deverão os visitantes fazer bom uso das instala-
ções e dos equipamentos colocados à sua disposição.
2. Acatar e respeitar as indicações que lhe sejam 
transmitidas pelos técnicos e funcionários do Museu 
Municipal.
3. Contribuir para a melhoria dos serviços prestados, atra-
vés de sugestões, críticas construtivas e/ou reclamações.

Artigo 13º | Proibições gerais
No Museu Municipal não é permitido:

a) Fumar
b) Danificar as estruturas expositivas, equipamen-

tos e/ou objetos museológicos, sob pena do res-
ponsável pelo dano ser devidamente identificado 
e sujeito ao pagamento
c) O uso de máquinas de fotografar, filmar, tele-
móveis com câmara de qualquer espécie, salvo nos 
casos e espaços devidamente identificados.
d) O uso de flash eletrónico, salvo nos casos devi-
damente fundamentados 
e) A entrada de estranhos a zonas reservadas, tais 
como gabinetes de trabalho, laboratórios ou reser-
vas, sem a prévia autorização e acompanhamento 
devido por pessoal do corpo técnico do Museu 
Municipal.

CAPÍtuLO III 
Funções Museológicas

Artigo 14º | Funções do museu
1. O Museu prossegue as seguintes funções:

a) Estudo e investigação;
b) Incorporação;
c) Inventário e documentação;
d) Conservação;
e) Segurança;
f) Interpretação e exposição;
g) Educação. 

SECÇÃO I 
Estudo e investigação

Artigo 15.º | Estudo e investigação
1. O estudo e a investigação museológica fundamen-
tam as ações desenvolvidas nas restantes funções 
museológicas.
2. O Museu Municipal deve estabelecer formas de 
cooperação com outros museus e com organismos 
vocacionados para a investigação museológica.

SECÇÃO II
Incorporação

Artigo 16º | Incorporação de 
bens culturais no espólio do Museu 

1. Para além do espólio existente, poderão ser incor-
porados no Museu Municipal novos objetos museo-
lógicos resultantes de: 

a) Aquisições onerosas feitas pelo Município de 
Vila Nova de Poiares;
b) Disposições legais especiais, que os considerem 
propriedade do Município; 
c) Legados ou doações;
d) Recolha;
e) Achados;
f) Transferência;
g) Permuta;
h) Afetação permanente;
i) Preferência;
j) Dação em pagamento; 
k) Expropriação ao abrigo da Lei n.º 107/2001, de 
08 de setembro

2. A Incorporação representa a integração formal de 
um bem cultural no acervo do Museu. 
3. Muito embora não possam ser considerados incor-
porados no museu, poderão também ser nele deposita-
dos bens, cumprindo-se o disposto no artigo seguinte.

Artigo 17º | Condições especiais 
para aceitação de depósitos

1. Toda a pretensão à realização de depósitos fica su-
jeita a avaliação e apreciação da Câmara Municipal 
mediante parecer dos técnicos superiores adstritos ao 
Museu, ficando salvaguardado o direito de renúncia 
aos referidos atos de depósito 
2. Os depósitos serão descritos no respetivo Livro 
de Depósitos sendo-lhes atribuída uma classificação 
numérica, acompanhados por um Auto de Depósito 
onde são descritas as condições gerais de aceitação, 
que é assinado por ambas as partes, em duplicado, 
revertendo um exemplar a cada uma das partes.
3. No Auto de Depósito será sempre mencionado o 
período de permanência da coleção, grupo ou objeto 
singular no Museu Municipal, período esse a estabe-
lecer caso a caso e passível de ser renovado por igual 
período desde que assim o entendam ambas as partes.
4. As condições de aceitação de Depósito descritas 
no respetivo Auto não poderão ser alteradas unilate-
ralmente.

SECÇÃO III
Inventariação e Documentação

Artigo 18º | Inventário e 
documentação de bens culturais 

1. O Museu Municipal efetua o inventário museo-
lógico dos bens culturais incorporados, com vista à 
sua identificação e individualização, de acordo com 
as normas técnicas mais indicadas à sua natureza e 
especificidades.
2. O Museu Municipal regista as novas entradas, do-
cumentando o direito de propriedade 
3. Após a incorporação de cada bem cultural, o inven-
tário museológico é devidamente atualizado.
4. O inventário museológico compreende um núme-
ro de registo de inventário e uma ficha de inventário 
museológico.
5. O número de registo de inventário é único e in-
transmissível, e a ficha de inventário museológico, a 
qual é acompanhada da respetiva imagem, devem ser 
tratados informaticamente podendo, porém, ter outro 
suporte enquanto o museu não disponha dos meios 
necessários à respetiva informatização.
6. O inventário museológico informatizado é objeto 
de cópias de segurança regulares, a conservar no Mu-
seu Municipal de forma a garantir a integridade e a 
inviolabilidade da informação.
7. A informatização do inventário museológico não 
dispensa a existência do livro de tombo, numerado 
sequencialmente e rubricado.

Artigo 19º | Documentação
O Inventário Museológico é complementado por 
registos subsequentes que possibilitam aprofundar 
e disponibilizar informação sobre os bens culturais 
bem como acompanhar e historiar o respetivo proces-
samento e a atividade do museu. 

SECÇÃO IV
Conservação

Artigo 20º | Conservação 
O museu municipal conserva todos os bens cul-
turais nele incorporados garantindo as condições 
adequadas, promovendo as medidas preventivas 
necessárias à conservação dos bens culturais nele 
incorporados. 

Artigo 21º | Conservação dos bens culturais 
1. O museu implementa normas e procedimentos de 
conservação preventiva de forma a definir os prin-
cípios e as prioridades da conservação preventiva 
e da avaliação de riscos de acordo com as normas 
técnicas emanadas pelas entidades competentes nes-
ta matéria em conformidade com a Lei Quadro dos 
Museus. 
2. Os princípios e prioridades da conservação dos 
bens culturais incorporados ou depositados no mu-
seu encontram-se definidos em normas procedimen-
tais, devidamente aprovadas, cujo cumprimento é 
obrigatório por parte dos trabalhadores. 
3. As condições de conservação devem ser monito-
rizadas com regularidade no tocante aos níveis de 
iluminação e teor de ultra violetas e de forma con-
tinua no caso da temperatura e humidade relativa 
ambiente. 
4. As intervenções de conservação e restauro nos 
bens culturais incorporados ou depositados no Mu-
seu Municipal são realizadas por técnicos com quali-
ficação legalmente reconhecida. 

Artigo 22º | Conservação e reservas
1. Poderão ser constituídas reservas museológicas 
em espaços qualificados, individualizados, adequa-
dos e organizados onde se encontrarão conservados 
os bens culturais do Museu Municipal. 
2. As reservas estarão dotadas de equipamento e 
mobiliário apropriados para garantir a conservação 
e segurança dos bens culturais. 

SECÇÃO V
Segurança

 Artigo 23º | Condições de Segurança
1. O Museu Municipal desenvolve as condições de 
segurança necessárias para garantir a proteção e a 
integridade do acervo nele incorporado, bem como, 
dos visitantes, dos trabalhadores e das instalações. 
2. As condições referidas no número anterior con-
templam os meios físicos, mecânicos ou eletrónicos 
que garantam a prevenção, a proteção física, a dete-
ção e o alarme. 

Artigo 24º | Plano de segurança
O Museu Municipal possui um plano de segurança 
periodicamente testado. 

Artigo 25º | Restrições à entrada
1. Nos espaços museológicos poderá ser proibida a 
entrada de guarda-chuvas, sacos, ou objetos volumo-
sos que se entenda possam, de alguma forma, cons-
tituir um risco à integridade do acervo museológico.
2. Verificando-se o disposto no número anterior, os 
visitantes devem entregar, na receção, ao cuidado do 
trabalhador em serviço, os referidos objetos. 
3. Os objetos de valor significativo devem ser decla-
rados e identificados pelo visitante.
4. Os visitantes que se façam acompanhar de objetos, 
que pelo valor ou natureza, não possam ser guarda-
dos em segurança, na receção, podem ser impedidos 
de entrar no espaço museológicos. 
5. Os visitantes que perturbem o normal funciona-
mento Museu podem ser dele expulsos.

SECÇÃO VI
Interpretação e Exposição

Artigo 26º | Conhecimento dos bens culturais
1. O Museu Municipal promove o conhecimento dos 
bens culturais incorporados ou depositados no mu-
seu, de forma a propiciar o seu acesso pelo público, 
através da sua interpretação e exposição.
2. O Museu promoverá, sempre que entender por 
oportuna e de relevância para a divulgação do patri-
mónio, a publicação de catálogos, roteiros, material 
publicitário ou outras quaisquer publicações destina-
das à distribuição gratuita ou para venda nos espaços 
determinados para o efeito. 
3. Das publicações poderão fazer parte coleções, 
grupos ou objetos singulares em depósito temporá-
rio.

Artigo 27º | Exposições permanentes
e temporárias e divulgação 

1. O Museu Municipal dá a conhecer o seu acervo 
através de um programa de exposições que contem-
pla exposições permanentes ou temporárias.
2. A exposição permanente é aquela que se realiza de 
acordo com um projeto museológico, prolongando 
-se por um período superior a três anos.
3. A exposição temporária é aquela que se realiza por 
um período igual ou inferior a um ano, no Museu 
Municipal ou em qualquer um dos espaços munici-
pais, devidamente preparados para o efeito. 
4. O planeamento de exposições deve ser baseado 
nas particularidades das coleções e em programas de 
investigação, constando num Plano de Exposições.
5. As exposições temporárias a organizar pelo Mu-
seu Municipal serão devidamente enquadradas no 
referido Plano de Exposições, sujeito a apreciação e 
aprovação pelo Presidente da Câmara Municipal ou 
Vereador com competências delegadas. 
6. O Plano de exposições é passível de ser alterado 
pelo Presidente da Câmara Municipal, ou vereador 
com competência delegada, ficando sem efeito uma 
qualquer atividade, podendo a mesma ser adiada ou 
definitivamente cancelada. 
7. Podem ser aceites propostas de exposições tem-
porárias por parte de terceiros não sendo, todavia, 
facultada a venda de quaisquer bens expostos no es-
paço destinado à sua exposição, nem permitida a sua 
remoção até ao final da mesma.
8. As despesas realizadas com as exposições tempo-
rárias mencionadas no numero anterior ficam salvo 
outra decisão, a cargo do proponente, sem prejuízo 
do regime do mecenato ou outros meios de finan-
ciamento.
9. Para a divulgação do seu acervo, o Museu Mu-
nicipal utiliza novas tecnologias de comunicação e 
informação.  

SECÇÃO VI
Educação

Artigo 28º | Serviço educativo 
Entende-se por serviço educativo o espaço especial-
mente criado para a receção de visitantes, indivi-
dualmente ou em grupo, de todos os escalões etários, 
onde são colocadas em prática atividades de índole 
pedagógica e didática, como local de formação, de 
entretenimento e de lazer.
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Artigo 29º | Funcionamento 
1. O serviço educativo funcionará em local que o 
Município considere pertinente para o desenvolvi-
mento da atividade pretendida. 
2. O Serviço Educativo é alvo de um Plano de Ati-
vidades, concebido pelos técnicos afetos ao Museu 
Municipal e da área de Cultura, Turismo, Bibliotecas 
e Museus, aprovado pelo Presidente de Câmara ou 
pelo Vereador com competência delegada, visando 
estratégias pedagógicas inovadoras na abordagem 
do património e modelos de relação escola-museu-
comunidade. 
3. Todas as despesas com as iniciativas estarão a 
cargo da entidade, instituição ou particular que re-
queiram o espaço, salvo nos casos deliberados em 
contrário pela Câmara Municipal.
4. Quando terceiros solicitarem o espaço para reali-
zação de atividades não previstas no plano, a respeti-
va realização fica sujeita a autorização do Presidente 
da Câmara Municipal. 
5. A realização de atividades por terceiros na Bi-
blioteca Municipal, no Centro Cultural ou noutros 
espaços solicitado para o efeito estará sujeito ao pa-
gamento das respetivas taxas, se devidas. 

CAPÍtuLO IV
Empréstimo e Reprodução de bens

SECÇÃO I
Cedência de bens

Artigo 30º | Cedência de bens culturais 
1. Os objetos que integram o acervo do Museu Mu-
nicipal destinam -se a ser expostos e estudados pelos 
técnicos do Museu Municipal podendo, se devida-
mente autorizados pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal, com faculdade de delegação nos vereadores, 
ser cedidos para investigação em laboratório. 
2. Os objetos que integram as coleções do Museu 
Municipal poderão ser cedidos por empréstimo para 
exposições temporárias organizadas por outras ins-
tituições. 
3. Todas as cedências temporárias serão alvo de 
apreciação minuciosa por um técnico devidamente 
habilitado, ao serviço do museu, o qual emitirá pa-
recer, levando o mesmo à consideração da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares.
4. É proibida a cedência de determinado objeto sem-
pre que não estejam reunidas condições de seguran-
ça e conservação.
5. Caso um objeto ou uma coleção venham a ser 
cedidos, o requerente deve propor as contrapartidas 
adequadas, que podem envolver diversas modalida-
des, salvo deliberação da Câmara Municipal em sen-
tido contrário, nomeadamente:

a) Reciprocidade, mediante a cedência por em-
préstimo de peças de que seja proprietário ou 
depositário, a pedido do Museu Municipal, para 
constar em exposições organizadas por este;
b) Mecenato, mediante o custeio de produções no 
Museu Municipal como publicações, exposições, 
restauros, ou remodelação de instalações e equi-
pamentos;
c) Conservação e restauro, mediante o custeio das 
intervenções de conservação e restauro das peças 
cedidas;
d) Seguro, mediante a garantia da segurança e in-
tegridade do objeto ou coleção, desde a sua saída 
até ao seu regresso, sendo obrigatória a apresen-
tação de documento comprovativo de seguro que 
cubra todos os riscos, cujo valor de seguro é deter-
minado pelo Museu Municipal

6. O empréstimo de bens culturais que integram o es-
pólio do Museu Municipal depende do preenchimen-
to de um formulário e da celebração de um contrato 
de cedência para exposições temporárias.
7. O pedido de cedência para exposições temporá-
rias, salvo motivo devidamente fundamentado, deve 
ser enviado á Câmara Municipal, ao cuidado do Mu-
seu Municipal até três meses antes do início da expo-
sição, a fim de ser analisado, e o contrato de cedência 
assinado até um mês antes.
8. O requerente do empréstimo pode executar re-
produções fotográficas das peças para efeitos de 
publicação em catálogo ou material promocional do 
evento, mas é proibida a sua cedência ou utilização 
para outros fins.
9. O requerente do empréstimo é obrigado a entregar 

ao Museu Municipal dois exemplares da obra publi-
cada em que se inserem os objetos, quando se regis-
tar o previsto no número anterior.

Artigo 31º | Cedência temporária 
de peças para o estrangeiro

1. Ao requerente do empréstimo dos espécimes mu-
seológicas do Museu Municipal, a solicitação, por 
escrito, às autoridades competentes, a devida autori-
zação para exportação do bens.
2. Toda a documentação e encargos relativa a pro-
cedimentos legais de exportação temporária de bens 
culturais estarão a cargo da entidade que solicita o 
empréstimo, sendo o processo elaborado com as 
respetivas fichas individuais e fotografias do(s) ob-
jecto(s), assinadas pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Poiares, ou pelo vereador com 
competências delegadas.

SECÇÃO II
Reprodução de Objetos Museológicos

Artigo 32º | Reproduções e atividade comercial
1. O Museu Municipal garante a qualidade, a fide-
lidade e os propósitos científicas e educativas das 
respetivas publicações e das réplicas dos objetos ou 
de espécimes, bem como da publicidade respetiva. 
2. As réplicas são produzidas e assinaladas como tal 
para evitar que sejam confundidas com os objetos ou 
com os espécimes originais. 
3. Sem prejuízo dos direitos de autor, compete ao 
Museu autorizar a reprodução dos bens culturais in-
corporados nos seguintes termos: 

a) Só poderão ser efetuadas reproduções de ob-
jetos através de imagem depois de as mesmas 
terem sido solicitadas por escrito, expressando-se 
os objetivos a que as mesmas se destinam, bem 
como todos os outros elementos informativos que 
se considerem relevantes;
b) A imagem terá obrigatoriamente que ser acom-
panhada de legenda adequada, mencionando a 
proveniência do(s) objecto(s);
c) O particular é obrigado de ceder ao Museu Mu-
nicipal um exemplar da obra onde foi inserida a 
imagem.

Artigo 33º | utilização de Equipamento 
de Filmagem e Fotográfico

1. No interior do Museu Municipal não estão os visi-
tantes autorizados a utilizar equipamento fotográfico 
ou de filmagem, salvo nos espaços e materiais devi-
damente assinalados.
2. Poderão ser solicitadas autorizações especiais 
para fotografar ou filmar objetos e/ou coleções do 
Museu, por requerimento a dirigir ao Presidente de 
Câmara ou Vereador com competências delegadas, 
onde deverão ser expressos os fundamentos do pe-
dido, devendo o requerimento mencionar também o 
tipo de equipamento a utilizar para a produção da 
imagem.
3. A autorização para a produção de fotografia ou 
filme não implicará a remoção dos objetos do local 
onde se encontram sem a devida autorização, sendo 
o manuseamento exclusivamente da responsabilida-
de de pessoal técnico da instituição.
4. No caso de coleções, grupos ou objetos indivi-
duais cujos direitos de posse ainda não tenham sido 
transmitidos ao Museu Municipal não poderão ser 
efetuadas reproduções de imagem, salvo com autori-
zação expressa do seu proprietário, autor ou legítimo 
representante. 

Artigo 34º | Venda de Livros, Réplicas 
e outros bens no Museu

1. Poderá o Museu Municipal proceder à execução, 
ou contratando serviços externos para esse efeito, de 
materiais que entenda como necessários para a di-
vulgação das coleções e do concelho.
2. Poderá o Museu Municipal promover a investiga-
ção e posterior publicação de trabalhos resultantes 
da mesma, investigação essa que poderá ser executa-
da por técnicos do Município, ou contratando espe-
cialistas para esse efeito.
3. Poderão ainda ser aceites propostas de publicação 
por elementos externos ao Museu Municipal e Mu-
nicípio, cabendo-lhe custear a própria edição ou con-
ceder patrocínio mediante a entrega de um número 
de exemplares a determinar caso a caso.
4. Pode o Município através do Museu Municipal 

produzir réplicas de objetos museológicos que fa-
zem parte das suas coleções e colocá-los à venda em 
local próprio.
5. É estritamente proibida a execução de réplicas ou 
de reproduções de objetos pertencentes ou em depó-
sito no Museu Municipal, com fins lucrativos, salvo 
nos casos de manifesto interesse público e cultural, 
devidamente fundamentados e aprovados por delibe-
ração da Câmara Municipal.
6. Todas as publicações e materiais de divulgação 
podem ser vendidos no Museu Municipal, ou nou-
tros locais dependentes do Município ou por enti-
dades exteriores ao Município, após proposta devi-
damente fundamentada e aprovação dos respetivos 
preços de venda ao público pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares.
7. Poderão os preços de venda ao público de publi-
cações e outros materiais ser revistos e atualizados, 
sempre que se entender oportuno.
8. Os proveitos monetários resultantes das vendas 
constituem fonte de receita da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, salvo nos casos em que este-
jam à venda no Museu obras que revertem a favor de 
outras instituições, depois de devidamente autoriza-
da a respetiva venda.

CAPÍtuLO V
biblioteca Especializada / Centro 

de Documentação

Artigo 35º | biblioteca 
Especializada /Centro de Documentação

1. Destinado a dar apoio ao Museu Municipal é cria-
da a Biblioteca Especializada/Centro de Documen-
tação do Museu Municipal o qual visa a integração 
de bibliografia especializada sobre as mais diversas 
áreas do conhecimento, que possibilitem e facilitem 
o estudo dos objetos que fazem parte das coleções do 
Museu Municipal, mas igualmente sobre a história 
do concelho de Vila Nova de Poiares. 
2. Integra ainda espólio documental de manifesto in-
teresse histórico-cultural, desde o documento escrito 
à imagem.

Artigo 36º | Funcionamento
1. A Biblioteca Especializada/Centro de Documenta-
ção funcionará na Biblioteca Municipal pelo que terá 
o horário estabelecido para esta. 
2. A consulta de espécimes bibliográficos será pre-
sencial, podendo todavia ser analisados requerimen-
tos de obras para empréstimo domiciliário, mediante 
justificação válida apresentada ao coordenador da 
área de Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus ou 
coordenador do serviço do Museu.
3. Excetua-se o empréstimo domiciliário de obras 
de valor histórico e de manifesta antiguidade, bem 
como todas as que não se apresentem em boas con-
dições de conservação.
4. Poderão ainda ser disponibilizadas obras para con-
sulta na Biblioteca Municipal no Centro Cultural de 
Poiares.
5. A Biblioteca possibilita a realização de fotocópias, 
mediante o valor constante do Regulamento Munici-
pal de Taxas e Tarifas da Câmara Municipal.
6. De acordo com a legislação em vigor, é expressa-
mente proibida a reprodução integral de publicações, 
bem como de documentos onde é manifestamente 
prejudicial a utilização de meios de reprodução, de-
vido ao seu estado de conservação ou antiguidade.

CAPÍtuLO VI 
Regime Orgânico e Financeiro do Museu

SECÇÃO I
Regime Orgânico

Artigo 37º | Organização 
interna do Museu Municipal

1. O Museu municipal é funcionalmente dirigido 
por um técnico superior designado para os efeitos 
previstos no presente Regulamento, por “Diretor do 
Museu Municipal.”
2. O Museu Municipal dispõe de pessoal afeto, de-
finido no mapa de pessoal da Câmara Municipal e 
dependendo hierarquicamente do Presidente da Câ-
mara Municipal. 

Artigo 38º | Competências

1. Compete ao Diretor do Museu Municipal
a) Dirigir, coordenar e assegurar o bom funciona-
mento dos serviços do Museu Municipal;
b) Fazer cumprir as funções museológicas dos ser-
viços do Museu Municipal;
c) Representar tecnicamente o Museu Municipal 
em reuniões interdisciplinares, congressos, cursos 
ou eventos;
d) Emitir pareceres sobre novas incorporações ou 
abate de bens culturais;
e) Organizar a programação museológica do Mu-
seu Municipal
f) Organizar e editar catálogos, desdobráveis, en-
tre outros, para publicitação do Museu Municipal;
g) Promover a atualização do Centro de Docu-
mentação;
h) Pronunciar -se sobre pedidos de cedência tem-
porária, bem assim como de fotografia ou filma-
gem de objetos do acervo do Museu Municipal;  
i) Fazer cumprir as condições de cedência de bens 
culturais;
j) Propor e coordenar a execução do Plano Anual 
de Atividades;
k) Praticar todos os atos necessários ao funciona-
mento corrente do Museu Municipal, cuja com-
petência não seja atribuída a outros serviços do 
Município;
l) Praticar todos os atos que lhe sejam solicitados 
pelo Presidente da Câmara Municipal ou vereador 
com competência delegada. 

2. Compete ao Museu Municipal em matéria de pa-
trimónio:

a) Em matéria de inventário:
i. Proceder ao registo, marcação e inventaria-
ção de todo o espólio incorporado no Museu 
Municipal; 
ii. Fazer o levantamento fotográfico digital do 
referido espólio para a ficha informática e para 
o arquivo fotográfico do Museu Municipal;
iii. Informatizar o registo geral de inventário e 
atualizar a base de dados do Museu Municipal 
iv. Organizar, a nível informático, as informa-
ções disponíveis de cada objeto, incluindo os 
dados a disponibilizar na Internet.

b) Em matéria de conservação e restauro:
i. Separar bens culturais de acordo com as suas 
características e problemas intrínsecos, nomea-
damente ao nível da conservação preventiva, da 
segurança e do acondicionamento;
ii. Efetuar trabalhos de conservação e restauro 
do espólio incorporado no Museu Municipal 
com recurso a técnicos qualificados;
iii. Elaborar relatórios técnicos das peças inter-
vencionadas e atualizá-los;
iv. Acautelar as condições ambientais das reser-
vas e dos espaços museológicos através da mo-
notorização dos níveis de temperatura, humida-
de relativa, iluminação e teor de ultravioletas;
v. Cumprir os planos de Conservação Preventi-
va e de Segurança;
vi. Apresentar parcerias e consultorias técnicas 
nas áreas da conservação e restauro preventivo;
vii. Definir as condições de embalagem e trans-
porte das peças.

3. Compete ao Museu Municipal em matéria de es-
tudo e investigação:

a) Estudar e investigar o acervo incorporado no 
Museu Municipal com o intuito de o expor;
b) Estabelecer protocolos, através do Município 
de Vila Nova de Poiares, com investigadores ou 
estabelecimentos de ensino com cursos vocacio-
nados para as áreas de atuação do Museu Muni-
cipal com vista ao estudo das coleções nele incor-
poradas; 
c) Cooperar com o trabalho de investigadores ex-
teriores ao Museu Municipal;
d) Proceder ao estudo e inventariação do patri-
mónio cultural concelhio e outros de interesse, 
propondo medidas tendentes à sua preservação, 
divulgação e classificação; 
e) Planear e dinamizar colóquios e conferências.

4. Compete ao Museu Municipal em matéria de ex-
posições:

a) Apresentar os programas de exposições perma-
nentes e temporárias;
b) Conceber, desenhar e acompanhar a montagem 
e desmontagem das exposições do Museu Muni-
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cipal.
5. Compete ao Museu Municipal em matéria de ex-
tensão escolar/comunitária:

a) Efetuar visitas guiadas;
b) Sensibilizar os diversos públicos para a neces-
sidade de uma educação patrimonial através da 
formação de uma consciência patrimonial cole-
tiva;
c) Desenvolver a sensibilidade artística dos diver-
sos públicos;
d) Conceber estratégias angariadoras de novos 
públicos;
e) Apresentar e desenvolver o plano do Serviço 
Educativo;
f) Dinamizar eventos no âmbito dos dias come-
morativos;
g) Estabelecer parcerias com as várias instituições 
do concelho;
h) Fomentar o hábito de os estabelecimentos de 
ensino e a comunidade em geral frequentarem o 
Museu Municipal

6. Compete ao Museu Municipal em matéria de mar-
keting cultural:

a) Conceber trabalhos publicitários do Museu 
Municipal, das suas coleções e do Plano de Ati-
vidades;
b) Desenvolver uma sinalética harmonizada com 
os espaços museológicos;
c) Coordenar o design gráfico das exposições e 
das respetivas brochuras;
d) Determinar os meios gráficos e de multimédia 
necessários à divulgação do Museu Municipal;
e) Estudar novos processos e técnicas de conceção 
de exposições;
f) Manter atualizados os diversos canais de divul-
gação do Museu Municipal 

7. Compete ainda ao Museu Municipal 
a) Rececionar os visitantes, os utilizadores do 
espaço e prestar todas as informações verbais e 
telefónicas que lhe sejam solicitadas;
b) Registar todas as reclamações do público;
c) Organizar os mapas estatísticos de todos os 
utilizadores dos diferentes espaços museológicos;
d) Imprimir e fotocopiar documentos;
e) Elaborar administrativamente os diferentes 
processos inerentes ao funcionamento do Museu 
Municipal 
f) Apoiar administrativamente a realização de ex-
posições e visitas guiadas;
g) Preparar a correspondência necessária para di-
vulgação das atividades do Museu Municipal

SECÇÃO II
Recursos Financeiros

Artigo 39º | Recursos Financeiros 
1. O Museu Municipal dispõe dos recursos financei-
ros previstos em dotação orçamental municipal do 
orçamento anual da Câmara Municipal, adequados 
à sua vocação, tipo e dimensão, suficientes para o 
cumprimento das suas funções museológicas. 
2. A garantia dos recursos financeiros a que se refere 
o número anterior, bem como a sua afetação, cabem 
à Câmara Municipal. 

CAPÍtuLO VII
Disposições Gerais

Artigo 40º | Delegação de Poderes
1. As competências neste Regulamento conferidas 
à Câmara Municipal podem ser delegadas no seu 
Presidente, com faculdade de subdelegação nos ve-
readores.
2.  As competências neste Regulamento cometidas 
ao Presidente da Câmara Municipal podem ser dele-
gadas nos vereadores.

Artigo  41º | Dúvidas e omissões
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na inter-
pretação e aplicação do presente Regulamento, que 
não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios 
legais de interpretação e integração de lacunas, são 
decididos pela Câmara Municipal, após emissão de 
parecer técnico dos serviços competentes. 

Artigo 42º | Entrada em vigor
O presente Regulamento entrará em vigor 15 dias 
após a sua publicação em Diário da República.

DELIBERAÇÕES
20 de janeiro de 2017 a 17 de fevereiro de 2017

As atas aqui apresentadas, 
em versão resumida, 

podem ser consultadas 
no site do Município em:

www.cm-vilanovadepoiares.pt

REuNIÃO ORDINáRIA DE
20 DE JANEIRO DE 2017

1. Acordo entre parceiros no âmbito da implemen-
tação do Plano Inovador de Combate ao insucesso 
escolar da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
Proposta de Aditamento ao Acordo de Execução 
celebrado entre a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares e a Junta de Freguesia de Arrifana, 
Lavegadas, Poiares (Santo André) e São Miguel de 
Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar. 
3. Minuta de Protocolo de Parceria – Associação 
One Love Family
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
4. Minuta de Contrato-Programa com o Grupo 
Motard de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
5. Publicitação do procedimento e participação 
procedimental tendo em vista a elaboração de um 
Projeto de Regulamento do Museu Municipal da 
Educação, família e Atividades Económicas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
6. Início do procedimento tendente à alteração ao 
Regulamento da POIARtES-Mostra Nacional de 
Artesanato, Mostra de Gastronomia, Mostra de 
Caprinicultura e Mostra Agrícola, Comercial e 
Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
7. Processo de Obras nº 08/2014 – legalização de 
alterações em moradia e anexo – Leonel Carvalho 
da Cruz – Pereiro de Além  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
8. Processo de Obras nº 08/2016 – certidão de 
destaque de parcela de terreno – Rogério dos Reis 
baptista e Maria Adelaide da Conceição baptista – 
Carvalhal
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
9. Processo de Obras nº 10/2016 – construção de 
moradia – Nuno Alexandre Campos Quaresma – 
Carvalhinho da Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.

REuNIÃO ORDINáRIA DE
3 DE FEVEREIRO DE 2017

1. Projeto de Regulamento do Orçamento Partici-
pativo
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar.
2. Projeto de Regulamento de Hortas Comunitárias 
do Município de Vila Nova de Poiares
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar.
3. Aquisição de eletricidade no mercado livre – btN 
e BTE – Audiência Prévia - Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, ratificar a decisão.
4. Aquisição de eletricidade no mercado livre – btN 
e btE – Caducidade da Adjudicação à HEN Lda. e 
Adjudicação à EDP Comercial – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, ratificar a decisão proferida 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, através do 
seu despacho datado 21 de dezembro de 2016, de apro-
var as propostas contidas no relatório final e adjudicar 
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€ 
(duzentos e sessenta e oito euros, setecentos e setenta e 
cinco euros e trinta e quatro cêntimos).
Lote 2 – Baixa Tensão Especial
HEN – Serviços Energéticos Lda., pelo montante de 
19.309,30€ + 4.441,14€ (IVA), ou seja, 23.750,44€ 
(vinte e três mil setecentos e cinquenta euros e quaren-
ta e quatro cêntimos).  
5. Processo de Obras nº 41/2016 – alteração de uso 
de estabelecimento – Ditar o Futuro, Lda. – Zona 
Industrial, Lote 9
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
6. Processo de Destaque nº 07/2016 – certidão de 
destaque de parcela de terreno – Rogério dos Reis 
baptista e Maria Adelaide da Conceição baptista – 
Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos.
7. Processo de Obras nº 52/2016 – construção de 
anexo – Raymond Millard – Algaça - “Casal das 
Velhas”
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
8. Processo de Obras nº 14/2016 – pedido de alte-
ração da calendarização – António João Rodrigues 
Ferreira – Venda Nova
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
9. Informação Prévia nº 01/2017 – Proposta de 
emissão de carta de conforto – Frango Halal, Lda. – 
Serra da Soalheira
A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar.
10. Beneficiação e pavimentação dos arruamentos 
principais de Lombada – Relatório Final e Proposta 
de Adjudicação – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, ratificar a decisão de aprovar 
a proposta contida no relatório final e adjudicar à 
Sociedade Rosas Construtores, S.A., pelo valor de 
126.041,66 € (cento e vinte e seis mil quarenta e um 
euros e sessenta e seis cêntimos) acrescido de IVA à 
taxa legal.

REuNIÃO ORDINáRIA DE
17 DE FEVEREIRO DE 2017

1. Proposta de Moção “Pela defesa das Acessibilida-
des de Vila Nova de Poiares”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Proposta de Moção “Pela defesa das Acessibilidades 
de Vila Nova de Poiares”.
2. Parecer Prévio vinculativo – Dr. Américo baptista
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a emissão de parecer 
prévio vinculativo, favorável à renovação por mais 
um ano, e pelo valor mensal de 1000 € (mil euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, do contrato de 
prestação de serviços, na modalidade de avença, cele-
brado em 20 de fevereiro de 2014 com o Dr. Américo 
da Conceição Baptista-NIF: 179529846, considerando 
que se encontram cumpridos os requisitos legais apli-
cáveis e de acordo com a informação técnica.
3. Atribuição de prémios – Concurso Municipal de 
Ideias de Negócios 2017
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atri-
buição de prémios do Concurso Municipal de Ideias de 

Negócios 2017, nos termos seguintes:
- Prémio a atribuir à equipa classificada em 2º lugar 
no Concurso Municipal de Ideias de Negócio do Ensino 
Secundário e Profissional:  
Prémio no valor de 55€ convertido em apoio financeiro 
para compras em estabelecimentos do Comércio Local 
(excepto restauração e bebidas), a comprovar pelos 
premiados com faturas/recibos sendo o limite a atribuir 
55€.
- Prémio a atribuir à equipa classificada em 3º lugar 
no Concurso Municipal de Ideias de Negócio do Ensino 
Secundário e Profissional:  
Prémio no valor de 35€ convertido em apoio financeiro 
para compras em estabelecimentos do Comércio Local 
(excepto restauração e bebidas), a comprovar pelos 
premiados com faturas/recibos sendo o limite a atribuir 
35€.  
4. Financiamento para implementação, organização 
e contratualização dos serviços de transporte públi-
co de passageiros, para autoridades de transporte 
a nível local – transferência a efetuar para a CIM, 
nos termos do RJSPtP  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a transferência no 
valor de 9.264,00 € a favor da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra, enquanto autoridade 
de transporte a nível local no âmbito do financiamento 
para implementação, organização e contratualização 
dos serviços de transporte público de passageiros, nos 
termos do RJSPTP.  
5. Concursos de Natal – árvores e Presépios de Na-
tal para enfeitar a nossa Vila – 10ª edição / Montras 
de Natal – 3ª edição  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atri-
buição de prémios do Concurso de Árvores e Presépios 
de Natal para enfeitar a nossa Vila – 10ª edição, nos 
termos seguintes: 
Categoria: Presépios de Natal 
1º Lugar – APPACDM – 50 €  
2º Lugar – Confraria da Chanfana de VNPoiares - 35 €
3º Lugar – Agrupamento de Escolas de V N Poiares (O 
Belíssimo Presépio de Natal | 5º B) – 25 €  
Categoria: Árvores de Natal  
1º Lugar – Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de V N Poiares – 50 €  
2º Lugar – APPACDM – 35 €  
3º Lugar – Restaurante A Mó – 25 €  
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 nº 51/2016 – construção de 
piscina e telheiro – Leonor Carvalho Fernandes – 
Vale do Velho/Jardim
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
8. Processo de Obras nº 03/2017 – legalização de 
construção de churrasqueira e muro – Armando 
Gonçalves Marques – barreiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
9. Processo de Obras nº 06/2016 – Legalização de 
edificação – Maria José Conceição Santos – Vale 
Moinho-Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
10. Certidão de Compropriedade – Sérgio Miguel 
Aldeia Carvalho – Venda Nova
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
11. Licenciamento Instalação de Gás – Chamagás, 
Lda. - São Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
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