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pela acção  e trabalho desenvolvido em prol das 
comunidades locais.

Estas são apenas algumas das muitas medidas 
previstas e que, mais não são, do que a continuação do 
trabalho que temos vindo a desenvolver para responder 
às principais necessidades de todos os poiarenses.

A nossa motivação e o nosso empenho não 
esmorecem e, por isso, queremos continuar a trabalhar 
cada vez mais para consolidar esta gestão rigorosa, 
transparente e participada por todos, de forma a 
colocar definitivamente o nosso concelho na rota do 
desenvolvimento sustentado que todos ambicionamos.
Aproveito para desejar a todos um Santo e Feliz Natal, 
com saúde e paz e que o ano de 2016 corresponda a 
todos os vossos desejos

Um Grande Abraço do
Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Henriques
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Ficha Técnica

EDITORIAL

Caros Amigos, 
Poiarenses

Com a publicação 
deste Boletim Municipal 
assinalam-se também 
dois anos desde que 
tomamos posse à frente dos destinos da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares o que significa que 
já ultrapassámos metade deste nosso mandato. Temos 
exercido as nossas funções com orgulho e sentido de 
responsabilidade, procurando responder da melhor 
maneira às expectativas dos Poiarenses e à confiança 
que depositaram em nós.

Como é do conhecimento de todos, a nossa missão 
não tem sido fácil, sobretudo devido a todos os 
constrangimentos causados pela pesada herança que 
recebemos e que, apesar de todo o nosso esforço, 
ainda continua, a condicionar a nossa ação. Contudo, 
e mesmo com todas as dificuldades com que nos 
debatemos, temos perfeita consciência do bom trabalho 
que já conseguimos realizar.

Editorial | Finanças Municipais

JUNTOS JÁ CONSEGUIMOS REDUZIR...

...a dívida a fornecedores e credores em -857 mil euros

...o excesso de endividamento em -3,775 milhões de €...a dívida TOTAL em - 2,708 milhões de euros

...os empréstimos a médio/longo prazo em -1,610 milhões de €

Desde o dia 22 | OUTUBRO | 2013 e até ao dia 26 | NOVEMBRO | 2015

Implementámos uma gestão democrática, partilhada 
e transparente; gerimos com rigor e de forma 
responsável, e recorremos à resiliência e à criatividade 
para podermos, numa conjuntura desfavorável, que 
nos subtrai os recursos, desenvolver ainda assim um 
conjunto de ações que dão mais vida e mais alegria ao 
nosso concelho.

Financeiramente, temos feito um grande esforço 
para reequilibrar as contas do Município. Fruto desse 
esforço já conseguimos reduzir em mais de 2,7 Milhões 
de euros (cerca de 13%) o valor da dívida total.

Pretendemos continuar a apostar na melhoria de 
todos os serviços prestados aos cidadãos e, assim, 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Só com contas consolidadas e uma gestão 
rigorosa e equilibrada esse objectivo será possível. Com 
o trabalho que temos vindo a desenvolver, começamos 
finalmente a ganhar algum espaço para a realizar alguns 
dos investimentos que consideramos necessários nas 
áreas identificadas como as mais carenciadas. 

Do conjunto das medidas previstas no orçamento 
para 2016, já aprovado e que apresentamos neste 
Boletim, destacamos as seguintes:

Vamos ter novos tarifários na fatura da água, 

saneamento e resíduos sólidos que, além de 
contemplarem tarifas especiais para consumidores 
economicamente carenciados e famílias numerosas 
tenderão também a apresentar uma redução de custos 
para a generalidade dos consumidores;

Iremos gradualmente repor a iluminação pública 
durante toda a noite em todo o concelho, num 
processo já iniciado, além de continuarmos a religar 
vários pontos de luz anteriormente desligados, 
corrigindo desta forma, uma medida injusta praticada 
pelo anterior executivo, e que acabou por penalizar 
todos os Poiarenses pelos erros de gestão dos quais não 
tinham qualquer responsabilidade. Estamos também 
a trabalhar para ampliar a rede de iluminação pública, 
levando-a a locais onde actualmente não existe;

Vamos ainda intervir na reabilitação de algumas 
estradas e caminhos em vários pontos do concelho bem 
como substituir condutas de abastecimento de água e 
estender a rede de saneamento básico;

Vamos continuar a investir na promoção e 
dinamização de actividades culturais e sociais no 
concelho em parceria com as diferentes entidades 
e associações além de pretendermos intensificar o 
apoio a todas as colectividades que se têm destacado 
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Município prolonga rede de iluminação 
pública na Avenida Manuel C. Coelho

O Município de Vila Nova de Poi-
ares está a prolongar a rede de 

iluminação pública na Avenida Manuel 
Carvalho Coelho, que é a principal 
‘porta de entrada’ do concelho.

A iluminação pública é uma das 
principais preocupações da Autarquia, 
estando o atual Executivo, desde que 
tomou posse, estando a desenvolver 
todos os esforços para, à medida do 
possível, conseguir ir repondo o ‘cor-
te’ que foi introduzido ainda no ante-
rior mandato, desligando mais de 60% 
dos focos de iluminação, face à ne-
cessidade de redução de custos, decor-
rente da difícil situação financeira em 
que se encontrava.

Recorde-se que a iluminação 
pública chegou a estar completamente 
desligada durante quase toda a noite, a 
partir das 03h, como medida de con-
tenção financeira, com todas as con-
sequências negativas daí decorrentes, 
desde o aumento do sentimento de 
insegurança das populações à criação 
de potenciais riscos de segurança ro-
doviária, nomeadamente na Avenida 
Manuel Carvalho Coelho, que não só 

serve de entrada ao concelho, como 
também se trata de um dos principais 
pontos de acesso ao parque industrial 
de Poiares.

Fruto do enorme esforço de 
equilíbrio financeiro que o atual Exe-
cutivo Municipal tem implementado 
desde o primeiro dia em que assumiu 
funções, foi possível criar condições 
para voltar a ligar luminárias um pou-
co por todo o concelho, num processo 
que ainda não está completo, mas que 
tem permitido devolver a iluminação 
pública às zonas residenciais, de maior 
densidade populacional e às principais 
vias rodoviárias, proporcionando as-
sim condições de segurança tanto para 
a circulação automóvel como pedonal.

Refira-se ainda que este prolonga-
mento da rede de iluminação pública 
se insere no conjunto de obras de be-
neficiação, requalificação e embeleza-
mento da Avenida Manuel C. Coelho, 
que o Município iniciou desde que to-
mou posse e que têm como principal 
objetivo dar mais dignidade àquela que 
é a principal ‘porta de entrada’ do con-
celho e um dos seus ‘cartões de visita’.

ILUMINAÇÃO Aspeto da intervenção na Avenida Manuel Carvalho Coelho

Vila Nova de Poiares faz parte 
do conjunto de municípios 
que, no recentemente em 

Santa Marta de Penaguião, assinaram o 
protocolo de criação da Associação de 
Municípios da Rota Estrada Nacional 
2 (EN2), com o objetivo de a transfor-
mar numa nova rota turística que está 
a ser impulsionada pelos territórios 
atravessados por esta via que é a mais 
extensa do país, ligando Chaves a Faro 
ao longo de 738,5 quilómetros.

A importância e especificidade 
desta estrada ganha ênfase no concelho 
de Vila Nova de Poiares, na medida 
em que é uma das principais vias que 
atravessam o seu território, a par da 

Poiares integra Rota da EN2
Projeto transformará a Estrada Nacional nº 2 numa rota turística

EN-17, e que historicamente se tem 
assumido como via de desenvolvimen-
to do município.

Também por essa razão, o Presi-
dente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, considera extrema-
mente importante este projeto que, na 
sua opinião, tem também «um enorme 
potencial paisagístico, patrimonial e 
socioeconómico, na medida em que 
esta via atravessa, não só Poiares, como 
outros 36 municípios, de norte a sul 
do país, passando diretamente pelo 
interior das povoações, permitindo 
aos turistas conhecer o ‘país real’ e 
apreciar não só as diferentes paisagens 
do país, como o património histórico 

e cultural ou ainda deliciar-se com a 
riquíssima gastronomia tradicional, de 
que Poiares é uma referência incon-
tornável».

Para o autarca, outra das mais-vali-
as do projeto é que a informação seja 
partilhada e, deste modo, em qualquer 
dos municípios que é atravessado pela 
via, o turista pode encontrar infor-
mação de outros pontos do país e de 
outros concelhos que integram a Rota 
da EN2, contribuindo, desta forma 
para «criar riqueza em cada concelho 
e, simultâneo, divulgar o património e 
a paisagem característica de cada mu-
nicípio».

Refira-se ainda que o projeto da 

Rota da EN2, irá envolver as 
cinco comissões de coorde-
nação e desenvolvimento re-
gional do país e a Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), em Vila Real, 
que já se disponibilizou para 
ser parceira no projeto, estando 
ainda prevista a possibilidade de 
candidaturas a fundos comuni-
tários.

O Município de Vila Nova de 
Poiares aprovou em reunião 

do   Executivo Municipal os projetos 
de regulamento do “Serviço de Abas-
tecimento de Água e de Saneamento 
de Águas Residuais”, e também de 
“Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene 
Pública”, decorrentes do processo de 
revisão de regulamentos em curso.

A necessidade de adequação do  
atual regulamento às imposições le-
gais e de acordo com as regras defi-
nidas pela entidade tutelar a ERSAR 
(Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos, foi aproveitada 
pelo Executivo para poder introduzir 
uma maior justiça social e mais equi-
dade nestes regulamentos, ao mesmo 
tempo que permite, de uma forma 
genérica, um desagravamento da fatu-
ra final da maioria dos consumidores 
domésticos.

Para o Presidente da Câmara, 
«além da revisão estrutural e formal 
dos regulamentos, de forma a adequá-
los às regras e obrigações legais decor-
rentes das orientações da ERSAR, 
foram introduzidas algumas novidades, 
destacando a criação de uma tarifa 
social, destinada aos agregados famil-
iares mais desfavorecidos com poucos 

Atualização de Regulamentos de Água e 
Saneamento para beneficiar consumidores

Novo regulamento inclui tarifas sociais e para famílias numerosas

rendimentos, e também a criação de 
uma tarifa especial para famílias nu-
merosas, que beneficiam de um con-
junto de condições que lhes permitirá 
reduzir, de forma substancial a fatura 
mensal do consumo de água».

«Estamos conscientes de que os 
munícipes de Poiares têm uma das 
faturas mais elevadas de consumo de 
água da região, por isso procurámos, 
neste processo de revisão dos Regula-
mentos de Abastecimento de Água e 
Resíduos Sólidos Urbanos, reformu-
lar os escalões e, ao mesmo tempo, 
encontrar uma forma de desagravar 
o esforço financeiro dos munícipes», 
afirmou.

Refira-se que, com base nas esti-
mativas efetuadas e nos estudos com-
parativos realizados, a reorganização 
dos escalões e do preço médio da água, 
haverá uma redução em praticamente 
todos os escalões de consumo, corres-
pondendo a um esforço do Município 
que se traduz num impacto direto na 
receita municipal na ordem dos 60 
mil€/ano.

Depois de aprovados em reunião 
de Câmara, os projetos de regulamen-
to foram colocados a discussão públi-
ca, durante 30 dias, tendo sido depois 
submetidos a aprovação final pela 
Assembleia Municipal, aguardando a 
publicação em Diário da República.

JUSTIÇA SOCIAL Executivo aprovou novos tarifários
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A Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Poiares aprovou, na última reunião, 
o Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para 2016, no montante de 9.479.439 
euros. O documento foi aprovado por maioria, 
com os votos contra dos seis deputados eleitos 
diretamente pelo Partido Social Democrata, com 
excepção dos presidentes de Junta de Freguesia 
de Lavegadas e Arrifana, também eles eleitos pelo 
PSD, mas que decidiram votar a favor.

O Orçamento foi, naturalmente o assunto 
mais ‘polémico’ da Assembleia, motivando acesa 
discussão quanto às áreas de investimento previs-
tas no documento e referidas na ‘apresentação in-
trodutória’ do Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques.

Com um Orçamento necessariamente de 
grande contenção e rigor, a grande linha mestra 
será a aposta na melhoria da qualidade do abas-
tecimento de água à população sendo esta a prin-
cipal prioridade identificada. 

A par dessa, serão ainda definidas algumas 
prioridades, como «o apoio ao investimento e 
à fixação de empresas, o saneamento básico, a 
proteção civil e defesa da floresta contra incên-
dios, a recolha de resíduos, os espaços verdes, 
os equipamentos desportivos, os arruamentos 

rurais, a modernização administrativa de todos 
os serviços, o atendimento e comunicação com 
os munícipes, o apoio às instituições desportivas, 
culturais e sociais bem como a todas as iniciativas 
por si desenvolvidas, o ensino público e respetiva 
qualidade das nossas escolas, o acesso à saúde e 
à proteção social, a promoção da cultura entre 
outros são áreas de atuação que merecem a nossa 
atenção por contribuírem definitivamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas».

Outra das prioridades e apostas do Município 
prende-se com a Ação Social, nomeadamente na 
importância em «identificar os grupos mais vul-
neráveis como os idosos, as crianças, os desem-

“ O dinheiro público será 
sempre gerido por nós de 
forma criteriosa e respon-
sável, e nesse sentido só 
faremos aquilo que for pos-
sível em função da 
realidade
João Miguel Henriques
Presidente da Câmara Municipal

Documento aprovado com os votos contra de seis deputados do PSD

Administração

Orçamento e Grandes Opções do Plano  aprovado em Assembleia Municipal

pregados, as pessoas que caíram numa situação de 
pobreza e outros grupos que possam estar num 
processo de risco de exclusão social».

Nesta matéria ganha especial relevo o novo 
regulamento de abastecimento de água e sanea-
mento, também ele aprovado na mesma reunião 

da Assembleia Municipal, e que para além de per-
mitir uma redução da fatura à esmagadora maio-
ria dos consumidores, inclui ainda tarifas sociais 
e também para famílias numerosas, numa clara 
medida de apoio social.

Outra das prioridades elencadas é o inves-
timento na reabilitação de algumas estradas e 
caminhos municipais que se encontram mais 
degradadas e que necessitam de uma intervenção 
mais urgente.

O Presidente da Câmara Municipal explicou 
mesmo que, «seria muito simples para nós, à 
medida que nos aproximamos do final do man-
dato, enveredar por um caminho demagógico e 

“ Autarquia não apoia
convenientemente a 
promoção da Chanfana 
como marca do território
Bancado do Partido Social DemocrataEXECUTIVO Presidente da Câmara Municipal apresentou o Orçamento e Grandes Opções do Plano

OLHO MARINHO A Assembleia Municipal decorreu na sede da Associação Desportiva e Cultural de Olho Marinho
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Orçamento e Grandes Opções do Plano  aprovado em Assembleia Municipal

irresponsável na tentativa de apresentar obras a 
todo o custo e com isso colocar em causa não só 

todo o processo de recuperação em curso como, 
sobretudo, continuar a penalizar as próximas 
gera-ções», assegurando contudo que «podem 
estar descansados os Poiarenses, porque nós não 
governamos em função dos calendários eleitorais. 
O dinheiro público será sempre gerido por nós 
de forma criteriosa e responsável e nesse sentido 
só faremos aquilo que for possível em função da 
realidade».

Apesar das explicações dadas, a oposição 
justificou o seu voto contra com a necessidade 
de mais investimento e também pelo facto do 

Executivo, no entender dos deputados social-
democratas, não apoiar convenientemente a pro-
moção da Chanfana como “marca do território”, 
dado que consideram que o concelho não tem 
outras grandes marcas que possa promover no 
âmbito do turismo.

A bancada socialista não deixou de contrapor 
os argumentos apresentados, questionando os 
social-democratas sobre quais as rubricas que 
poderiam ter ‘corte de despesa’, de forma a pos-
sibilitar o aumento de investimento. «Todos que-
remos mais investimento, mas sabendo que não 

“ É necessário que o Partido 
Social Democrata diga 
onde quer cortar
Bancado do Partido Socialista

é possível gerar mais receita, é necessário que o 
PSD diga onde quer cortar», referiram os socia-
listas, lembrando ainda que, «o PSD foi a única 
força política que não aceitou o convite do Exe-
cutivo para apresentar propostas, no âmbito da 
elaboração do Orçamento, e agora vota contra, 
sem apresentar qualquer justificação válida».

Na sua intervenção, o Presidente da Câmara 
Municipal acusou os deputados do PSD de «só 
terem olhos para a chanfana esquecendo-se dos 
restantes valores turísticos do concelho, mesmo 
até na área gastronómica, para além obviamente 
do artesanato e do turismo de natureza, que tem 
tido grande projeção no Poiares Trail, além de 
outras iniciativas». O mesmo responsável disse 
ainda discordar da visão social-democrata sobre a 
promoção da chanfana, defendendo a necessidade 
de «uma estratégia integrada que inclua outros 
produtos e um território mais alargado, no sen-
tido de criar dimensão e ganhar escala».

“ Podem estar descansados
porque nós não governamos 
em função dos calendários 
eleitorais
João Miguel Henriques
Presidente da Câmara Municipal

OLHO MARINHO A Assembleia Municipal decorreu na sede da Associação Desportiva e Cultural de Olho Marinho PSD Aspeto da bancada do Partido Social Democrata

PS Aspeto da bancada do Partido Socialista

Executivo aprovou documento 
com votos contra da Oposição

Em reunião do Executivo, o documento 
foi aprovado por maioria, com os votos 
contra dos vereadores do Partido Social 
Democrata.

Para os vereadores da Oposição, aprovar 
o Orçamento seria «autorizar e visar as 
opções políticas definidas no documento 
apresentado pela Maioria», afirmando 
que não o fariam já que consideraram que 
«é possível pensar diferente, e há sempre 
mais do que um ‘caminho’ para conseguir 
alcançar o mesmo objetivo».

O Presidente da Câmara Municipal fez 
questão de sublinhar que «só o PSD se 
recusou a apresentar qualquer sugestão 
ou contributo». Atitude que disse lamen-
tar profundamente, em especial «vinda 
de um Partido com grandes responsa-
bilidades na gestão municipal, não só 
pela expressão eleitoral que obteve, mas 
também porque decorre da sua acção 
ao longo de 39 anos nesta Câmara, a 
situação financeira encontrada que con-
diciona de forma muito negativa todas as 
opções tomadas e penaliza gravemente 
todos os Poiarenses».

O mesmo responsável lembrou ainda 
que, «das reuniões com os vários partidos 
e também das discussões havidas em 
sede do Conselho Económico e Social 
Municipal – órgão onde o PSD também 
não quis participar – saíram várias suges-
tões e opiniões que mereceram a nossa 
concordância e estão, por isso, reflectidas 
neste Orçamento».

O mesmo responsável não terminaria 
sem manifestar um desejo: «Gostaríamos 
que alguns (poucos), em vez de continu-
arem a ser do contra só por ser do contra, 
percebessem que há necessidade de dar 
seguimento a este processo de mudança 
de paradigma que está a transformar 
Poiares numa terra melhor para todos.
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Projeto assumido no âmbito do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia

A fixação das taxas de IMI, 
Derrama, Participação Va-
riável no IRS e ainda a taxa 

municipal de direitos de passagem 
nos valores máximos foi aprovada por 
unanimidade em sessão da Assembleia 
Municipal, ao contrário do que tinha 
acontecido em sede do Executivo, 
onde os vereadores do PSD se absti-
veram, em matéria de IMI, IRS e Der-
rama, tendo mesmo votado contra a 
aplicação de 0.25% da taxa municipal 
de direitos de passagem.

Refira-se que a aplicação dos va-
lores máximos decorre da obrigato-
riedade legal imposta a todos os mu-
nicípios que se encontrem em situação 
de rutura financeira, e cujo endivida-
mento ultrapasse em mais de 300% a 
média da receita corrente líquida dos 
últimos três exercícios económicos.

De acordo com o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel Hen-
riques, «apesar do grande esforço que 
temos feito, com a redução de mais 
de dois milhões de euros à dívida do 
Município desde que tomámos posse, 
e que em termos percentuais significa 
uma redução de 11,35%, não foi ainda 
suficiente para conseguir que o exces-
so de endividamento do Município de 
Vila Nova de Poiares atinja os valores 
que permitam aliviar a carga fiscal que, 
neste momento, é imposta a todos os 
poiarenses».

Realização de Queimadas, 
Queima de sobrantes de
exploração Agrícola / Flores-
tal e Realização de fogueiras

Terminado o Período Critico, 
estabelecido no âmbito do Siste-
ma de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, e com o objetivo de 
continuar a prevenir incêndios, a 
garantir a defesa do património 
florestal, a segurança de pessoas 
e bens, e esclarecer devidamente 
para a realização de queimadas, o 
Município informa que:

* A realização de Queima, 
“o uso do fogo para eliminar 
sobrantes de exploração”, é 
permitida em todos os espaços 
rurais (espaços florestais e ter-
renos agrícolas), a partir de 1 de 
Outubro de 2015 até 30 de junho 
de 2016, desde que se verifique o 
índice de risco temporal de incên-
dio de nível Elevado ou inferior 
e tomando todas as precauções 
para o uso do fogo.

*A realização de Queimadas, “o 
uso do fogo para renovação de 
pastagens e eliminação de res-
tolho”, deve obedecer às orien-
tações emanadas pela Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios.

A sua realização só é permitida 
fora do período crítico, após 
licenciamento na Câmara Munici-
pal, desde que o índice de risco 
temporal de incêndio seja inferior 
ao nível Elevado e na presença 
de Técnico credenciado em fogo 
controlado, sem este acompa-
nhamento adequado, a realização 
de queimadas é considerado uso 
de fogo intencional.

O Município de Poiares aprovou 
em reunião do Executivo Mu-

nicipal o apoio para as obras de am-
pliação do Cemitério de Vale Gião, na 
freguesia de Poiares-Sto.André.

Trata-se de um projeto que a Câ-
mara assumiu liderar, no âmbito do 
regulamento de apoio às juntas de 
freguesia, face à manifesta ausência 
de meios financeiros e estruturais da 
Junta de Freguesia de Poiares-Sto.An-
dré, que é a entidade responsável pelo 
Cemitério.

O atual espaço está já pratica-

mente lotado, pelo que a necessidade 
de expansão daquela estrutura é por 
demais evidente, tendo a Câmara 
Municipal deliberado em reunião do 
Executivo apoiar a Junta de Freguesia 
na elaboração do projeto respetivo, na 
preparação e lançamento do concurso 
público inerente e ainda no custea-
mento do encargo total da obra.

O processo de aquisição do ter-
reno adjacente ao atual cemitério 
já foi formalizado e assumido pela 
própria Junta de Freguesia, cabendo 
ao Município encetar os restantes pro-

cedimentos tendentes à realização do 
investimento, sendo que, neste mo-
mento, o projeto de arquitetura está já 
em fase de execução.

Refira-se que a decisão terá ainda 
que merecer a aprovação final da As-
sembleia Municipal, tendo já sido 
aprovada por unanimidade em sede do 
Executivo, onde todos os vereadores 
presentes se manifestaram favoráveis 
à assunção deste compromisso que 
consubstancia um importante inves-
timento numa área que necessita de 
uma intervenção urgente.

Município aprova apoio para obras de ampliação do Cemitério de Vale Gião

PROJETO Ampliação do Cemitério de Vale Gião

Lei obriga Município a aprovar taxas 
máximas de impostos

Situação financeira herdada não permite alívio da carga fiscal

Argumentos que, em sede de Re-
união de Câmara não convenceram os 
vereadores da oposição, que se absti-
veram na votação das taxas de IMI, 
Derrama e Participação Variável no 
IRS, tendo mesmo votado contra a 
fixação da taxa municipal de direitos 
de passagem, por entenderem que, ao 
invés das outras, esta não decorre de 
uma obrigatoriedade legal, mas sim de 
uma opção da Maioria que governa a 
Câmara Municipal.

A mesma questão foi colocada pela 
bancada social-democrata, no decor-
rer da Assembleia Municipal, tendo 
o Presidente da Câmara explicado 
que se trata de uma medida incluída 

no Plano de Ajustamento Municipal, 
apresentado ao abrigo do programa de 
assistência financeira a que o Municí-
pio foi obrigado a recorrer (o FAM - 
Fundo de Apoio Municipal) e que é, de 
entre todas a que é socialmente menos 
gravosa.

Para o Presidente da Câmara, João 
Miguel Henriques, «está em causa um 
valor global anual que ronda os 1500 
euros, correspondente a 0,25% sobre 
o valor das comunicações realizadas, 
o que para o Município significa um   
valor quase insignificante». Contudo, 
adiantou, «foi essencial enquanto me-
dida a incluir no Plano de Ajustamento 
Municipal, na medida em que permitiu 

a não aplicação de outras medidas, es-
sas sim, extremamente mais injustas e 
mais gravosas». Acrescentou ainda que 
«os valores que as operadoras cobram 
a cada munícipe são irrisórios (de ape-
nas alguns cêntimos por consumidor) 
e, por isso, houve o entendimento de, 
ao invés de penalizar os munícipes em 
serviços essenciais, tomar a opção de 
taxar um serviço que não é de primei-
ra necessidade e que, por essa via, 
não atinge, nem onera em demasia, as 
famílias que mais necessitam do apoio 
municipal».

Redução da dívida continua
a ser principal preocupação

O mesmo responsável, não deixou 
de sublinhar o esforço que tem vindo 
a ser realizado na redução da dívida 
global do Município, realçando que 
«em apenas dois anos conseguimos 
já reduzir mais de dois milhões de 
euros à enorme e pesada dívida que 
nos deixaram, mas ainda não atingi-
mos os nossos objetivos, pelo que, 
continuamos todos os dias a trabalhar 
denodadamente para conseguirmos, 
o mais rapidamente possível, dar aos 
poiarenses as mesmas oportunidades 
que têm os munícipes dos outros 
conce-lhos», acrescentando que «não 
é justo que os poiarenses continuem a 
ser penalizados por erros que não co-
meteram»

TAXAS Assembleia Municipal aprovou impostos a cobrar em 2016

Administração
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O Município de Vila Nova de Poi-
ares celebrou uma parceria com 

o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) para requalificar 
e embelezar algumas das rotundas do 
concelho, aproveitando a componente 
prática dos cursos profissionais que o 
IEFP tem vindo a realizar no âmbito 
das suas atividades.

No caso concreto, ficou acordado 
que os treze formandos do curso de 
operadores de jardinagem realizariam 
a componente prática do curso ben-
eficiando alguns espaços públicos mu-
nicipais, nomeadamente três rotundas 
localizadas na área envolvente à Escola 
EB 2/3 + S Dr. Daniel de Matos.

Para o Município esta parceria 

A Assembleia Municipal de 
Vila Nova de Poiares apro-
vou, por unanimidade, um 

documento onde manifesta a sua to-
mada de posição face ao novo traçado 
do IP3, defendendo que a ligação à 
A13 deverá acontecer a Sul do Monde-
go, corroborando e dando ainda mais 
força às posições semelhantes já de-
fendidas tanto pela Câmara Municipal, 
como pelas Associações Empresariais 
de Poiares e da Serra da Lousã.

O documento identifica algumas 
carências do território. «Vila Nova 
de Poiares dispõe de uma localização 
estratégica na Região Centro, en-
tre o Interior e o Litoral, localização 
central, face ao território nacional e 
acesso à Europa, via IP3 sem ligação 
directa a qualquer traçado/via da 
rede fundamental». Refere ainda que 
o concelho possui «uma zona indus-
trial com sensivelmente 80 hectares 
onde estão instaladas cerca de uma 
centena de empresários e industriais 
e que dão emprego a perto de 1000 
trabalhadores», maioritariamente «vo-
cacionada para a exportação, depen-
dendo, portanto, da existência de vias 
rodoviárias capazes de responder às 
necessidades de escoamento dos seus 

Novo Traçado do IP3: Assembleia 
Municipal aprova tomada de posição

Documento conjunto defende ligação do IP3 à A13 num traçado a Sul do Mondego

produtos», registando igualmente a 
existência de um conjunto de «em-
presários e empresas cuja actividade é, 
em exclusivo, o transporte terrestre, 
nacional e internacional, de mercado-
rias».

A solução apresentada na proposta 
aprovada por unanimidade na Assem-
bleia Municipal defende «a construção 
de uma nova via em formato de Auto-
Estrada, em alternativa ao traçado do 
IP3, ligando as cidades de Coimbra e 
de Viseu, já decidida pelo Governo» 
e que se entende como sendo a opor-
tunidade «para dotar este território 
de uma infra-estrutura de que tanto 
carece e há tanto tempo reclamada».

Verdadeira alternativa é um 
traçado a sul do Mondego

No documento aprovado por 
unanimidade, a Assembleia Municipal 
defende que o novo traçado do IP3 
«deverá ser construído na margem 
sul do Rio Mondego, ligando a A13 à 
zona da Aguieira com passagem pelo 
Concelho de Vila Nova de Poiares», ao 
invés da proposta da Infra-Estruturas 
de Portugal (IP), a norte e paralelo 
ao actual traçado», fundamentando 
a tomada de posição com um con-

junto de argumentos, desde logo que 
«o investimento numa nova estrutura 
rodoviária deverá permitir novas res-
postas para o território e não dupli-
car respostas onde elas já existem». 
Os deputados entendem que «não faz 
sentido construir uma nova via (em 
princípio portajada) que terá, a correr 
a seu lado, uma outra não portajada 
e que, na prática, serve exactamente 
o mesmo território, deixando Con-
celhos como Vila Nova de Poiares, 
Lousã, Góis, Miranda do Corvo e 
outros sem qualquer tipo de solução», 
acrescentando que «na ponderação do 
investimento deverá considerar-se a 
integração e coesão territorial, bem 
ainda a distribuição justa, equilibrada e 
equitativa do investimento, dos recur-
sos e das infra-estruturas tendentes ao 
seu desenvolvimento».

Apontam ainda que «a quanti-
dade e dimensão de obras de artes na 
proposta apresentada pela IP tornarão, 
certamente, esta opção bastante mais 
difícil tecnicamente e mais cara do 
que uma eventual alternativa a sul do 
Rio Mondego onde, apesar do terreno 
acidentado, a construção será sempre 
mais fácil e se afigura mais barata», 
contrapondo também vantagens ambi-

entais, na medida em que «o atraves-
samento do Rio Mondego, Mata de 
Vale de Canas e Serra do Buçaco terão 
consequências muito negativas ao 
nível ambiental e paisagístico», o que 
não sucede com o traçado a sul do 
Mondego;

Via Estruturante 
para o território

Além dos argumentos já expos-
tos, o documento defende ainda que 
«a construção de uma nova via funda-
mental estruturante para o território 
deverá prever interface com as vias 
fundamentais já existentes, nomeada-
mente o IC6», considerando mesmo 
que «não faz sentido que o IC6 ter-
mine no actual traçado do IP3 e não 
esteja prevista a sua ligação à nova via», 
apresentando mais uma vez as vanta-
gens de uma ligação a sul, na medida 
em que «permite resposta a esta ne-
cessidade, favorecendo também ou-
tros Concelhos como Arganil, Tábua, 
Oliveira do Hospital, entre outros».

A rentabilização dos investimentos 
já construídos é outro dos argumentos 
apresentados, defendendo que «uma 
nova via deverá potenciar, o mais pos-
sível, tráfego à A13, valorizando a con-

cessão existente», o que não acontece 
com a proposta de uma passagem a 
norte do Rio Mondego, já que «con-
duzirá o trânsito a vias alternativas à 
A13, designadamente à A1».

Refira-se ainda que «esteve pre-
vista a cons-trução de uma alternativa 
à EN-17, ligando a A13 à Ponte Velha, 
que nunca foi concretizada».

Presente na Assembleia Municipal, 
o Presidente da Câmara, João Miguel 
Henriques, revelou que têm sido man-
tidos contactos com diversos autarcas 
da região, bem como com represen-
tantes da ANTRAM e das diversas as-
sociações empresariais de Vila Nova 
de Poiares, Lousã, Miranda do Corvo 
e de Viseu, entidades que estão em            
uníssono a favor desta solução a Sul do 
Mondego.

O mesmo responsável fez ainda 
questão de sublinhar a importância da 
união em torno desta proposta, uma 
vez que, referiu, «só com posições 
concertadas e a união de esforços será 
possível ter uma voz reivindicativa 
mais forte junto do Poder Central, 
contribuindo para que, de uma vez por 
todas se consiga ‘desencravar’ estes 
territórios e permitir a sua alavan-
cagem».

Município requalifica rotundas em parceria com IEFP
tem uma dupla vantagem, na medida 
em que, para além de possibilitar uma 
intervenção de requalificação dos es-
paços públicos, realizando não só in-
tervenções de manutenção como de 
embelezamento, permite ainda que os 
formandos do IEFP possam ter uma 
verdadeira formação em contexto de 
trabalho, realizando ações concretas, 
fora do ambiente letivo, resultando 
numa efetiva aquisição de competên-
cias.

Recorde-se que a beneficiação e 
requalificação dos pequenos espaços 
públicos, como são exemplo as ro-
tundas, praças e largos tem sido uma 
preocupação deste Executivo, na me-
dida em que aprovou um regulamento 

específico para o efeito, apelando 
inclusivamente à intervenção de as-
sociações, coletividades, empresas ou 
até particulares neste esforço coletivo 
de gestão e planeamento urbanístico, 

contribuindo para uma maior organi-
zação e harmonia do território e, so-
bretudo, para a criação de uma ima-
gem de um Município mais ordenado 
e acolhedor.

Criado o Banco de 
Livros Escolares
Esta iniciativa, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas, 
tem por objectivo a partilha 
de livros escolares, disponibi-
lizando-os, de forma gratuita, 
especialmente às famílias mais 
carenciadas.
Os interessados deverão dirigir-
se aos Serviços de Acção Social 
Municipal para se inscreverem. 
Refira-se que os livros recolhi-
dos, foram alvo de uma triagem 
e selecção para garantir o seu 
bom estado de conservação. 
O Município apela ao contributo 
de todos através da doação de 
livros escolares usados.

Administração



8 Nº 8 - Ano II - II Série
2 de Dezembro de 2015 Administração

O Município de Vila Nova de Poi-
ares, em parceria com o Centro 

de Informação Europeia Jacques De-
lors (CIEJD), promoveu uma sessão 
de informação e debate sobre o tema 
“Oportunidades de Negócio e apoios 
financeiros da UE”, que decorreu no 
Centro Cultural de Poiares, numa 
ação dirigida, especialmente, aos em-
presários e comerciantes do Concelho.

Para além do Presidente da Câ-
mara Municipal, João Miguel Hen-
riques, a iniciativa contou com a 
presença do Dr. Carlos Medeiros, res-
ponsável do CIEJD, que se dirigiu aos 
cerca de 30 empresários e técnicos au-
tárquicos presentes para falar sobre as 
diferentes oportunidades de negócio e 
apoios financeiros disponíveis no âm-
bito do acordo “Portugal 2020”, expli-
cando também o funcionamento dos 
portais de internet “Oportunidades de 
negócio na EU” (www.oportunidades-
denegocionaue.eu) e “Eurocid” (www.

O Município de Vila Nova de Poi-
ares promoveu uma sessão de 

esclarecimento para dar a conhecer 
aos munícipes não só a delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana aos 
moradores e proprietários abrangidos 
pelo perímetro definido, como tam-
bém para explicar todo o processo e 
incentivos que serão disponibilizados 
aos projetos de intervenções e inves-
timentos que visem a salvaguarda do 
património edificado.

A par do Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques e 
do Vice-Presidente, Artur Santos, es-
tiveram presentes na sessão, não só os 
técnicos do Município envolvidos no 
processo, como também o Arquiteto 
Luís Gonçalves, em representação 
do IHRU – Instituto da Habitação e 
Reabilitação Urbana, que puderam 
explicar os contornos do processo aos 
cerca de trinta moradores e propri-
etários presentes, já que, para além da 
administração pública, também haverá 

ARPA ABRE PORTAS 
AO PÚBLICO  

Como fruto de uma maior 
aproximação entre a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Poiares e a ARPA, associação 
local sem fins lucrativos 
dedicada ao bem-estar 
animal, foi cedido através de 
protocolo assinado entre as 
duas instituições um espaço 
no terminal de camionagem do 
concelho para que finalmente 
a ARPA possa ter uma sede 
e realizar o atendimento 
ao público, nomeadamente 
inscrições para as campanhas 
de esterilização de cães e gatos 
e esclarecimentos sobre o 
Projeto Dogs 360, que iniciou 
com o apoio municipal em 
Outubro passado e prevê a 
esterilização, identificação com 
microchip, desparasitação e 
vacinação totalmente gratuita 
para 200 caninos pertencentes 
a residentes do concelho que 
tenham rendimento mensal 
médio per capita de até 1 SMN. 

Também já está a decorrer 
no mesmo espaço o Curso de 
Educação Para Cachorros - 1a. 
Ed, que tem previsão de início da 
sua segunda edição para finais 
de Janeiro, início de Fevereiro, 
também gratuito e com vagas 
disponíveis. 

O horário de funcionamento 
da sede é das 9hs às 13hs e das 
14hs30 às 17hs, nas Segundas, 
Quartas e Quintas-feiras úteis. 
Estará encerrada nas semanas 
do Natal e Passagem de Ano. 

notícias da

ARPA

Este espaço é da responsablidade da 
ARPA, e insere-se dentro do protocolo 
estabelecido entre a instituição e a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

Iniciativa em parceria com Centro de Informação Europeia Jacques Delors

Sessão de esclarecimento “Oportunidades de Negócio na UE”
eurocid.pt), que estão disponíveis e 
onde se pode encontrar quase toda a 
informação necessária.

A sessão permitiu aos vários em-
presários, empreendedores e técnicos 
presentes tirarem algumas dúvidas e 
obterem alguns esclarecimentos so-
bre os diferentes apoios disponíveis. 
Esse mesmo era um dos objetivos da 
iniciativa, conforme adiantou o Presi-
dente da Câmara Municipal, «já que 
existe alguma dificuldade em ‘aceder 
à informação’ por parte muitos dos 
empresários, em especial as pequenas 
empresas, que acabam por ‘passar ao 
lado’ das oportunidades».

Com esta ação «foi possível ‘pres-
tar um serviço de proximidade’, tra-
zendo a informação àqueles a quem 
ela realmente se destina, promovendo 
uma maior partilha do conhecimento 
e, acima de tudo, dando a conhecer as 
oportunidades de negócio com maior 
relevância para a região», referiu, não 

deixando de sublinhar a «importância 
do envolvimento dos empresários, 
comerciantes e empreendedores em 
geral num quadro de apoio comu-
nitário essencialmente dirigido à 
iniciativa privada e que muito pode 
contribuir para o desenvolvimento 
económico e sustentado do concelho e 

da região». Refira-se ainda que, nesta 
reunião, os participantes puderam fi-
car a conhecer os diferentes apoios 
financeiros, não só os diretos – pro-
gramas europeus –, bem como os 
indiretos – acordo de parceria Portu-
gal2020 e em particular os Programas 
de Cooperação Territorial.

SESSÃO Carlos Medeiros apresentou Oportunidades de Negócio na UE

Residentes e proprietários ficaram a conhecer 
a ARU | Área de Reabilitação Urbana

espaço para investimentos particulares 
e privados.

Nesse âmbito os presentes pu-
deram conhecer o conjunto de be-
nefícios e incentivos fiscais associados 
aos impostos municipais, definidos 
pelo Município, e que passam essen-
cialmente pela redução significativa 
das taxas aplicáveis à apreciação de 
processos de obras relativos a ações 
de reabilitação realizadas em imóveis 
abrangidos pela Área de Reabilitação 
Urbana, também a possibilidade de 
acesso a linhas de crédito bonificado 
para investidores privados, no “âmbito 
do Portugal 2020”, bem como algu-
mas penalizações no IMI para os edifí-
cios degradados ou imóveis em ruínas 
ou devolutos, a par de outras medidas 
de incentivo. O Presidente da Câmara 
Municipal deixou ainda a informação 
de que todos os interessados deverão 
dirigir-se aos serviços do Município 
onde os técnicos poderão prestar toda 
a informação e apoio necessário.

A Delimitação de Área de Reabili-
tação Urbana (ARU) para Vila Nova de 
Poiares compreende uma área de 61 
hectares e enquadra-se no Regime Ju-
rídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
que define como área de reabilitação 
urbana, a “área territorialmente de-
limitada que, em virtude da insu-
ficiência, degradação ou obsolescência 
dos edifícios, das infraestruturas, dos 
equipamentos e espaços verdes de 
utilização coletiva, dos espaços urba-
nos, designadamente no que se refere 
às suas condições de uso, solidez, se-
gurança, estética ou salubridade, justi-
fique uma intervenção integrada, po-
dendo ser delimitada em instrumento 
próprio ou corresponder à área de in-
tervenção de um plano de pormenor 
de reabilitação urbana”.

O Presidente da Câmara Munici-
pal explicou que «esta é uma oportuni-
dade de poder ver realizado no centro 
da Vila um conjunto de intervenções 
e investimentos integrados numa es-

tratégia definida, tendo em conta a 
salvaguarda do património edificado 
e o desenvolvimento sustentável do 
território». Desta forma, continuou, 
«será possível prosseguir o objetivo 
de reforçar e melhorar o parque habi-
tacional, a valorização do património 
cultural, a melhoria da mobilidade e 
das infraestruturas, bem como a valo-
rização da paisagem, promovendo e 
garantindo um ambiente urbano de 
maior qualidade».

Refira-se que, além de tudo isto, 
o Município proporciona ainda a cri-
ação de condições atrativas para a con-
servação e beneficiação do parque edi-
ficado, ao mesmo tempo que permite 
uma maior revitalização do comércio, 
equipamentos e espaços públicos, fo-
mentando um maior dinamismo lo-
cal, que promova maior qualidade de 
vida à população e, simultaneamente, 
permitindo que Poiares seja cada vez 
mais um ponto de interesse e atração 
de visitantes.

CONSULTE TODA A INFORMAÇÃO RESPEITANTE À ARU | ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NA PÁGINA 20
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O Município de Vila Nova de 
Poiares celebrou Contratos-

Programa com três associações 
locais, nomeadamente a ARSM 
- Associação Recreativa de São 
Miguel, o Centro de Convívio do 
Carvalho e o Grupo Folclórico e 
Cultural da Póvoa da Abraveia, 
estabelecendo as regras de coope-
ração entre a Autarquia e as insti-
tuições concelhias.

Reconhecendo a relevante e 
importante missão de interesse 
municipal e público prosseguida 
pelas diferentes associações, o Mu-
nicípio compromete-se, através 
dos contratos-programa agora 
celebrados a apoiar as instituições 
no desenvolvimento das suas ativi-
dades, não só ao nível da cedência 
de espaços para a realização das 
suas iniciativas, como também ao 
nível da divulgação e promoção 
dos diferentes eventos e organi-

A já tradicional feira de ar-
tesanato, velharias e venda 

de garagem “Também tenho duas 
mãos”, organizada pela associação 
iCreate, mudou de local e alter-
ou também a data de realização, 
surgindo agora renovada e revitali-
zada, permitindo assim uma maior 
participação e também maior di-
vulgação dos produtos expostos, 
com enfoque especial nos objectos 
produzidos pelos artesãos locais.

A feira tem lugar mensal-
mente, no segundo domingo de 
cada mês, no Jardim Santo André, 
e visa contribuir para a dinami-
zação do artesanato, saúde e bem-
estar, velharias e venda de obje-
tos usados, ao mesmo tempo que 
integra uma vertente solidária. É 

O Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa 
da Abraveia comemorou recentemente 

os seus 15 anos de vida, tendo assinalado a data 
com o VII Festival de Folclore. A iniciativa con-
tou com a atuação de grupos de vários pontos 
do país, nomeadamente o Grupo Folclórico e 
Etnográfico de Lordelo, de Guimarães, Grupo 
Folclórico da Casa do Povo de Tentúgal, Grupo 
Belo Horizonte – Danças e Cantares, do Bom-
barral, bem como com a presença do Grupo de 
Cantares do CDRC da Póvoa da Abraveia.

O Município de Vila Nova de Poiares associou-
se, naturalmente, às comemorações dos 15 anos 
de vida do Grupo Folclórico e Cultural, tendo 
o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, a par dos responsáveis da entidade 
aniversariante, apagado as velas do bolo de ani-
versário, momento alto das comemorações que 
decorreu na sede do Grupo.

De seguida, teve lugar o desfile de todos 
os participantes pelas ruas da aldeia, a que se 
seguiu o Festival de Folclore propriamente 
dito, no palco instalado no Largo da Capela, 
perante o muito público presente.

A este propósito, o Presidente da Câmara 
Municipal enalteceu a decisão da organização 
em trazer o evento do pavilhão-sede do Grupo 
novamente para este local, uma vez que “estas 
atividades só fazem sentindo se forem feitas das 
pessoas e para as pessoas, envolvendo toda co-
munidade, como bem se comprova pela audiên-
cia aqui hoje presente”.

Para João Miguel Henriques, “o dinamismo e a 
força das associações e coletividades são a razão 
da vitalidade de Vila Nova de Poiares, consti-
tuindo o garante da defesa do seu património 
cultural e imaterial, ao mesmo tempo que re-
força a nossa identidade e coesão territorial”. 
Esta afirmação “está bem espelhada no trabalho 
que é desenvolvido pelo Grupo Folclórico da 
Póvoa da Abraveia, que ‘trouxe’ até à sua aldeia 
um evento cultural desta dimensão”, concluiu o 
Presidente da Câmara Municipal.

Póvoa da Abraveia 
acolheu VII Festival
de Folclore

PARABÉNS 
Convidados cantaram os parabéns ao Grupo 
Folclórico e Cultural da Póvoa da Abraveia

Documentos estabelecem regras de cooperação

zações que cada uma das coletivi-
dades leva a efeito.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «este protocolo reflete 
a  preocupação do Município 
em apoiar e premiar a capaci-
dade de iniciativa e empreende-
dora das diferentes coletividades, 
prosseguindo a lógica iniciada des-
de a tomada de posse deste Exe-
cutivo, de combater a subsidiode-
pendência e promover o mérito 
e o trabalho que cada instituição 
desenvolve».

Este entendimento, na opi-
nião do mesmo responsável, «tem 
dado frutos, que são visíveis na 
crescente dinâmica que fomos 
sendo capazes de desenvolver com 
as diferentes associações do con-
celho, que são verdadeiras ‘forças-
vivas’ e que, em conjunto, têm 
permitido dar mais ‘vida’ ao nosso 

concelho», que, conforme refe-
riu «está em constante atividade, 
com uma programação cultural 
e desportiva muito intensa e que 
tem trazido muitos visitantes a 
Vila Nova de Poiares, promovendo 
desta forma não só as atividades 
e iniciativas em si, como também 
o enorme potencial turístico não 
só do concelho, como da própria 
região».

Refira-se ainda que a assina-
tura destes contratos - programa 
se inserem na política de regulari-
zação e clarificação dos apoios do 
Município às várias associações e 
entidades concelhias que este Exe-
cutivo tem vindo a colocar em 
prática desde o início do mandato, 
conferindo, desta forma maior 
rigor e transparência a todo o pro-
cesso.

Município celebrou contratos-
programa com Associações locais

PROTOCOLOS Associações firmaram parcerias com a Autarquia

Feira mensal, aos segundos domingos do mês no Jardim Santo André

Feira “Também tenho duas mãos” 
revitaliza artesanato

que quem expõe os seus trabalhos 
na feira, entrega valores e/ou bens 
alimentares que reverterão a favor 
das famílias mais desfavorecidas do 
Concelho de Vila Nova de Poiares.

Refira-se que a iCreate – As-
sociação para a promoção da  
Criatividade, do desenvolvimento 
pessoal e da reabilitação psico-
pedagógica – é uma associação 
poiarense sem fins lucrativos e 
que tem por fim promover o de-
senvolvimento da criatividade nas 
áreas artísticas, literárias e cientí-
ficas, o desenvolvimento pessoal, 
bem como diagnosticar e reabilitar 
cidadãos através das práticas psico-
pedagógicas. 

Esta organização da iCreate 
vem complementar a política im-

plementada por este Executivo 
na procura de parcerias que con-
tribuam para a dinamização do 
concelho, conferindo-lhe maior 
vitalidade. 

Um dinamismo que hoje é 
uma realidade incontornável, mas 
que, conforme explicou o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, «só é pos-

sível graças ao enorme trabalho 
de cooperação desenvolvido com 
as diferentes associações e institui-
ções locais, que têm manifestado 
disponibilidade e capacidade para 
um trabalho permanente e com 
quem a Câmara Municipal assume 
uma relação de colaboração, com 
evidentes ganhos ao nível da ativi-
dade económica e social local».

FEIRA iCreate dinamiza artesanato no Jardim Santo André
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O Município de Vila Nova de 
Poiares assinalou os 25 anos 
de geminação com a vila 

francesa de Douchy-les-Mines através 
de uma exposição fotográfica e tam-
bém com a inauguração de uma placa 
comemorativa da efeméride, colocada 
na principal ‘porta de entrada’ do con-
celho.

Foi a 11 de Novembro de 1990 
que ambos os Municípios se tornaram 
vilas-irmãs, através da celebração do 
Protocolo de Geminação, sendo que 
ao longo deste quarto de século tem 
sido vários os momentos que permiti-
ram reforçar os laços de amizade e de 
partilha de culturas.

A exposição fotográfica, patente 
no Centro Cultural de Poiares pre-
tende retratar isso mesmo, ao expor 
alguns dos momentos mais marcantes 
desta geminação, nomeadamente os 

variados intercâmbios que se foram re-
alizando ao longo dos anos, permitin-
do que os jovens e menos jovens de 
ambos os Municípios pudessem trocar 
experiências culturais.

Já a placa comemorativa, colocada 
na Avenida Manuel Carvalho Coelho, 
a principal ‘porta de entrada’ do con-
celho, tem por objetivo «perpetuar 
na história, e em local de destaque, 
os fortes laços de amizade que unem 
estes dois Municípios», conforme ex-
plicou o presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques.

Refira-se que o acordo de gemi-
nação e intercâmbio cultural, social 
e desportivo com Douchy-les-Mines 
é o mais ativo do conjunto de gemi-
nações que o Município de Vila Nova 
de Poiares detém, tendo ao longo 
destes 25 anos de colaboração, pro-
movido diversas atividades de âmbito 

cultural dirigidas aos seus munícipes e 
associações culturais, nomeadamente 
Filarmónicas e Grupos Folclóricos.

Esta relação entre os dois mu-

Exposição Fotográfica e inauguração de placa comemorativa marcaram a efeméride

Poiares assinalou os 25 anos de 
geminação com Douchy-les-Mines

nicípios tem sido ‘cimentada’ tam-
bém ao nível do socorro e proteção 
civil, nomeadamente através da troca 
de experiências e partilha de con-

hecimentos entre as Corporações dos 
Bombeiros de Vila Nova de Poiares e 
de Douchy-Les-Mines.

As relações mantidas com Douchy-
Les-Mines foram o ponto de partida 
para o estabelecimento de uma outra 
geminação com Mielec, localidade po-
laca, que já era geminada com a vila 
francesa, e que já conta com 11 anos, 
formando assim um género de acordo 
tripartido, que muito tem contribuído 
para o desenvolvimento intercultural 
de Vila Nova de Poiares.

Assim, a par das iniciativas re-
alizadas para assinalar os 25 anos de 
geminação com Douchy-les-Mines, o 
Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, já manifestou jun-
tos dos seus congéneres a «intenção 
de reforçar os acordos de geminação», 
com o intuito de beneficiar as popu-
lações dos diferentes Municípios.

O Município de Vila Nova de 
Poiares voltou a promo-

ver este ano o Curso de Língua 
Portuguesa, uma iniciativa di-
rigida a toda a comunidade es-
trangeira residente no Concelho 
e que reuniu cerca de 3 dezenas 
de participantes.

Ao longo de um mês, os ‘alu-
nos’ de diversas nacionalidades 
puderam aprender a língua de 

O Executivo Municipal 
aprovou em reunião 

de Câmara, e por unanimidade, 
um voto de pesar pelos atenta-
dos terroristas acontecidos re-
centemente em França, do qual 
deu conta também à embaixada 
francesa em Lisboa, manifes-
tando assim a sua solidariedade 
para com todos os que, direta 
ou indiretamente, foram vítimas 
destes acontecimentos. Antece-
dido de um minuto de silêncio, 
o voto aprovado expressou «o 
profundo pesar e a consequente 
manifestação da mais sentida 
solidariedade às vítimas, fami-
liares e amigos de todos quantos 
se viram envolvidos nestes ac-
ontecimentos, extensivo a todo 
o povo francês».

No mesmo documento foi 
ainda manifestado «um total e 

Camões distribuídos por dois 
níveis, avançado e principiante. 
No final do curso, a maioria dos 
participantes reuniu-se num 
almoço convívio onde foram 
distribuídos os certificados 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 bar-
reiras linguísticas à vasta comu-
nidade estrangeira que reside 
em Vila Nova de Poiares, ao 
mesmo tempo que lhes propor-
ciona uma melhor inclusão na 
comunidade”.

Tendo em linha de conta que 
“a língua é a principal barreira 
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 muníci-
pes que, mesmo não sendo 
naturais do Concelho nem pos-
suírem nacionalidade Portu-
guesa, optaram por Vila Nova 
de Poiares para o seu local de 
residência”.IMIGRANTES Comunidade estrangeira aprendeu Português

veemente repúdio ao ódio e ao 
terror, expressos nos hediondos 
ataques terroristas perpetrados 
na capital francesa, fruto de um 
extremismo inqualificável e in-
justificável a todos os títulos».

No texto, aprovado por 
unanimidade pelo Executivo 
Municipal, podia ler-se ainda 
que «vivemos numa sociedade 
tolerante, que preza os valores 

da paz, da fraternidade e o 
salutar convívio entre todos os 
cidadãos», que «constituem a 
base e o pilar fundamental so-
bre o qual se estrutura o projeto 
europeu», afirmando ser de-
ver de todos «prosseguir o ideal 
comum de edificação de uma 
sociedade que desejamos mais 
estável, mais desenvolvida, mais 
próspera e mais humana»

PESAR Executivo guardou um minuto de silêncio

Aprovado Voto de Pesar pelo 
atentado terrorista em França

Comunidade estrangeira 
frequentou aulas de Português

ANIVERSÁRIO Presidente da Câmara e Assembleia Municipal assinalaram data
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A 26ª edição da POIARTES 
marcou uma viragem no 
‘figurino’ do certame e ele-

vou a fasquia de qualidade e exigência 
de um evento que deixou de ser ape-
nas de artesanato e gastronomia, para 
ser mais abrangente e incluir uma feira 
comercial, industrial e agrícola.

As expetativas eram elevadas à 
partida, não só com a decisão de mu-
dança de local, do centro da vila para a 
Alameda Santo André, representando 
um aumento de 81% em área, con-
ferindo maior conforto e, principal-
mente, mais segurança para os exposi-
tores e visitantes, mas também com 
um aumento de 54% em número de 

Mudança de local, cartaz de artistas e aumento de expositores trouxeram milhares de visitantes

POIARTES 2015 superou todas as 
expectativas

inscrições, passando de 123 para 190 
expositores.

Ao fim dos quatro dias da POI-
ARTES, e depois de terminado o cer-
tame, o balanço realizado foi extre-
mamente positivo, e as expectativas 
largamente superadas, tanto no que 
respeita à afluência de largos milhares 
de visitantes, como na recetividade 
demonstrada pela esmagadora maioria 
dos expositores, para quem «a mudan-
ça já deveria ter acontecido há muito», 
num reflexo de satisfação pela ‘nova’ 
Poiartes.

Ficaram pois confirmadas e com-
provadas as palavras inaugurais do 
Presidente da Câmara Municipal,u        
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Dr. João Miguel Henriques e da Presi-
dente da CCDRC, Prof. Dra. Ana 
Abrunhosa, que sublinharam a im-
portância do esforço financeiro e logís-
tico para a realização desta feira que 
contribuiu decisivamente para impulsio-
nar as pequenas e médias empresas e o 
tecido empresarial local, factor funda-
mental para afirmar o desenvolvimento 
económico desta região.

Encontro de Bandas Filarmónicas, 
Passeio de Motas e Capítulo da 
Confraria da Chanfana

O programa da edição deste ano foi 
o mais abrangente possível, incluindo 
animação de rua constante com gru-
pos de gaiteiros, Dixie Gang, Rancho 
Folclórico do Centro de Convívio do 
Carvalho, Grupo Folclórico e Cultural 
da Póvoa da Abraveia e o Rancho Fol-
clórico e Etnográfico do Município de 
Vila Nova de Poiares, parque de insu-
fláveis e Ludoteca para os mais peque-
nos, e inclusão na programação de várias 
iniciativas.

Na tarde de sábado houve lugar ao 
Encontro de Bandas Filarmónicas, or-
ganizado pela Filarmónica Fraternidade 
Poiarense, no âmbito das comemorações 
do seu 141º aniversário. O encontro 
decorreu no centro da vila e juntou em 
palco 3 bandas: a Filarmónica Fraterni-
dade Poiarense, a Filarmónica da Casa 
do Povo de Penacova e a Filarmónica 
da Casa do Povo de S. Pedro de Alva, 
proporcionando uma animação de ele-
vada qualidade cultural, envolvendo 
também a zona central da vila nas fes-
tividades. A tarde de sábado contou 
ainda com uma Mega-Aula de Zumba 
Solidário que animou o recinto de festas 
no final de tarde. No domingo, a pro-
gramação arrancou logo pela manhã, 
com o VIII Passeio de Motas e Motori-
zadas Antigas, organizado pelo Grupo 
Motard de Vila Nova de Poiares, que só 
não atingiu um número de participantes 
mais elevado devido à chuva que afastou 
alguns participantes mais temerários. 
Ainda assim, o passeio permitiu aos par-
ticipantes apreciarem alguns dos locais 
mais aprazíveis de Vila Nova de Poiares, 
percorrendo as freguesias do concelho, 
e terminando com um repasto recheado 
da boa gastronomia local.

Ainda no domingo houve lugar à 
realização do XIV Grande Capítulo 
da Confraria da Chanfana, que reuniu 
em Poiares mais de 60 confrarias gas-
tronómicas, vindas dos mais variados 
pontos do país. Depois da tradicional 
‘foto de família’ no Jardim das Palmei-
ras, os confrades seguiram em desfile 
pelas artérias da vila até ao CCP onde u 

continuação
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zação dos novos confrades efectivos 
e de honra. Depois da solenidade da 
cerimónia, o encontro confrádico 
terminou no Mercado Municipal 
para a realização do almoço, onde 
não faltaram as principais referências 
da gastronomia poiarense, com pre-
sença obrigatória da Chanfana, mas 
também do Arroz de Bucho, dos Ne-
galhos e do Poiarito.

E como o domingo foi dedicado 
a Poiares, a tarde foi preenchida com 
várias atuações culturais de diversos 
grupos poiarenses, nomeadamente 
os grupos de dança Europe Chicks, 
Fábrica de Danças Latinas e Little 
Power, bem como diversas atuações 
musicais pelo Grupo das Quintas, o 
Grupo de Cantares do Grupo Des-
portivo, Recreativo e Cultural da 
Póvoa da Abraveia, os “Talentos na 
Maturidade” e ainda “Zita Almeida & 
Fadus”.

Cartaz de espetáculos 
mais abrangente

Um dos importantes factores de 
atracão da POIARTES são sempre 
os espetáculos musicais e as escolhas 
desta edição foram também uma das 
grandes novidades do evento, com 
uma aposta num cartaz de espetácu-
los mais abrangente e com artistas de 
renome no panorama musical, no-
meadamente José Cid (sexta) e Cuca 
Roseta (sábado), que trouxeram uma 
‘enchente’ no recinto, transforman-
do-o num autêntico ‘mar de gente’, 
comprovando que também a este 
nível a aposta foi certeira. 

No domingo, a aposta musical 
recaiu em grupos locais, os “Trapos 
& Farrapos”, seguidos de “Não há 2 
sem 3”, onde nem o mau tempo que 
se fez sentir afastou os visitantes da 
feira.

Objetivos superados e 
sentimento de dever 
cumprido

O encerramento oficial da POI-
ARTES 2015 decorreu ao início da 
tarde de segunda-feira, com a mani-
festação de enorme satisfação de 
todos os expositores, conferindo à 
organização um sentimento de dever 
cumprido e objetivos superados, e 
também com a vontade expressa pelo 
Presidente da Câmara Municipal em 
fazer da edição de 2016, um evento 
ainda maior e melhor, desejando 
que a POIARTES seja cada vez mais 
um evento de referência regional e 
nacional, não só em dimensão, mas 
acima de tudo em qualidade.

continuação
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O CCP foi o palco para mais 
uma Gala da Educação do 
Agrupamento de Escolas do 

Concelho, uma cerimónia que premi-
ou os alunos que atingiram patamares 
de excelência nas diversas áreas pro-
gramáticas, desde o 1º ciclo do ensino 
básico até ao ensino secundário.

Esta iniciativa teve como princi-
pal objetivo reconhecer e distinguir o 
trabalho realizado pelos alunos no pas-
sado ano letivo, que apresentaram ex-
celentes resultados nas mais variadas 
disciplinas. A título de exemplo, na 
Matemática, os resultados obtidos pe-
los alunos do 2º ciclo nos exames na-
cionais registou uma subida de 14,4% 
relativamente ao ano anterior, sendo 
que os alunos do 12º ano tiveram uma 
subida a nível nacional de 6 valores.

Também o segundo ciclo regis-
tou uma melhoria substancial dos re-
sultados, sendo ainda de assinalar um 
número considerável de alunos que 
obteve notas de excelência, na casa dos 
90% de sucesso, o que corresponde a 
notas de 5 e de 19 valores no 2º ciclo e 
secundário respetivamente.

Abrilhantada por vários momen-

Professores de Vila Nova de Poiares 
estiveram na Roménia, no âmbito 

do projeto Our Forests Our Future, 
promovido pelo programa Erasmus+ 
da Comunidade Europeia.

O encontro decorreu em Pietroa-
sa, na região de Timis, onde os profes-
sores da Scoala Gimnaziala Pietroasa 
acolheram os colegas das escolas en-
volvidas no projeto, de Portugal, Es-
panha, Holanda, Roménia, Lituânia e 
Finlândia, bem como cinco alunos da 
Lituânia e seis alunos da Finlândia, 
para uma apresentação das atividades 
realizadas nas escolas participantes no 
projeto ‘Our Forests Our Future’.

Entre as várias atividades propos-
tas para este ano letivo, destaca-se a 
realização de um jornal com artigos 
dos diversos países, uma ficção colabo-

Cerimónia permitiu realçar os excelentes resultados obtidos pelos alunos poiarenses

Gala da Educação de Poiares
premeia empenho e resultados

tos de expressão musical e por ‘con-
tadores’ de histórias, protagonizados 
pelos próprios alunos e também por 
encarregados de educação, a Gala da 
Educação prolongou-se noite dentro 
num evento que, para além de sig-
nificar o reconhecimento do trabalho 
desenvolvido pelos educandos, serve 
também para unir esforços entre os 
profissionais da educação (professores 
e auxiliares) e os pais, em torno do 
mesmo objetivo, o de proporcionar 
melhores condições para que os alunos 
tenham cada vez mais sucesso esco-

lar e social. O Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares 
aproveitou a oportunidade para deixar 
algumas palavras de reconhecimento 
não só aos alunos, a quem felicitou pe-
los excelentes resultados obtidos nas 
variadas áreas, mas também a todo o 
corpo docente e auxiliares. O edil, que 
é docente de profissão, deixou uma 
mensagem de solidariedade para com 
estes profissionais, dado que conhece 
bem “a difícil, mas gratificante, tarefa 
que é a de educar as novas gerações, 
sobretudo num quadro legislativo que 

tantas barreiras coloca para um bom 
desempenho”.

João Miguel Henriques convidou 
ainda os pais e encarregados de edu-
cação para que se “envolvam na Asso-
ciação de Pais, uma entidade que de-
sempenha um papel muito importante 
no acompanhamento e criação das 
melhores condições para que os alunos 
obtenham sucesso nos seus percursos 
académicos”, relembrando que este 
envolvimento é um pilar essencial para 
os resultados obtidos.

A finalizar, o Presidente da Câ-

mara Municipal não deixou de lamen-
tar a ausência da DGESTE (Direção 
Geral dos Estabelecimentos Escolares) 
nesta Gala da Educação, entidade que 
tem responsabilidades acrescidas na 
gestão da Escola 2,3/S Dr. Daniel de 
Matos. João Miguel Henriques alertou 
para os preocupantes sinais de desgaste 
e alguma degradação que aquela es-
trutura escolar já apresenta, fruto do 
seu longo tempo de vida, e que, na sua 
opinião “carecem de uma rápida inter-
venção por parte da DGESTE”.

João Miguel Henriques pediu 
“desculpa a todos os alunos que saem 
do 1º ciclo, e de Centros Educativos 
com excelentes condições, e que de-
pois se deparam com uma escola que 
apresenta lacunas na sua estrutura 
física”. Assim, e apesar de não ter po-
dido transmitir as suas preocupações 
ao representante da DGESTE, o 
Presidente da Câmara Municipal afir-
mou que vai proceder a diversas dili-
gências no sentido de fazer chegar as 
reclamações da Autarquia à entidade 
competente, por forma a devolver à 
Escola 2,3/S Dr. Daniel de Matos a 
dignidade que merece.

rativa, um mural, contos da floresta e 
fotos das florestas das escolas partici-
pantes.

Para o Município de Vila Nova 
de Poiares e para o seu Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel Hen-
riques, «o trabalho desenvolvido pelo 
Agrupamento de Escolas neste projeto 
tem sido verdadeiramente excecional, 
contribuindo para uma cada vez mais 
completa e integrada formação dos 
nossos jovens».

Este encontro foi rico em pro-
mover diálogos sobre os contextos 
culturais e educativos dos diversos 
países participantes, com troca de 
impressões e experiências a diversos 
níveis, sendo que os docentes, du-
rante a visita, puderam ainda desco-
brir aspetos históricos do país, desde a 

pré-história até à atualidade. Todos os 
professores utilizaram a língua inglesa 
para comunicarem entre si, enquanto 
descobriam as comunidades locais e 
conheciam as florestas das montanhas 
em redor da Poiana Ruscá, repleta de 
faias, carvalhos, salgueiros e coníferas, 
importantes para o desenvolvimento 
do projeto.

Recorde-se que o projeto Our 
Forests our Future ajuda professores e 
alunos a explorar a interdependência 
dos povos e florestas e o papel crucial 
que desempenham na manutenção de 
nosso meio ambiente - no passado, no 
presente e também no futuro. O pro-
jeto contribui ainda para desenvolver 
a literacia matemática, o pensamento 
crítico e capacidade de resolução de 
problemas, desenvolver a capacidade 

de empreendedorismo, abrir a escola à 
comunidade e ao ambiente envolvente, 
promover a cidadania e a tolerância, 
aceitando as diferenças culturais, me-
lhorar as capacidades de comunicação 
em inglês e de uso de tecnologias de 
comunicação e combater o abandono 
escolar.

Refira-se ainda que este foi já o 
terceiro encontro das escolas envolvi-
das no projeto Our Forests Our Fu-
ture, contribuindo para fortalecer o 
conhecimento e partilha de realidades 
educativas e promover a tolerância en-
tre as diferentes culturas nos países da 
comunidade europeia.

Projeto “Our Forests Our Future” levou Poiares à Roménia

VISITA Professores conheceram a realidade escolar romena

CRÍTICA Presidente da Câmara reclamou intervenção da DGESTE na Escola EB 2,3 / S Dr. Daniel de Matos

Educação
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A mata de choupos existente na 
aldeia de Louredo junto à Ponte 

‘Ó da Barca’, em Poiares, vai ser alvo 
de uma profunda intervenção por par-
te da Câmara Municipal de forma a aí 
instalar um Parque de Merendas. Esta 
decisão irá trazer mais-valias óbvias ao 
nível do turismo, para além de con-
ferir maior dignidade e beleza a um 
espaço contíguo ao Rio Mondego.

Ampliação da rede de saneamento básico

O Município de Vila Nova de Poiares realizou uma intervenção de ampli-
ação da rede de saneamento básico, na zona do Safaíl e Bairro da Fer-
reira, que além de servir os munícipes destas áreas, permitiu solucionar 
um problema com mais de 20 anos e que causava grandes transtornos 
nas instalações da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades na 
Quinta das Camélias.

Parque de Merendas vai nascer na 
aldeia de Louredo

A novidade foi dada a conhecer em 
reunião do Executivo Municipal pelo 
Presidente da Câmara, João Miguel 
Henriques, que adiantou que a inten-
ção passa por um desbaste em toda a 
área, pela instalação de mobiliário ad-
equado, de uma churrasqueira coletiva 
para que todos a possam utilizar, para 
além da criação das condições exi-
gíveis de higiene e segurança.

O Parque de Merendas de Loure-
do vai, por outro lado, promover uma 
maior aproximação entre Vila Nova de 
Poiares e o Rio Mondego, curso de 
água que banha as margens do Con-
celho, potenciando todas as atividades 
turísticas que daí decorrem e de que 
são maior exemplo a pesca desportiva 
ou a prática de desportos de aventura 
como a descida do rio em canoas.

Sessão de Sensibilização sobre 
Resíduos Urbanos

A Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares promoveu uma sessão 

de sensibilização sobre resíduos urba-
nos, destinada aos alunos do 1º e 2º 
ciclos do ensino básico.

A iniciativa, integrada na Semana 
Europeia da Prevenção de Resíduos, 
decorreu no CCP – Centro Cultural 
de Poiares, teve como objetivo alertar 
e sensibilizar os mais pequenos para a 
problemática da gestão de resíduos e 
do seu impacto no meio-ambiente.

Nesta sessão, onde estiveram re-
presentantes da Quercus - Associação 
Nacional de Conservação da Natureza 
e da ERSUC- Resíduos Sólidos do 
Centro SA, foram abordadas temáti-
cas, como a Política dos ‘3 R’ (Redu-
zir, Reutilizar, Reciclar), a Prevenção 
da Produção de Resíduos na origem e 
o Tratamento Final dos Resíduos nas 
Estações de Tratamento para onde são 
encaminhados.

A implementação de políticas de 

sustentabilidade ambiental é uma das 
principais preocupações do Município 
e, para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, «estas 
iniciativas revestem-se de grande im-
portância, na medida em que possibili-
tam alertar e sensibilizar as consciên-
cias, em especial dos mais pequenos, 
para a necessidade de adotar compor-
tamentos ecológicos e que respeitem o 
meio-ambiente, de forma a construir 
um futuro sustentável».

Poiares realizou montaria ao Javali

PARQUE DE MERENDAS Infraestrutura vai nascer na margem esquerda do Mondego

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares promoveu uma Montaria 
ao Javali, numa ação de controlo da espécie cinegética, devidamente 
prevista no Plano Anual de Exploração da Zona de Caça Municipal, para 
a época venatória de 2015/2016.

Ao todo foram mais de cinquenta os caçadores que se juntaram na 
Associação Recreativa de São Miguel, onde depois do tradicional ‘taco’ 
se sortearam as respetivas ‘portas’ que cada um iria ocupar durante a 
jornada de caça. Antes da partida, foram ainda lembradas as regras de 
segurança e boas-práticas venatórias, não só pelo diretor da Montaria, 
o Coronel José Oliveira, como também pelo Eng.º Luís Fernandes e pelo 
Sr. Nuno Amaral, dois elementos bem conhecidos entre os monteiros e 
que, pela sua reconhecida experiência nesta matéria, foram convidados 
pelo Município para apoiar a organização desta iniciativa.

Terminada a Montaria, propriamente dita, os caçadores regressaram 
ao ponto de partida, acompanhados das 3 reses abatidas que, no final 
do dia foram leiloadas, como ‘manda’ a tradição.

No final da jornada, e em jeito de balanço, o presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, fez questão de sublinhar que, «mais 
importante do que o número de animais abatidos, é o facto de não se 
terem registado acidentes e da montaria ter proporcionado momentos 
de salutar convívio e companheirismo entre todos os intervenientes». 

Refira-se ainda que as montarias ao javali têm um importante papel 
no controle da densidade das populações destes animais, cabendo ao 
Município a responsabilidade de entidade gestora, cuja ação é essencial 
para a preservação das espécies, e para a gestão dos recursos cinegéti-
cos de forma equilibrada e sustentável.
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O Centro Educativo da Arrifana 
foi o palco para o simulacro de 

um sismo, numa iniciativa em parceria 
com a escola, os Bombeiros Voluntári-
os e o Serviço Municipal de Proteção 
Civil de Vila Nova de Poiares, associan-
do-se desta forma ao projeto “A Terra 
Treme”, promovido pela Autoridade 
Nacional de Protecção Civil.

Eram precisamente 11h06 quando 
a terra tremeu, com o alerta a ser dado 
pela campainha da escola. Os cerca de 
70 alunos do pré-escolar e 1º ciclo 
daquele Centro Educativo tomaram 
de imediato as precauções devidas, 
nomeadamente executando os 3 ges-
tos fundamentais em caso de sismo: 
baixar-se, proteger-se e aguardar.

Com aparente calma, os alunos 
procuraram o objeto mais sólido que 
lhes permitisse maior proteção, tendo-
se refugiado debaixo das mesas das sa-
las de aula, baixando-se numa posição 
que evitasse a queda durante o sismo, 
ao mesmo tempo que protegeram 
a cabeça e o pescoço com as mãos e 
braços. De seguida, aguardaram que 

Exercício decorreu no Centro Educativo de Arrifana

A terra tremeu… 
em simulacro de sismo

a terra tremesse. Este simulacro, que 
decorreu no âmbito do projeto “A Ter-
ra Treme”, procurou chamar a atenção 
para o risco sísmico e, fundamental-
mente, para a importância da adoção 
dos comportamentos adequados e 
que, apesar de aparentemente simples 
em caso de situações do género por 
parte dos cidadãos, podem fazer toda a 
diferença no salvamento de vidas.

Para a Câmara Municipal de Vila 
Nov de Poiares, esta iniciativa é de vi-
tal importância, pois permite “a cons-
ciencialização da comunidade para a 
necessidade de tomar as precauções, 
e nada melhor do que as crianças para 
aprenderem e influenciarem compor-
tamentos futuros. 

Situações de catástrofe como esta 
não são previsíveis, não sendo possível 
alertaratempadamente os munícipes, 
pelo que a ação do Município passa 
pelo desenvolvimento de ações como 
esta sensibilizando as comunidades a 
adotarem os comportamentos adequa-
dos”, como afirmou o Presidente da 
Autarquia, João Miguel Henriques.

FOTO DE GRUPO Alunos do Centro Educativo da Arrifana

SIMULACRO Crianças aprenderam os comportamentos adequados

Está concluída a intervenção no 
açude do Rio Mondego exis-
tente na localidade de Loure-

do, obra que visou facilitar a subida 
de lampreias e diversos peixes e que 
se encontra inserida no Projecto de 
reabilitação dos habitats de peixes diá-
dromos (que migram entre o mar e o 
rio) na bacia hidrográfica do Mondego.

Esta empreitada, que abrangeu 
ainda os açudes de Formoselha, Palhei-
ros, Ronqueira, Reconquinho e Pena-
cova, teve um custo de 307 mil euros, 
através de uma parceria entre a Uni-
versidade de Évora, os Municípios de 
Vila Nova de Poiares, Penacova, Coim-
bra, Montemor-o-Velho, entre outras 
entidades, e tendo sido financiado pelo 
Ministério da Agricultura e do Mar e 
pelo Fundo Europeu das Pescas.

Refira-se que esta intervenção 
teve por objectivo a construção de 

Intervenção permitiu a transposição durante as migrações piscícolas

Açude de Louredo no Rio Mondego 
já permite passagem de lampreias

soluções adaptadas que possibilitas-
sem a criação de passagens designadas 
de ‘naturalizadas’ ou ‘rústicas’, nome-
adamente como a que foi integrada no 
Açude de Louredo, e que permitissem 
a transposição desses obstáculos por 
parte das diferentes espécies piscícolas 
que habitam no troço principal do Rio 
Mondego.

Intervenção humana levanta 
obstáculos ao turismo de 
Natureza

À margem desta intervenção, o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, João Miguel 
Henriques, reuniu com o seu homólo-
go de Penacova, Humberto Oliveira, 
bem como com diversos operadores 
turísticos que desenvolvem a sua acti-
vidade no Rio Mondego, no sentido de 
perceber os constrangimentos que a 

criação destes açudes trouxe também 
para a atividade económica.

Este encontro que teve lugar no 
Açude de Louredo, permitiu aos res-
ponsáveis políticos perceber in loco 
as dificuldades com que as empresas 
que promovem desportos de aventura, 
nomeadamente as descidas de rio em 
caiaques e canoas, se deparam para 
conseguir ultrapassar as barreiras 
físicas que foram sendo criados pelo 
Homem ao longo do Mondego.

Os autarcas sensibilizados pelo 
problema que pode afectar o desen-
volvimento turístico e económico de 
toda esta região, prometeram envidar 
todos os esforços no sentido de re-
solver esta situação, estando previstos 
novos encontros que permitam chegar 
a uma solução de consenso, e que não 
coloque em risco toda a atividade tu-
rística desenvolvida no Rio Mondego.

LOUREDO Intervenção no Açude no Rio Mondego veio minimizar os obstáculos criados pelo Homem

Autarquia adquire novo trator

O Município de Vila Nova de Poiares adquiriu 
um novo tractor para o setor do ambiente.

Este novo equipamento irá contribuir para 
continuar a assegurar a resposta rápida e 
eficaz que tem sido implementada, e que já 
permitiu, por exemplo, eliminar a ‘lista de 
espera’ dos pedidos de limpeza de fossas.
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Reunião oRdináRia 17 de JuLHo de 2015
PRESIDÊNCIA
1. PoiaRTeS - despacho de Criação de Comissão 
organizadora – Ratificação l
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a criação de 
Comissão Organizadora da Poiartes.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. alteração ao orçamento nº 2/2015 e alteração ao 
Plano Plurianual de investimentos nº 2/2015
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a alteração ao orçamento nº 
2/2015 e alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 
nº 1/2015.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras nº 55/2014 – alteração de moradia 
e anexo – Carla alexandra Godinho Pereira – Vendi – 
Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras nº 4/2015 – Legalização de 
alteração e ampliação de moradia – ernesto Martins 
Saldanha de Matos – Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 62/2014 – Legalização de 
Moradia e anexos – Phillip andrew Wainhouse - Moinhos 
de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Consumo de água – extinção dos valores em dívida 
respeitantes aos consumidores atuais
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que sejam 
anulados os débitos de anteriores consumidores, da conta 
dos atuais consumidores de água de acordo com o parecer 
do Gabinete Jurídico.

Reunião oRdináRia 7 de aGoSTo de 2015
JURÍDICO E CONTENCIOSO
1. ampliação do Cemitério de Vale Gião (Poiares-Sto. 
andré) 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio à 
Junta de Freguesia de Poiares (Santo André) na Ampliação 
do Cemitério de Vale Gião.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. alteração ao orçamento nº 3/2015 e alteração ao 
Plano Plurianual de investimentos nº 3/2015
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a alteração ao orçamento nº 
3/2015 e alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 
nº 3/2015.
2. direção-Geral do Tesouro e Finanças – Prorrogação 
do prazo de amortização de empréstimo celebrado no 
âmbito do “PRede” até 20 anos
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a prorrogação do prazo.
3. Retificação de deliberação tomada em Reunião de 
Câmara de 19 de junho de 2015
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do 
Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a retificação 
da deliberação de 19/6/2015 passando a mesma ter o 
seguinte texto: “A Câmara deliberou, por maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho,  do PSD, aprovar 
que nos termos do Relatório Final do Procedimento de 
Contratação de Empréstimo a Médio-Longo prazo para 
liquidação  de empréstimos ao abrigo do nº 5 do artigo 
42º da Lei nº 53/2014 de 25/8 até ao montante  de 
9.350.843,48 €, seja adjudicado à Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo da Beira Centro o empréstimo a médio/longo prazo 
no valor de 1.500.000,00 €”.
4. Hasta Pública nº 02/2015 – Venda em hasta pública 
de material lenhoso – eucalipto certificado FSC 100%
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a Hasta Pública nº 02/2015 
para venda de material lenhoso – Eucalipto certificado FSC 
100%.
5. Normas de Ação Social Escolar para ano letivo 2015/16 
e subsequentes
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 

Vereadores do PSD, aprovar as Normas de Ação Social 
Escolar para ano letivo 2015/16 e subsequentes, com as 
alterações propostas e sugestões apresentadas.
6. atribuição de Subsídios a iPSS’s do Concelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 
de subsídios, no montante de 100,00€, de acordo com a 
proposta às seguintes IPSS’s do Concelho:  
ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de 
Poiares; Irmandade de Nossa Sr.ª das Necessidades; 
CBEISA – Centro de Bem Estar Infantil de Santo André; 
APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigo do 
Cidadão Deficiente Mental.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Certidão de Compropriedade – Susana andrade 
Miranda da Silva Pires e outro – Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras nº 16/2015 – Legalização de 
edifício – Georgina Vilaça Ramos Lopes – Póvoa da 
abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 59/2014 – Legalização de 
espaço para Comércio e Serviços – José Pedroso de 
Carvalho – entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Processo de obras nº 59/2010 – aprovação de 
alterações ao Processo – Luís Carlos Lopes dos Santos 
– Soutelo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. Processo de obras nº 23/2012 – Legalização de 
Moradia – ernesto Pedroso Simões – Ribas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
6. Processo de obras nº 8/2015 – Legalização de 
Moradia – José Maria – Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
7. Processo de obras nº 07/2015 – Legalização de Casa 
Rural – Menurbe, Lda – Venda nova
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
8. Processo de obras nº 09/2015 – Construção de anexo 
agrícola – Jorge Manuel dos Santos Felgar – Cabecinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
9. Processo de obras nº 15/2015 – Legalização de 
alterações em Moradia – José Guilherme Henriques 
Simões – Paço de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão,.
10. Processo de obras nº 6/2015 – alterações Projeto 
arquitetura – Francisco José Campos Carvalho – Zona 
industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
11. Processo de obras nº 57/2014 – demolição de 
Moradia – antónio Jorge de almeida Pedroso – Vendinha
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º do 
CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, .
12. área de Requalificação urbana de Vila nova de 
Poiares – Proposta de delimitação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Requalificação Urbana de Vila Nova de Poiares, 
com a sugestão apresentada pelo Sr. Vice-Presidente.

                  
Reunião oRdináRia 21 de aGoSTo de 2015
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. Hasta Pública nº 3/2015 - Venda de um Lote de 
Choupos em Louredo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Hasta 
Pública nº 3/2015 para Venda de um Lote de Choupos em 
Louredo
2. Poiartes 2015 - Pedidos de isenção Total de Taxas 
para entidades/instituições Regionais e Locais-Setor de 
artesanato, Sócio Recreativo, Cultural e institucional
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por 
impedimento legal, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos 
de isenção total de taxas para Entidades/Instituições 
Regionais e Locais-Setor de Artesanato, Sócio Recreativo, 
Cultural e Institucional, nos termos da informação técnica e 
com a inclusão da Junta de Freguesia de Lavegadas.
3. Poiartes 2015 - Pedidos de isenção Parcial de Taxas 
para Tendas de Mel
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos 
de isenção parcial de taxas para Tendas de Mel.
 
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras nº 14/2015 - Legalização de 
alterações em Moradia e Legalização de Muro - Zilda 
nascimento dos Santos Ferreira - Venda nova
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras nº 18/2015 - Legalização de 
alterações aos Projetos aprovados ao abrigo do Processo 
de obras nº 202/1999 - Henricus adrianus Josephus 
Klerx - Crasto
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente os Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º do 
CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Certidão de destaque - adélia da Conceição Rodrigues 
- Venda nova
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente os Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por 
impedimento legal, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

Reunião oRdináRia 4 de SeTeMBRo de 2015
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. aquisição de ajuda técnica - Pedido de apoio económico 
- lnf.53/2015
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido 
de apoio económico para aquisição de ajuda técnica, nos 
termos da informação nº 53/2015 da Área da Ação Social, 
Saúde e Educação e dos pareceres técnicos anexos ao 
processo.
2. PoiaRTeS 2015 - Pedido de alojamento e alimentação 
gratuita
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 
alojamento e alimentação gratuita, no âmbito da POIARTES 
2015, nos termos da informação nº 53/2015 da Área da 
Ação Social, Saúde e Educação e dos pareceres técnicos 
anexos ao processo.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Redução de escalão de Consumo de água -a139/
C4500
Com base na informação técnica, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a redução do escalão de consumo de 
água do consumidor 4500, da área 139, para o escalão 5, 
ao invés do escalão 6, no mês julho de 2015.

Reunião oRdináRia 18 de SeTeMBRo de 2015
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. empréstimo a médio/longo prazo para liquidação de 
empréstimos ao abrigo do nº5 do artº da Lei nº 53/2014 
de 25/8 - Cláusulas Contratuais
Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o 
Sr.Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento 
legal, nos termos do nº 4 do artº 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do Sr. 
Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar as cláusulas 
contratuais referentes ao empréstimo de médio/longo 
prazo para liquidação de empréstimos ao abrigo do nº 5 do 
artº42 da Lei 53/2014 de 25/8,acima transcritas.
2. Fixação da Taxa de iMi para aplicação em 2016
A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a fixar a taxa de IMI a aplicar no 
ano de 2016 em 0,5% para os prédios urbanos.
3. Lançamento de derrama para aplicação em 2016
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a Derrama de 2015, a ser 

cobrada em 2016, com a aplicação da taxa máxima de 1,5% 
sobre o lucro tributável .”
4. Fixação da Participação no iRS - Receita a arrecadar no 
ano económico de 2016
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a aplicação da Taxa máxima de 
5% referente à Participação variável no IRS, de acordo com 
o art.º 26. º da Lei 73/2013, de 3 de Setembro.
5. Fixação da Taxa Municipal de direitos de Passagem - 
Receita a arrecadar no ano económico de 2016
A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a aplicação da TMDP - 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem de 0,25%.
6. Venda do Lote 2 da Zona industrial-Pólo ii à empresa 
espiga de ouro - alteração/retificação ao deliberado e 
cláusulas contratuais a inserir nas escrituras;
A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação 
de Câmara 21/07/2008 tendo em conta os dados atuais 
que vão no sentido de efetuar a venda do Lote 2 sito no 
Polo II da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares com a área 
de 5.147 m2, pelo preço de venda de 1,25€/m2, à empresa 
Espiga de Ouro.
7. Pedido de Parecer Prévio Vinculativo, - n.º 5 do artigo 
75° da lei n.º 82-8/2014, de 31 de dezembro - relativo a 
contrato de prestação de serviços - aquisição de apólices 
de Seguro
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, o pedido de parecer prévio vinculativo 
anexo, de forma a instruir a celebração do contrato de 
prestação de serviços - Aquisição de Apólices de Seguros à 
Açoreana Seguros SA no valor Total de 84.418,29 €,isento 
de IVA.
8. aquisição de ajuda técnica - Pedido de apoio 
económico - aSSe/78/2015;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido 
de apoio económico, nos termos da informação técnica 
nº 78/2015 da área de Ação Social, Saúde e Educação e 
pareceres anexos ao processo.
9. Pedido de apoio Social - aSSe/48/2015;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 
apoio social, nos termos da informação técnica nº 48/2015 
da área de Ação Social, Saúde e Educação e pareceres 
anexos ao processo. 
10. Regulamento - publicitação do procedimento e 
participação procedimental, tendo em vista a elaboração 
de um projeto de Regulamento de apoio à situação de 
vulnerabilidade social e económica;
A Câmara deliberou, por unanimidade abrir o procedimento 
tendente à elaboração do regulamento de apoio a extratos 
sociais desfavorecidos, o qual tem como intuito dar 
cumprimento ao estabelecido na ai. v) do n.º 1 do art.º 33 
da Lei n.0 75/2013 de 12 de setembro;
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Comunicação Prévia nº 04/2015 - Construção de 
infraestruturas de telecomunicações em arruamentos - 
Fibroglobal - entroncamento/en17;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
comunicação prévia.
2. Processo de obras, nº 13/2015 - Legalização de 
Piscina e arrumas - ana isabel C. Santos H. Teixeira - São 
Miguel de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 5/2014 - Legalização e ampliação 
de edifício para comércio e serviços - Manuel nogueira de 
Carvalho - av.ªManuel Carvalho Coelho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Processo de obras nº 19/2015 - alteração de uso e 
fachadas - n LF Madeiras, Lda - Zona industrial, Lote 22;
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o projeto 
de arquitetura, nos termos e condições impostas pelos 
pareceres técnicos anexos ao processo. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. Processo de obras nº 18/2012 - Caducidade de 
Licenciamento de estabelecimento de Bebidas - Maria 
adelaide Martins Simões - alveite Grande;
A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a 
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caducidade do licenciamento de estabelecimento de 
bebidas, em Alveite Grande, em nome de Maria Aldina 
Martins Simões.
6. Processo de obras nº 17/2015 - Construção de muro 
confinante a via pública - antonino de Carvalho Poiares 
- Forcado;
A Câmara deliberou deferir a pretensão, por unanimidade.
7. Processo de obras nº 03/2014 - Legalização de 
Moradia e anexos - Júlia Reis de Gouveia Gonçalves - 
ervideira;
A Câmara deliberou deferir a pretensão, por unanimidade.
8. Processo de destaque nº 6/2015 - Jaime Fernando 
aldeia de Carvalho - S.Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
9. Projeto de Regulamento do Serviço de abastecimento 
Público de água e de Saneamento de águas Residuais no 
Município de Vila nova de Poiares;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar o Projeto de Regulamento 
do Serviço de Abastecimento Público de Água e de 
Saneamento de Águas Residuais no Município de Vila 
Nova de Poiares e também o Projeto de Regulamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do Município 
de Vila Nova de Poiares.
10. Redução do escalão de Consumo de água-a304/
C3450;
Com base na informação técnica, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a redução do escalão de consumo de 
água do consumidor 3450, da área 304, para o escalão 5, 
ao invés do escalão 6, no mês julho de 2015.

Reunião oRdináRia 2 de ouTuBRo de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Regulamento de Comércio a Retalho não-Sedentário - 
Comissão de análise - nomeação dos membros
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a nomeação dos membros 
para a Comissão de Análise do Regulamento de Comércio a 
Retalho Não-Sedentário.
UAT - DESENVOLVIMENTO LOCAL, RECURSOS 
FLORESTAIS E PROTECÇÂO AMBIENTAL
1. PRodeR – ação 351 – Pedido de Comparticipação no 
âmbito da gestão do GaL-eLoZ
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar o pedido de comparticipação 
no âmbito da gestão do GAL-ELOZ/PRODER-Ação 351, no 
valor de 737,09 €.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. Hasta Pública nº 4/2015 – bens móveis e outros 
materiais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a Hasta Pública nº 4/2015 – 
bens móveis e outros materiais.
2. Hasta Pública nº 5/2015 – venda de material lenhoso 
– eucalipto Certificado FSC 100%
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a Hasta Pública nº 5/2015 
– venda de material lenhoso – Eucalipto Certificado FSC 
100%.
3. Parecer Prévio Vinculativo – Contrato de serviços para 
transporte escolar – ano letivo 2015/16
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, ratificar o despacho nº 718/2015 da 
Presidência para emissão de Parecer Prévio Vinculativo – 
Contrato de serviços para transporte escolar – ano letivo 
2015/16.
4. Proposta de Minuta de Contrato-Programa de 
desenvolvimento cultural – Centro de Convívio do 
Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta 
de Minuta de Contrato-Programa de desenvolvimento 
cultural – Centro de Convívio do Carvalho.
5. Proposta de Minuta de Contrato-Programa de 
desenvolvimento cultural – Grupo Folclórico e Cultural 
da Póvoa da abraveia

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta 
de Minuta de Contrato-Programa de desenvolvimento 
cultural – Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa da Abraveia.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Proposta de Critério de atribuição de isenções de Taxas 
Municipais sobre Licenciamentos nas Zonas industriais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a Proposta de Critério 
de Atribuição de Isenções de Taxas Municipais sobre 
Licenciamentos nas Zonas Industriais.
2. Processo de obras nº 19/2015 – alteração de uso e 
fachadas–nLF Madeiras, Lda.– Zona industrial -Lote 22
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 09/2014 – Legalização da 
ampliação de Moradia – João Manuel Limpo Marçal – 
Casais
Na discussão e votação, deste assunto, não estiveram 
presentes o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD e a 
Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, por se considerarem 
impedidos, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Processo de obras nº 41/2012 – Construção de 
Pavilhão industrial – ZePH SoLaR, Sa - Polo ii – Lote 35
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade 
do processo de acordo com o que consta do parecer técnico.
5. edificação em mau estado de conservação – antónio 
eugénio Moniz Leite Rolo e outros – Safaíl
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º do 
CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
notificação dos proprietários de acordo com oque consta 
dos pareceres técnicos.
6. Redução do escalão de Consumo de água – a111/
C1300
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução 
do escalão 6 para o escalão 5 de consumo de água, nos 
termos da informação dos serviços técnicos.

Reunião oRdináRia 16 de ouTuBRo de 2015
PRESIDÊNCIA
1. ofício C.M. Covilhã - WRC – alienação da participação 
social – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, ratificar a decisão de não haver 
interesse na aquisição de ações, do capital social da WRC – 
Agência de Desenvolvimento Regional, E.M, SA.
2. ofício C.M. Covilhã - Municípia – alienação da 
participação social – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, ratificar a decisão de não haver 
interesse na aquisição de ações, do capital social da 
Municípia.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. orçamento e Grandes opções do Plano para 2016
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar o Orçamento e Grandes 
Opções do Plano para 2016.
2. abertura de procedimento para contratação de 
empréstimo de Curto Prazo para a Gerência de 2016 – 
até ao montante de 445.000,00€
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a proposta de abertura de 
procedimento para contratação de Empréstimo de Curto 
Prazo para a Gerência de 2016 – até ao montante de 
445.000,00€.
3. Proposta de Protocolo de Parceria – Centro escolar de 
arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo 
de Parceria – Centro Escolar de Arrifana.
4. Proposta de Protocolo de Parceria – Centro escolar de 
S. Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo 
de Parceria – Centro Escolar de S. Miguel.

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Zona industrial - Pólo ii – Proposta de Passagem do 
domínio Público para o domínio Privado da Câmara 
Municipal de Parcelas (troços) que se sobrepõem com 
lotes
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
desafetação do domínio público para integração no domínio 
privado da Câmara Municipal das parcelas (troços) que se 
sobrepõem com os lotes da Zona Industrial - Pólo II e que 
constam da planta de reparcelamento e cedências nº 27 do 
Plano de Pormenor.
2. Processos diversos nº 8 / 2015 – alteração de uso 
de frações – Jaime Lopes Couceiro – Largo dr. daniel de 
Matos
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se 
considerarem impedidos, nos termos do nº 4 do art.º 31º 
do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. emissão de Parecer Prévio Vinculativo – aquisição 
de serviços de consultadoria estratégica e apoio técnico 
para elaboração e acompanhamento de candidaturas no 
âmbito da política das cidades
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a emissão de Parecer 
Prévio Vinculativo favorável para aquisição de serviços de 
consultadoria estratégica e apoio técnico para elaboração 
e acompanhamento de candidaturas no âmbito da 
política das cidades, com a sociedade FNWAY Consulting, 
Unipessoal, Lda.
4. emissão de Parecer Prévio Vinculativo – Celebração do 
contrato de prestação de serviços para “elaboração de 
cartografia numérica vetorial abrangendo os aglomerados 
urbanos servidos pela rede de abastecimento de água e 
vias onde está implantada a rede”
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Vereadores do Partido Social Democrata, aprovar o 
pedido de parecer prévio vinculativo, de forma a instruir 
a celebração do contrato de prestação de serviços para 
“Elaboração de cartografia numérica vetorial abrangendo os 
aglomerados urbanos servidos pela rede de abastecimento 
de água e vias onde está implantada a rede”, cujo preço 
base é de 65.000,00 € acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. 
5. emissão de Parecer Prévio Vinculativo – Celebração 
do contrato de prestação de serviços para “elaboração 
do cadastro de infraestruturas existentes da rede de 
abastecimento de água em baixa do município de Vila 
nova de Poiares”
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
vereadores do Partido Social Democrata, aprovar o 
pedido de parecer prévio vinculativo, de forma a instruir 
a celebração do contrato de prestação de serviços para 
“Elaboração de cadastro de infraestruturas existentes da 
rede de abastecimento de água, em baixa, do município 
de Vila Nova de Poiares”, cujo preço base é de 45.000,00 € 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Reunião oRdináRia 6 de noVeMBRo de 2015
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. Mapa de Pessoal 2016
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar o Mapa de Pessoal 2016.
2. alteração nº 4/2015 ao orçamento e alteração nº 
4/2015 às Grandes opções do Plano
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a alteração nº 4/2015 ao 
Orçamento e alteração nº 4/2015 às Grandes Opções do 
Plano.
3. autorização para realização de escritura pública de um 
prédio sito na alameda de Sto. andré
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição 
de uma parcela de terreno, com a área total de 8106 m2, 
proveniente do prédio inscrito na matriz predial rústica sob 
o nº 4760 da freguesia de Poiares Santo André, descrito na 

conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares 
sob o nº 1506/19930127, pertencente a José Luís Alves 
Pereira Simões Santana, Maria da Piedade Simões Santana 
Pessoa Vaz Rebelo, Clara Eugénia da Conceição Martins 
Vicente Leite, Ana Margarida Vicente Leite Henriques 
Simões e José Augusto Vicente Leite Henriques Simões, 
pelo valor total de 19.951.92 € (dezanove mil novecentos 
e cinquenta e um euros e noventa e dois cêntimos), bem 
como a realização da respetiva escritura pública.
4. aquisição por usucapião do edifício denominado 
“Colónia Balnear de Vila nova de Poiares”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição, 
por usucapião, do edifício denominado “Colónia Balnear de 
Vila Nova de Poiares”.
5. aquisição de eletricidade no mercado livre Baixa 
Tensão normal – BTn, e Baixa Tensão especial - BTe, 
ao abrigo do acordo quadro para Fornecimento de 
eletricidade da Central de Compras (CC) da Comunidade 
intermunicipal da Região de Coimbra (CiM RC), pelo 
período de um ano - decisão de Contratar e aprovação 
das Peças do Procedimento
A Câmara deliberou, por unanimidade, abrir o procedimento 
para aquisição de eletricidade no mercado livre Baixa 
Tensão Normal – BTN, e Baixa Tensão Especial - BTE, ao 
abrigo do Acordo quadro para Fornecimento de Eletricidade 
da Central de Compras (CC) da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra (CIM RC), pelo período de um ano,  
por ajuste direto nos termos da alínea h) do nº 1 do artigo 
26º do CCP, conjugado com o artigo 258º do mesmo 
diploma legal e com os seguintes valores base: Lote 1 – 
BTN – 200.000,00€; Lote 2 – BTE – 31.500,00€.
Mais deliberou, aprovar as peças do procedimento e 
anexos (convite de apresentação de propostas e caderno 
de encargos).
Deliberou ainda, nomear para júri do procedimento os 
seguintes elementos: Presidente: João Miguel Sousa 
Henriques; 1º Vogal: Isabel Maria dos Santos Miguel; 2º 
Vogal: Paula Cristina da Silva Figueira da Silva; 1º Vogal 
suplente: Artur Jorge Baptista; 2º Vogal suplente: Mário de 
Magalhães Maia
6. PoiaRTeS - 2015 – despesas com alimentação de 
artesãos
Na discussão e votação, deste assunto, não estiveram 
presentes o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD e o Sr. 
Presidente da Câmara, por impedimento legal, nos termos 
do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as despesas 
com alimentação de artesãos da POIARTES 2015.
7. ação Social escolar – ano Letivo 2015/2016
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios 
de Ação Social Escolar, para o ano letivo de 2015/2016, 
nos termos da informação técnica nº 98/2015 ASSE-Ação 
Social, Saúde e Educação.
8. Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo – 
associação Recreativa de São Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação 
Recreativa de São Miguel.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. isenções de Taxas Municipais sobre Licenciamentos 
nas Zonas industriais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar o constante da informação, 
respeitante à Isenções de Taxas Municipais sobre 
Licenciamentos nas Zonas Industriais.
2. Processo de obras nº 19/2015 – alteração de uso e 
fachadas – nLF Madeiras, Lda – Zona industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 23/2015 – Legalização de muro 
de vedação – Maria Fernanda da Silva Matos Coelho – 
Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Redução de escalão de Consumo de água – a136/
C4500
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução 
do escalão 6 para o escalão 5 de consumo de água, nos 
termos da informação dos serviços.

As actas aqui apresentadas em versão resumida poderão ser consultadas em: www.cm-vilanovadepoiares.pt
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INTRODUÇÃO:
A Delimitação de Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) para Vila 
Nova de Poiares compreende uma 
área de 61 hectares e enquadra-se 
no Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU).

No âmbito do “Portugal 2020” 
esta será, provavelmente, a única 
oportunidade dos Municípios 
poderem conseguir realizar 
investimentos em infraestruturas 
físicas, salientando no entanto 
que, para além da administração 
pública, também haverá espaço 
para investimentos particulares e 
privados.

Para o Município esta é uma 
oportunidade de poder ver 
realizado no centro da Vila um 
conjunto de intervenções e 
investimentos integrados numa 
estratégia definida, tendo em 
conta a salvaguarda do património 
edificado, para além de reforçar e 
melhorar o parque habitacional, 
a valorização do património 
cultural, a melhoria da mobilidade 
e das infraestruturas, bem como 
a valorização da paisagem, 
promovendo e garantindo um 
ambiente urbano de maior 
qualidade.

DELIMITAÇÃO:
De acordo com a legislação em 

vigor e com os Planos Estratégicos 
de Desenvolvimento Urbano, 
apenas se podem incluir na ARU os 
centros históricos, zonas ribeirinhas 
ou zonas industriais abandonadas, 
tendo resultado no caso do 
Município de Vila Nova de Poiares 
na área apresentada.

OBJETIVOS:
u Assegurar a reabilitação e 

requalificação dos edifícios e 
espaços urbanos degradados ou 
funcionalmente inadequados, 
promovendo o seu potencial para 
atrair funções urbanas inovadoras 
e competitivas integradas com o 
existente;
u Requalificar e revitalizar as 

infra-estruturas, equipamentos 
e espaços verdes e urbanos de 

utilização coletiva num sistema 
integrado e contínuo;
u Intervir nos edifícios, em 

particular nos de caráter 
dissonante, segundo as regras para 
a sua reabilitação nomeadamente 
cérceas, paleta de cores, natureza 
dos materiais, técnicas construtivas 
tradicionais e novas soluções 
amigas do ambiente e adoção de 
critérios de eficiência energética;
u Promover a inclusão social 

e assegurar a igualdade de 
oportunidades dos cidadãos 
no acesso às infra-estruturas, 
equipamentos e funções urbanas;
u Promover uma lógica de 

acessibilidades e percursos 
acessíveis concertada e que 
possa conjugar de forma coerente 
desenho urbano e funcionalidade, 
permitindo a movimentação 
livre, autónoma e independente 
a qualquer pessoa, em especial 
às pessoas com mobilidade 
condicionada;
u Potenciar o desenvolvimento 

dos valores endógenos através 
da promoção da qualidade e 
diferenciação da oferta turística;
u Assegurar que as ações 

integradas constantes no processo 
da operação de reabilitação urbana 
estejam assentes num modelo de 
crescimento sustentado em todas 
as vertentes.

BENEFÍCIOS FISCAIS:
Redução da taxa do IVA para 6% 

aplicável nas seguintes situações:
u Empreitadas de reabilitação 

urbana realizadas em imóveis 
privados ou em espaços públicos 
localizados em ARU, ou no âmbito 
de operações de requalificação 
e reabilitação de reconhecido 
interesse público.
u Empreitadas de beneficiação, 

remodelação, renovação, restauro, 
reparação ou conservação de 
imóveis ou partes autónomas 
destes afetos à habitação, com 
exceção dos trabalhos de limpeza, 
de manutenção dos espaços verdes 
e das empreitadas sobre bens 
imóveis que abranjam a totalidade 
ou uma parte dos elementos 

constitutivos de piscinas, saunas, 
campos de ténis, golfe ou minigolfe 
ou instalações similares.

INCENTIVOS FINANCEIROS
ASSOCIADOS AOS IMPOSTOS
MUNICIPAIS:
u Redução de 50% do valor 

das taxas de publicidade para 
os estabelecimentos comerciais 
e de restauração e ou bebidas 
situados no município de Vila 
Nova de Poiares, pelo período de 
cinco anos, apenas nos edifícios 
intervencionados
u Redução de 70% do valor das 

taxas inerentes à emissão de 
alvará de licença de obras ou à 
admissão de comunicação prévia de 
obras, previstas no Regulamento 
Municipal de Urbanização, 
Edificação e Taxas Aplicáveis do 
Município de Vila Nova de Poiares, 
relativas a ações de reabilitação 
realizadas em imóveis.

APOIOS COMUNITÁRIOS
E NACIONAIS:
u Linha de crédito bonificado 

destinada a investidores privados, 
prevista no âmbito do Portugal 
2020: “IFRRU 2020” é um 
novo instrumento financeiro 
que visa promover o acesso ao 
financiamento para reabilitação e 
revitalização urbanas, incluindo a 
promoção da eficiência energética, 
em complementaridade na 
reabilitação de habitação para 
particulares, com condições e taxas 

de juro mais favoráveis do que as 
disponíveis no mercado. 
http://www.portaldahabitacao.pt
u O programa do IHRU (Instituto 

da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, IP): “Reabilitar para 
Arrendar – Habitação Acessível” 
tem como objetivo o financiamento 
de operações de reabilitação 
de edifícios com idade igual ou 
superior a 30 anos, que após 
reabilitação deverão destinar-
se predominantemente a fins 
habitacionais. Estas frações 
destinam-se a arrendamento em 
regime de renda condicionada, 
havendo apoio apenas nas 
condições em que o imóvel 
liberte verbas através do seu 
arrendamento, para assegurar o 
financiamento requerido.
http://www.portaldahabitacao.pt
u Redução de 70% do valor das 

taxas de entrada e apreciação 
de processos de obras,previstas 
no Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação e Taxas 
Aplicáveis do Município de V.N. 
Poiares, relativos a ações de 
reabilitação realizadas em imóveis.
u Isenção do valor das taxas 

relativas a ocupação de via pública 
durante o decorrer das obras.

u Isenção do valor das taxas 
relativas a ocupação de via pública 
em estabelecimentos comerciais a 
funcionar em edifícios reabilitados.

PENALIzAÇõES PREVISTAS AOS
PROPRIETÁRIOS E TITULARES 
(ónus e encargos):
u Agravamento da taxa de 

IMI em 50% no caso de imóveis 
degradados, por um período de 
cinco anos;
u Agravamento da taxa de 

IMI em 70% no caso de imóveis 
em ruínas e prédios devolutos 
não alvos de beneficiação com 
a Reabilitação Urbana previsto 
em programa estratégico, com 
possibilidade de aplicação de 
arrendamento ou venda forçada, 
conforme previsto nos artigos 
160º e 161º do Decreto-lei nº 
80/2015 de 14/05. (considera-se 
por ruínas o edifício que perdeu 
toda a sua funcionalidade a que 
estava destinado e que está em 
degradação física muito avançada.)
u Criação de taxa sobre os imóveis 

que não se encontram concluídos 
e que possam contribuir para a 
falta de salubridade, estética das 
povoações e segurança.

 MAIS INFORMAÇõES EM:
DIVISÃO DE OBRAS , URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

mario.maia@cm-vilanovadepoiares.pt | celma.gil@cm-vilanovadepoiares.pt
GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR

gae@cm-vilanovadepoiares.pt
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Telef.: 239 420 850 | fax: 239 421 800 | e-mail: cmvnp@mail.telepac.pt

aru área de 
reabilitação urbana 
de Vila Nova de Poiares

--------  ARU | ÁREA DE INTERVENÇÃO



21Nº 8 - Ano II - II Série
2 de Dezembro de 2015Desporto

Aedição de 2016 do Poyares Rotações, 
evento que se realiza anualmente na 
Alameda Santo André em Vila Nova 

de Poiares, já está em preparação, tendo os seus 
promotores em colaboração com a Câmara Mu-
nicipal estado a estabelecer os mais diversos con-
tatos para proporcionar aos entusiastas do mundo 
automóvel uma iniciativa repleta de novidades e 
com maiores motivos de interesse.

Para a terceira edição que terá lugar no 
primeiro fim-de-semana de Julho está já con-
firmada a presença oficial da Porsche, através 
do Centro Porsche Leiria, que se associa desta 
forma a um evento que cada vez mais se tem afir-
mado como uma referência. Refira-se, a título 
de exemplo, que este ano o certame foi visitado 
por cerca de 7 mil pessoas, contando com a pre-
sença de alguns dos nomes maiores do desporto 
automóvel em Portugal, como foi o caso de Rui 

Madeira, Ricardo Leal dos Santos, Jorge Ortigão, 
entre muitos outros.

A confirmação da presença da marca pre-
mium alemã resulta dos contatos mantidos entre 
Pedro Mar Rodrigues, Gerente do Centro Por-
sche Leiria, o Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques e 
elementos da organização do evento, nomeada-
mente Raúl Oliveira e José Manuel Henriques, 
que recentemente oficializaram o compromisso.

Para o gerente do Centro Porsche Leiria, 
Pedro Mar Rodrigues, este evento vem propor-
cionar à marca uma oportunidade para estar mais 
próximo dos seus stakeholders, reforçando o seu 
posicionamento enquanto marca de excelência, 
ao mesmo tempo que responde ao imaginário 
dos “apaixonados” do emblema de Estugarda.

No entender da organização esta associação 
da Porsche ao Poyares Rotações é uma oportu-

nidade para reforçar a qualidade da exposição, 
permitindo aumentar os números obtidos na sua 
segunda edição, nomeadamente os mais de 40 
expositores, perto de 350 automóveis em ex-
posição, entre clássicos e superdesportivos, para 
além da meia centena de viaturas de competição, 
que participaram no motorshow.

João Miguel Henriques, Presidente da Câ-
mara Municipal, acredita que a presença da 
marca alemã através do Centro Porsche de Leiria 
vai permitir que o evento cresça de forma sus-
tentada, tornando o Poyares Rotações numa 
verdadeira ‘marca de referência’ a nível nacional 
nesta área, ao mesmo tempo que contribui para 
a promoção deste território que conta com um 
passado riquíssimo no mundo automóvel, não só 
ao nível da competição, como também no que 
representa em termos económicos para Vila Nova 
de Poiares

Centro Porsche Leiria associa-se 
ao POYARES ROTAÇÕES

Poyares Rotações 2016 já mexe: marca alemã será grande destaque

PARCERIA      Objetivo é o de transformar o Poyares Rotações numa marca de referência, promotora de todo um território

Comemorações do 
Dia Mundial do 
Coração

1º Encontro Nacional 
de mini-hóquei

Rio Alva - Canoagem e 
Percursos Pedestres

O Município de Vila Nova de Poiares 
assinalou o Dia Mundial do Coração 
promovendo para o efeito, e em parceria 
com a Unidade de Cuidados de Saúde, 
um rastreio da tensão arterial, a par da 
promoção de atividades deportivas como 
aulas de zumba e kombat.

Em parceria com o Centro de Convívio 
da Moura Morta, a Associação Desportiva 
e Cultural de Mucela e a Junta de Fregue-
sia das Lavegadas, a Câmara Municipal 
promoveu uma descida do rio Alva, não 
só com percurso de canoagem, como 
também com um percurso pedestre, ao 
longo das margens do rio.

Em qualquer das modalidades, os 
participantes puderam apreciar a beleza 
natural, não só de um dos rios mais 
limpos da Europa, como das paisagens 
envolventes, que compõem um dos mais 
ricos atrativos turísticos do concelho.

Poiares acolheu o 1º Encontro Nacional 
de Mini-Hóquei, numa organização em 
parceria com a ANACP-Associação 
Nacional de Clubes de Patinagem, a FPP 
- Federação Portuguesa de Patinagem 
e a APC - Associação de Patinagem de 
Coimbra.

Pelo pavilhão Gimnodesportivo de Poi-
ares passaram equipas vindas de vários 
pontos do país, desde Valongo, Meal-
hada, Oliveira do Hospital e também, 
naturalmente, Coimbra.

A promoção da atividade física e da 
prática desportiva, em geral, é uma 
importante aposta do Município na 
qualidade de vida e bem-estar dos 
poiarenses.
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OPavilhão Gimnodesportivo foi o palco 
para a I Gala do Desporto de Vila Nova 
de Poiares, uma iniciativa que preten-

deu homenagear e distinguir os atletas que mais 
se destacaram ao longo do ano nas várias áreas a 
votação.

Para cada uma das 11 categorias foram apura-
dos 4 nomeados, sendo que os vencedores foram 
sendo revelados ao longo da cerimónia, consti-
tuindo “uma forma simbólica, mas sentida, de 
reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido 
ao longo de todo ano, bem como de todo o em-
penho e esforço colocado ao serviço da actividade 
desportiva concelhia”, como referiu o Presidente 
da Câmara Municipal, João Miguel Henriques.

Logo a abrir a Gala, um dos momentos altos 
da noite, com a distinção de Aldina Soares como 
‘Dirigente do Ano’, da Associação Desportiva 
de Poiares, que recebeu o galardão ao som de 
uma ovação de pé de todos os presentes, sinal de 
reconhecimento de toda uma vida dedicada ao as-
sociativismo e à ‘sua’ ADP.

Um dos destaques da noite coube a Tiago Ne-
ves, jogador poiarense da equipa de Rugby da As-
sociação Académica de Coimbra, que venceu as 
categorias de ‘Atleta do Ano M18’ e ‘Reconheci-
mento do Município’, este último em virtude da 
sua internacionalização pela Selecção Nacional de 
Rugby sub18.

Outro dos pontos altos foi para a Associação 
Recreativa de São Miguel, vencedora na Catego-
ria ‘Associação Desportiva do Ano’, enquanto a 
sua secção de Atletismo foi distinguida como a 
‘Equipa do Ano’. Também Camila Rebelo rece-
beu duas distinções, uma como ‘Atleta do Ano 
sub14’ pelo seu desempenho na natação, tendo 
ainda recebido o galardão de ‘Distinção de Méri-
to – Desporto Escolar’, pelos resultados obtidos 

na área do atletismo. As distinções abrangeram 
praticamente todas as modalidades, com David 
Silva, atleta do Karaté Shukokai de Poiares a ser 
eleito ‘Atleta do Ano sub18’. Ausente na Suíça 
a representar a Selecção Nacional de Karaté no 
Campeonato Europeu de Shukokai, David Silva 
fez-se representar pelo seu Sensei que recebeu o 
galardão.

O título de ‘Treinador do Ano’ foi atribuído 
a Jorge Gonçalves (prémio recebido pela seccio-
nista em sua representação), pelo trabalho que 
tem desenvolvido no Futebol Sénior Feminino 
da Associação Desportiva de Poiares, e a empresa 
“Ansell Portugal”, localizada na Zona Industrial 
de Vila Nova de Poiares foi distinguida com o 
‘Prémio Incentivo’, reconhecendo todo o apoio 
que esta empresa tem dado ao desenvolvimento 
da prática desportiva no Concelho.

A finalizar, destaque ainda para o Galardão 
‘Alto Prestígio’, concebido para ser atribuído a 
uma personalidade que tenha contribuído de for-
ma significativa para o desenvolvimento e visibi-
lidade do desporto em Poiares, e que este ano foi 
para o futebolista Rony Lopes, actual jogador do 
Mónaco e da Selecção Nacional sub21, e que deu 
os seus primeiros passos no futebol na Associação 
Desportiva de Poiares. Devido aos seus compro-
missos profissionais, Rony Lopes não pôde rece-
ber em mãos o prémio, tendo sido representado 
pela sua avó, que agradeceu este reconhecimento.

1ª Edição foi um verdadeiro sucesso
O Presidente da Câmara Municipal, João 

Miguel Henriques, fez questão de “parabenizar 
todos os que foram nomeados pelo seu mérito e 
trabalho desenvolvido ao longo do ano”, afirman-

1ª edição distinguiu os atletas que se destacaram ao longo do ano nas várias categorias

FOTO DE FAMÍLIA Nomeados e vencedores da I Gala do Desporto

do que “esta Gala é o testemunho da escola de 
virtudes que o Desporto representa. Para se for-
marem campeões todos os atletas tem necessari-
amente de dedicar muito das suas vidas pessoais, 
trabalhando com grande afinco, muitas vezes em 
condições adversas. Mas só com esse empenho, 
esforço e luta, é que é possível atingirem os seus 
objectivos.”

João Miguel Henriques aproveitou ainda 
para deixar um «recado» “a todos os que este ano 
não foram nomeados, pedindo-lhes que não es-
moreçam e que continuem a trabalhar com em-
penho redobrado, para que consigam também 
atingir os seus objetivos e, naturalmente, serem 
nomeados e reconhecidos nas próximas Galas do 
Desporto de Vila Nova de Poiares”.

Luísa Barbosa e Bento Rodrigues foram 
os rostos da I Gala do Desporto

O evento foi ainda enriquecido pela presença 
de conhecidas figuras públicas que se associaram 
e apresentaram esta I Gala do Desporto. Falamos 
de Luísa Barbosa, poiarense, e apresentadora da 
SIC, que fez questão de relembrar os tempos em 
que jogava basquetebol, precisamente no mesmo 
espaço onde decorreu a Gala, e do conhecido 
pivô também da SIC, Bento Rodrigues, que, para 
além de se associar ao evento, não deixou de 
manifestar o seu público reconhecimento ao Exe-
cutivo de Vila Nova de Poiares, “por olhar para 
e pelas pessoas”, algo que, conforme afirmou, 
“muitos políticos se esquecem”.

Uma palavra ainda de destaque para a ani-
mação, que a nível musical esteve a cargo de 
Ricardo José e também da Filarmónica Fraterni-
dade Poiarense, a par das actuações dos grupos 
locais, nomeadamente de Zumba e as “Europe 
Chicks”.

SELFIE Luísa Barbosa e Bento Rodrigues foram os apresentadores da I Gala do Desporto

I Gala do Desporto premiou empenho e dedicação dos atletas poiareses
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I Gala do Desporto premiou empenho e dedicação dos atletas poiareses

ASSOCIAÇÃO / CLUBE DESPORTIVO DO ANO
Associação Recreativa de São Miguel

EQUIPA DO ANO
Associação Recreativa de São Miguel | Secção de Atletismo

TREINADOR DO ANO
Jorge Gonçalves | ADP - Futebol Feminino

ATLETA DO ANO M18
Tiago Neves

ATLETA DO ANO SUB 18
David Silva

DISTINÇÃO DE MÉRITO - DESPORTO ESCOLAR
Camila Rebelo

DIRIGENTE DO ANO
Aldina Soares | Associação Desportiva de Poiares

PRÉMIO INCENTIVO
Ansell Portugal

ATLETA DO ANO SUB14
Camila Rebelo

RECONHECIMENTO DO MUNICÍPIO
Tiago Neves

ALTO PRESTÍGIO
Rony Lopes

Galeria 
dos  Vencedores

Desporto
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POIARES TRAIL ‘16 SERÁ ‘O MELHOR DE SEMPRE’

A edição de 2016 do Poiares Trail, que 
terá lugar no dia 14 de fevereiro de 
2016, foi oficialmente lançada na sede 

da organização do evento, a ARSM-Associação 
Recreativa de São Miguel, em conferência de 
imprensa, na presença do Presidente da ADAC 
– Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, 
do Presidente e Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal, do Presidente da Junta de Freguesia de 
S.Miguel de Poiares e ainda de um dos padrinhos 
da prova, Arsénio Fernandes.

O presidente da ARSM, João Feteira, acom-
panhado de Marco Rodrigues, diretor técnico da 

competição, fizeram a apresentação da associação 
e do evento, anunciando que a organização está 
apostada em apresentar a melhor prova de sem-
pre, esperando receber, no total das 3 provas que 
compõem o evento, mais de mil participantes.

A prova integra este ano, pela primeira vez, o 
campeonato nacional de trail, tendo sido também 
selecionada como prova do campeonato distrital 
de trail longo e curto do distrito de Coimbra.

Para a organização, a inclusão do Poiares 
Trail no circuito nacional era um objetivo que era 
perseguido desde a primeira edição, realizada em 
2014, acreditando que possa ser um estímulo ex-

Prova integra o Campeonato Nacional de Trail e espera ultrapassar os mil participantes

tra para se atingir a marca dos mil participantes.
Para o Presidente da Câmara Municipal, 

João Miguel Henriques, «é com muito orgulho 
que vejo a evolução desta prova que, em apenas 
dois anos, conseguiu integrar o campeonato na-
cional, o que é bem demonstrativo da qualidade 
organizativa do evento e das condições ímpares 
do concelho para a realização deste tipo de pro-
vas», referiu, reconhecendo que, «a par disso, o 
elevado número de participantes permite dar a 
conhecer e divulgar as potencialidades naturais 
e turísticas do concelho, desde as maravilho-
sas paisagens à gastronomia de excelência que é 

já uma referência incontornável na região e no 
país».

Novidades na edição de 2016
A edição de 2016 contará com três percursos 

e provas distintas, o Trail (30 km), Mini-trail (16 
km) e Caminhada (15 km), que vão ser percorri-
das através da Serra do Carvalho, margem sul do 
rio Mondego, Ribeira de Poiares, Serra da Atal-
hada e Serra do Bidueiro.

As grandes novidades da edição de 2016 pas-
sam pela inclusão de provas também para os mais 
pequenos, com o objetivo de incutir os valores da 
prática desportiva e da aquisição de hábitos sau-
dáveis e de bem-estar nas camadas mais jovens da 
população, constituindo para o efeito a prova de 
PT Kids, com 3 escalões de idade.

Outra das novidades é a existência de 2 em-
baixadores da prova, Luísa Barbosa, apresentado-
ra de televisão, com raízes poiarenses, e também 
Filipe Albuquerque, conhecido piloto automóvel 
de Coimbra, que já integrou o campeonato 
alemão DTM e que presentemente é piloto ofi-
cial da equipa Audi no European LeMans Series.

«Poiares Trail é uma das
melhores provas nacionais»

As condições naturais, os trilhos e as paisa-
gens singulares são alguns dos atrativos da prova 
que, na opinião de Arsénio Fernandes, um dos 
mais conhecidos corredores de trail, «é uma das 
melhores provas a nível nacional».

De acordo com o diretor técnico do Poi-
ares Trail, «os percursos foram definidos crite-
riosamente por uma equipa muito experiente e 
versátil no terreno, com tudo de bom o que ex-
iste num percurso de trail e grande envolvência 
na natureza e nas características paisagísticas do 
concelho».

POIARES TRAIL 2016 Sessão de Apresentação da prova decorreu na sede da Associação Recreativa de São Miguel


