
Edição nº 007  Município dE nElas

Esta publicação é da autoria da Câmara Municipal de Nelas e pretende dar a conhecer aos munícipes os trabalhos realizados pelo Executivo e os projetos que estão a ser preparados 
para o futuro. Com este boletim informativo queremos reforçar a nossa politica de transparência e criar um elo de proximidade mais

forte e constante com os habitantes do Concelho de Nelas.

http://www.cm-nelas.pt/

Boletim informativo 

Dívida da 
Câmara já 
baixou 30%

Apoio às 
Associações 
mais que duplica

Desemprego 
no mínimo nos 
ultimos 10 anos

Empresários 
acreditam no 
Concelho e investem

Projetos para o 
Futuro.
3 anos a preparar e valorizar

Finanças Proximidade economia e 
emPrego

economia 
e emPrego

economia 
e emPrego

Dos mais de 15 
milhões de euros 
em 2013 para 10,8 
milhões em 2016

Associações 
recebem já mais do 
que 500 mil euros 
(132% de aumento)

Apenas 480 
desempregados 
residentes, em 
junho de 2016

Restauração, 
Hotelaria, Turismo e 
Indústria continuam 
a crescer

Garantidos mais 
de 12 Milhões 
de Euros de 
Investimento
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Um Presente com Futuro para todos.

Mercado de Natal 2016

Boas festas!



Boletim informativo     |      município de nelas2

câMara já Baixou 30% o EndividaMEnto dEsdE 2013

Governo, apesar disso, não autoriza ainda baixa de IMI e contratação de empréstimos
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palavra dE prEsidEntE

Caras e Caros Munícipes e Amigos;
Três anos decorridos desde que me foram confiadas 

estas honrosas funções, creio estarem reunidas todas 
as condições para vos desejar um excelente Natal e vos 
oferecer, nesta época e em especial no próximo ano, um 
presente com futuro.

Em 2013 assumi o compromisso de “Ter como priori-
dade o equilíbrio das finanças municipais, no sentido de 
retirar o mais rapidamente possível a Câmara da falên-
cia, de modo a poder reduzir os impostos, taxas e licen-
ças, como por exemplo o IMI e a derrama…e recuperar o 
crédito junto dos fornecedores”.

Confiante que a recuperação das finanças era e é con-
sistente na actual gestão (estamos desde inicio de 2016 
já abaixo do limite máximo de endividamento reduzindo 
entretanto quase 30% a divida), propus em Junho uma 
revisão do Plano de Ajustamento Financeiro (que veio a 
ser aprovado por unanimidade na Câmara e na Assem-
bleia Municipal) que pedia autorização ao Governo para 
baixar o IMI para a taxa de 0,375%, contrair um em-
préstimo para financiamento de uma obra apoiada por 
fundos europeus e assim poder o orçamento municipal 
pagar outras obras e melhoramentos de que todas as 
freguesias estão carecidas.

Apesar do esforço na consolidação das contas, o Go-
verno foi claro na resposta: os contractos aprovados e 
assinados pela anterior Presidente e Vice-Presidente da 
Câmara de empréstimos de mais de 11 milhões de euros 
contraídos em final de 2012 para evitar a falência da 
Câmara obrigam até 2032, não só a manter o IMI no má-
ximo, como proíbem a contratação de qualquer emprés-
timo, para qualquer efeito que seja. Se duvidas houvesse 
aqui está a confirmação da gravidade e desgraça da ges-
tão anterior da Câmara que nos roubou o essencial do 
poder local democrático cujos 40 anos agora se come-
moram: a sua autonomia administrativa e financeira.

Porque a situação financeira continua a evoluir em 
sentido favorável não deixaremos de insistir em 2017 

em alterar ou mesmo anular o garrote que herdámos de 
uma anterior gestão ruinosa. 

Com este compromisso financeiro em cumprimento, 
todos os outros continuam em ordem e a iluminar a nossa 
acção (apesar dos obstáculos criados com a retirada injus-
ta, injustificada e democraticamente ilegítima de muitas 
das competências que nos haviam sido delegada no inicio 
do mandato): desenvolvimento económico e criação de 
emprego pelos empresários de todos os sectores de activi-
dade como nunca se viu no Concelho (em Junho foi atingi-
do o mínimo histórico de numero de desempregados resi-
dentes registados no IEFP); temos em andamento projectos 
no domínio ambiental de mais de 8 milhões de euros de 
investimento, em particular com a construção de Etars e 
recuperação de Fossas por todo o lado, para além da limpe-
za e requalificação de caminhos agrícolas e florestais em 
dezenas de quilómetros e apoio financeiro ás corporações 
de bombeiros nestes anos em mais de 300 mil euros; estão 
em curso obras de reabilitação urbana em todas as fregue-
sias e garantidos mais de 4 milhões de euros também de 
financiamento externo de novos investimentos; o apoio ao 
movimento associativo cresceu desde 2014 mais de 130% 
e o apoio à formação desportiva mais de 95%; em com-
plemento à excelente actividade das IPSS, a Universidade 
Sénior e o Cartão Sénior (para só falar das mais emblemá-
ticas das imensas medidas de apoio social e familiar) são 
um sucesso; o investimento em actividade de promoção do 
território e que para aqui têm trazido milhares de pessoas 
que frequentam o nosso comércio, a nossa restauração e 
hotelaria, como a Feira do Vinho, O Rali, a Recreação His-
tórica em Santar, A Viagem Medieval, O Mercado de Natal, 
entre outras, têm sido um enorme êxito e têm merecido 
elogios de todos.

Temos consertados os danos que em quase todos os 
sectores da actividade municipal nos foram deixados pela 
gestão anterior e temos projectado o território e lutado 
pelo financiamento de projectos em todas as áreas que 
em particular em 2017 vão surgir aos olhos das comunida-
des e que carecem de ser concretizados e continuados no 
futuro, com energia e confiança, sem soluções e práticas 
requentadas.

Trabalhámos e sacrificámo-nos (nós e todos os muníci-
pes e suas famílias) e por isso merecemos todas e todos 
neste Natal e no próximo ano e seguintes

UM PRESENTE COM FUTURO.

Um abraço de amizade do Presidente da Câmara
José Borges da Silva
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PROxIMIDADE O atual 
executivo do município de 
Nelas continua empenhado 
no seu apoio às estruturas 
que auxiliam as populações 
do concelho, considerando o 
movimento associativo como 
parceiro imprescindível para 
levar à prática um conjunto 
de ações que visam contribuir 
para uma melhor qualidade 
de vida dos nelenses, tendo, 
no ano de 2016, atribuindo 
às Associações Concelhias 
um apoio financeiro superior 
a 517mil euros. 
A este valor acresce todo 
o apoio logístico (recursos 
humanos e materiais), 
instalações municipais 
(estádios, pavilhão, 
piscinas, auditórios, etc) e 
transportes (rede de quatro 
autocarros e outras viaturas 
que foi possível manter em 
funcionamento). 

Município apoia associaçõEs 
concElhias EM Mais dE 

517000 €

câmara reforça 
apoio no 
associativismo 
do concelho

Associação Bairro da Igreja -  Nelas

União Cultural Recreativa do 
Rossio - C. Senhorim

Grupo de Bombos da Associação 
do Paço - C. Senhorim

Associação Cimo do Povo -  Nelas

Festas de Vilar Seco
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PROxIMIDADE O gráfico demonstra o apoio 
financeiro crescente ao movimento associativo 
do concelho de 2013 a 2016.

Média anual

Apoio Ao AssociAtivismo Desportivo
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Associação de Bombeiros Voluntários de Nelas

Festa do Emigrante - Vila Ruiva

Festa do Rio - Moreira

Comemoração do Aniversário da 
Associação da Póvoa de Santo António

Associação de Bombeiros Voluntários C. Senhorim

Grupo de Bombos da Associação 
do Paço - C. Senhorim

REPRESENTA UM AUMENTO DE

REPRESENTA UM AUMENTO DE
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nº de desempregados 
atinge Mínimo 
histórico

magusto convívio dos Funcionários da 
câmara em Dia de s. martinho 
UNIdAdE À semelhança de 
outros anos, os Funcionários 
da Câmara Municipal de Nelas 
celebraram o dia de São 
Martinho com o seu tradicional 
Magusto Convívio que foi 
marcado pela boa disposição 
e cuja animação musical 
esteve a cargo do Grupo de 
Fados de Mangualde.

Coube ao Presidente da 
Câmara, José Borges da Silva, 
dar as boas vindas a todos 
os presentes e destacar a 
organização desta iniciativa 
que permite promover um 
espírito de unidade entre 
todos os colaboradores da 
Autarquia.

UNIDADE Foi 
inaugurada, no passado 
dia 20 de Novembro a 
requalificação do Largo 
das Almas em Póvoa 
de Santo António, 
numa ação inserida 
nas Comemorações 
dos quarenta anos da 
Associação Cultural 
e Recreativa desta 
localidade. A obra 
rondou os 6.500€ sendo 
que os trabalhos de 
calcetamento e limpeza 
foram assegurados pelos 
Serviços da Autarquia.
Aquando da inauguração, 
José Borges da Silva, 

Presidente da Câmara de 
Nelas, referiu que esta 
obra de requalificação 
vai de encontro a novas 
formas de cidadania, 
alicerçadas em princípios 
de responsabilidade e 
coesão social, reforçando 
o compromisso da 
Autarquia na promoção 
da qualidade do 
funcionamento do 
serviço público e 
autárquico prestado a 
todos, e no envolvimento 
dos munícipes no 
processo de elaboração, 
execução e avaliação 
das áreas de

UNIDADE José Borges da Silva, 
Presidente da Câmara de Nelas, 
esteve no dia 5 de Dezembro, na 
Assembleia da República onde 
fez uma intervenção em defesa 
da restauração das freguesias de 
Aguieira e Moreira na Sala do Senado 
do Parlamento na Audição Pública 

sobre a Reorganização Territorial do 
Mapa de Freguesias promovida pela 
Comissão Parlamentar de Ambiente, 
Ordenamento do Território, 
Descentralização, Poder Local e 
Habitação, onde esteve acompanhado 
por munícipes de Moreira, Fernando 
Silvério e Aguieira, José Marques.

inaugurado Largo das Almas 
em póvoa de santo António

Em defesa da restauração 
das Freguesias de 
aguieira e Moreira

EMPREGo Desde que há registos estatísticos do número de desempregados 
residentes por concelho, disponibilizados pelo IEFP no seu sítio na internet, 
Junho de 2016 regista o valor mais baixo de sempre, ou seja, desde 2004, 
acrescendo que centenas de empregos criados são de residentes fora do 
concelho

2005

657

ANO 2009

765

2013

887

2014

735

2015 2016

Junho

618
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meo/pt investe 
na modernização 
tecnológica do concelho

“Fator exato” é o novo espaço 
comercial em Nelas

novo 
Espaço de 
restauração 
em nelas

EMPREENDEDORISMO No âmbito 
do projeto de desenvolvimento 
das redes de nova geração, a MEO 
instalou a rede de fibra óptica no 
Concelho de Nelas, entre Junho e 

Setembro, num investimento total 
de mais de 1 milhão de euros (827 
mil euros na rede e 150 mil euros 
em projeto). 

Entretanto, e de modo a que a 
rede de fibra ótica abranja a tota-
lidade do concelho, a Câmara Mu-
nicipal já solicitou um orçamento à 
MEO, já que o projeto da empresa 
previa apenas 92% de cobertura, 
disponibilizando-se para consen-
sualizar as formas de apoio consi-
deradas necessárias.

EMPREENdEdoRISMo
Abriu no dia 4 de outubro, o restaurante Ta-
berna da Adega em Nelas nas instalações do 
Lusovini Wine Center. Este novo espaço é 
uma parceria da Lusovini com a equipa dos 
restaurantes dux, encabeçada por Luís Mou-
ra, e traz a cozinha da região com um toque 
muito pessoal.

EMPREENdEdoRISMo Nelas conta com um 
novo espaço comercial, a “Fator Exato” cuja 
prestação de serviços técnicos especiali-
zados vai desde a mediação de seguros à 
informática passando pela formação e pela 
área da contabilidade.
Esta é uma das primeiras entidades que 
beneficia do Serviço de Apoio e Consultoria 
que a Unidade Empreende da Câmara 
Municipal de Nelas dispõe de forma gratuita, 

a todas os cidadãos e entidades que 
pretendam ser empreendedores no concelho.
A “Factor Exacto”, é propriedade de 
Marco Ferreira,  e é um bom exemplo do 
acesso a apoio informativo, consultivo e 
apresentação de candidatura à Criação do 
Emprego concedidos pelo IEFP, mas também 
aos Regulamentos que o Município de Nelas 
lançou de Incentivo à Criação de Emprego e 
Criação do Próprio Emprego em Nelas.

Instalação de fIbra ótIca 
em todo o concelho de 
nelas

Num iNvestimeNto totAL De 

mAis De 1 miLhão 
De euros
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EMPREENDEDORISMO  O Hotel 
Nelas Parq tem nova gerência 
deste o verão passado, sendo 
agora administrado pelo Grupo 
Internacional de Hotéis “Água 
Hotels”. Apesar das mudanças nos 
órgãos administrativos, o Hotel 
mantém o quadro de pessoal, 
tendo o objetivo de vir a criar 
novos postos de trabalho a curto 
e a médio prazo. O Grupo propõe-
se também vir a realizar obras 
de requalificação e atratividade 
do espaço nos próximos meses, 
passando a denominar-se “Hotel 
Nelas ParQ – Água Hotels”. 

A nova administração, 
reconhecendo que o investimento 
nesta unidade visa potenciar o 
grande dinamismo económico 

EMPREEENDEDORISMO O “Santar Garden 
Village” que tem como mentor José Luís 
de Vasconcellos, foi contemplado com um 
financiamento de 555 mil euros, dos quais 
416 mil provêem diretamento do FEDER 
vendo, assim, o seu projeto aprovado.

Este projeto pretende requalificar nove 
jardins integrando-os num só para posterior 
abertura ao público sendo eles as Casa de 
Santar, Linhares, Magnólia, Paço dos Cunhas, 

Dom Miguel de Bragança, Ibérico Nogueira 
entre outros pretendendo ainda, incluir um 
multiusos, um centro interpretativo e loja 
de artigos de merchandising alusivos a 
Santar.

Borges da Silva fez questão de enfatizar 
que Santar é uma das prioridades para o 
executivo, afirmando que “o que falta fazer 
em termos de investimento é uma ínfima 
parte daquilo que já está feito”.

Financiamento 
do “santar 
Garden village” 
aprovado

Grupo internacional “Água hotels” explora “hotel Nelas parq” 
que se verifica em termos 
locais e regionais, conta com 
a colaboraçãoo da Câmara 
Municipal de Nelas nos seus 
projetos.

Recorde-se que em 2013 
o “Hotel Nelas Parq” chegou 
a estar em Lay-Off (suspensão 
dos contratos de trabalho) 
e que nos últimos anos tem 
vindo a recuperar bastante a 
sua atividade, em particular 
associado aos investimentos 
industriais em curso no 
Município de Nelas e também 
dos eventos (Feira do Vinho 
do Dão, Rally´s, Ciclismo e 
outros eventos desportivos 
e culturais) realizados pela 
Câmara.
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EDUCAçãO Voltou a abrir 
portas a Escola Básica do 
Primeiro Ciclo de Lapa 
do Lobo, após dois anos 
sem lecionar. Reunidas as 
condições necessárias junto 
do Ministério de Educação 
a Escola volta a receber 
crianças, agora no edifício do 

Jardim de Infância que reúne 
as condições necessárias para 
receber os alunos do 1º ciclo 
desta localidade.
Esta iniciativa vem assim 
enriquecer a Freguesia da 
Lapa do Lobo e a comunidade 
com um ensino de qualidade 
e proximidade.

Perante as debilidades e 
anomalias recorrentes ao nível 
da infraestrutura que o edifício 
do Centro Escolar em Nelas foi 
apresentando desde a sua abertura 
o Executivo acionou a garantia 
bancária no valor de 300.000.00€ 
com o objetivo de proceder às 
reparações e melhorias necessárias.
Neste âmbito procedeu-se ao 
conserto do Sistema de Climatização 
(fornecimento e colocação de 
bombas geotérmicas, substituição/

fornecimento de tubagem, 
substituição/ fornecimento de 
isolamento e execução de limpeza 
de condutas) e ainda à reparação 
de avarias construtivas (correcção 
das infiltrações na cobertura, 
substituição de equipamento 
desportiva, tratamento das áreas 
identificadas com humidade e 
das áreas com fissuras, reparação 
dos pavimentos exteriores e 
reparação/substituição das portas 
de emergência).

eB1 da Lapa do Lobo reabre 
após encerramento em 2014

oBrAs De reQuALiFicAÇão 
Do ceNtro escoLAr

Município 
oferece 
Manuais 
Escolares

EDUCAçãO O Executivo Camarário de 
Nelas ofereceu, no início deste ano 
lectivo, livros aos alunos do 1º CEB - 
1o Ciclo do Ensino Básico de todas as 
escolas do concelho de Nelas, seguindo 
a proposta que o Governo central tinha 
feito (oferta dos manuais do 1º ano do 
1º Ciclo do Ensino Básico), beneficiando, 
assim, mais de 390 alunos, traduzindo-se 
numa oferta superior a 1200 manuais de 
Português, Matemática, Estudo do Meio e 
Inglês tendo um custo este investimento 
na educação o valor de pelo menos 
15.500,00 €.
Esta ação surge com o objetivo de ajudar 
no orçamento das famílias residentes, 
atrair outras famílias e alunos a todas 
as nossas escolas (reforçando a oferta 
pública e privada existente) e contribuir 
para a igualdade de oportunidades e o 
sucesso escolar, pessoal e profissional 
de todos. Na sua base esteve, ainda, o 
apoio ao comércio local e, nesse sentido, 
as famílias receberam um vale que 
lhes permitiu descontar na compra dos 
manuais escolares nos estabelecimentos 
existentes no Concelho.

O InvestImentO 
na educaçãO 

rOnda Os 
15.000€



Boletim informativo     |      município de nelas10

atividade Física, transportes e 
acesso gratuitos à piscina a todo 
o ensino pré-escolar do concelho 
garantidos

DESPORTO  Foram assinados, no passado dia 
30 de Setembro, os Protocolos de Colaboração 
estabelecidos entre a Câmara Municipal, 
Agrupamentos de Escolas e Estabelecimentos 
de Ensino Privado, direcionados a todos 
os alunos do Ensino Pré-Escolar, no âmbito 
projeto desportivo “Crianças em Movimento”, 
sob orientação pedagógica dos técnicos do 
Serviço de Desporto da Autarquia, um projeto 
que pretende dar continuidade à política 
desportiva que tem vindo a ser anualmente 
desenvolvida. 

Com este protocolo os alunos dos 3 aos 

DESPORTO O Pavilhão 
Desportivo Municipal acolheu, 
nos passados dias 19 e 20 de 
Novembro, a ação “Judo para 
Todos, inserida no Programa 
Nacional de Desporto para 
Todos do Instituto Português 
do Desporto e Juventude 
(IPDJ), numa organização da 
Federação Portuguesa de Judo 
e cujo objectivo passa pelo 
incentivo à prática desportiva 
na população sem hábitos 
regulares de actividade física, 
bem como na população com 
algum tipo de deficiência.

A Câmara Municipal de 
Nelas apoiou esta atividade 
com divulgação e cedência 
de equipamentos necessários 
para o efeito. O Pavilhão 
Desportivo Municipal acolheu, 
assim, o Judo Paralímpico, 
e um conjunto de atletas da 
modalidade, destacando a 
presença de Henrique Sousa, 
da Associação Académica de 
Coimbra que representou 
Portugal no Campeonato 
Europeu de Judo para Cegos 
e Baixa Visão alcançando o 7º 
lugar na classificação geral.

Desporto  JuDo pArA toDos No 
pAviLhão Desportivo muNicipAL

6 anos dos Agrupamentos de Escolas de 
Canas de Senhorim e de Nelas, do Centro 
Social e Paroquial de Canas de Senhorim 
– Jardim de Infância “Girassol”, do Centro 
Paroquial de Vilar Seco, do Centro Paroquial 
de Nelas- Jardim de Infância “Malmequer” 
e do Jardim Escola João de Deus vão poder 
usufruir de aulas semanais de natação- 
adaptação ao meio aquático, bem como de 
expressão lúdico – motora (esta somente 
para os alunos dos Agrupamentos de 
Escolas do Concelho). 
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AçãO SOCiAL A Câmara Municipal promoveu na Mata 
das Alminhas em Nelas o 3º Encontro de IPSS’S, reunindo 
seis Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Nelas, uma ocasião que o Presidente da 
Câmara Municipal de Nelas aproveitou para confraternizar 
com todos os presentes e reforçar a dedicação e apoio da 
Autarquia relativamente às diversas questões sociais do 
Concelho.

iii encontro de ipss’s do concelho na 
mata das Alminhas 

Já atribuidos atribuido  incentivos à 
natalidade

AçãO SOCiAL A Câmara Municipal, 
reconhecendo o papel crucial 
que a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar tem desempenhado ao 
longo dos anos, não só na área 
da ação social, como também na 
área cultural e religiosa, atribuiu 
um subsídio no valor de 3.000€ 
para apoiar as despesas desta 
instituição sediada em Santar, e 
que atualmente tem capacidade 
para servir cerca de 90 utentes, 
com Centro de Dia, Serviço de 
Apoio Domiciliário a Idosos e 
Equipa de Cuidados Continuados 
Integrados.

AçãO SOCiAL Sendo uma 
das prioridades do Executivo 
Municipal promover o aumento 
da natalidade, a fixação e 
melhoria de condições de vida 
de jovens famílias no Concelho, 
apoiar e cooperar com as famílias 
residentes já foram concedidos 
os primeiros apoios no âmbito 
do Regulamento de Incentivo à 

Natalidade no Concelho de Nelas.
A propósito da atribuição deste 
incentivo José Borges da Silva 
congratulou as famílias por esta 
nova etapa que se avizinha nas 
suas vidas e referiu ainda que é 
importante que a Câmara possa 
estar ao lado das pessoas e 
apoiá-las, devendo para isso criar 
mecanismos como este.

santa casa da misericórdia de santar apoiada 
pela câmara municipal

CuLtuRA Desde o passado mês 
de setembro que Nelas tem 
promovido a iniciativa “Nelas 
por Vocação: 10 Conferências, 
10 Convidados” e que pretende 
trazer mensalmente, para o 
espaço público concelhio a 
discussão sobre grandes temas 
relacionados com a realidade 
local e nacional, apresentando 
sempre o ponto de vista de um 
convidado público.

Este ciclo abrange a música à 

escultura, a literatura à pintura, a 
arquitectura à gastronomia ou a 
investigação científica à religião. 
Por cá, até agora, passaram  João 
Paulo Martins, jornalista 
especializado na área dos vinhos 
na Revista de Vinhos e colunista 
no Jornal Expresso, António Pedro 
Vasconcelos, realizador, escritor, 
cronista e Pedro Marques Lopes, 
colunista, comentador político na 
SIC Notícias no programa Eixo do 
Mal e na TSF no Bloco Central.

nelas por vocação
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CuLtuRA O Festival Sons do Jazz foi mais 
um dos eventos culturais que marcou o 
Verão em Nelas, numa organização da 
Sociedade Musical 2 de Fevereiro – Banda 
de Santar contando com o apoio da Câmara 
Municipal de Nelas, Juntas de Freguesia 
de Nelas, Santar/Moreira, entre outras 
entidades públicas e privadas. Tratou-se de 
um evento de carácter internacional que 
trouxe ao Concelho de Nelas, um conjunto 
de atividades formativas e performativas 
através de masterclasses, workshops e 

DESPORTO  Retomando a história da presença do 
Concelho de Nelas nas provas automóvel, regressou 
à grande Região do Vinho do Dão o entusiasmo e a 
notoriedade das competições de ralis. 
O Município de Nelas com o apoio técnico do Clube 
Automóvel do Centro (CAC) e Federação Portuguesa 
de Automobilismo e karting (FPAK), tem levado a 
cabo o Rally Vinho do Dão, prova a contar para o 
Campeonato Ralis FPAK e Campeonato Regional de 
Ralis. 

OS VENCEDORES DO RALLy ViNHO 
DO DãO 2016  FORAM :
DANiEL NuNES E Rui RAiMuNDO EM MitSubiSHi 
EVO 8 MR

2015

2016

2015

2016

A terceirA edição contou 
com presençAs de renome 

uM EvEnto dE caráctEr 
intErnacional quE 
trouxE ao concElho dE 
nElas, uM conjunto dE 
atividadEs ForMativas E 
pErForMativas

Festival 
sons do 

jazz

muitos concertos durante 2 semanas de 
intensas atividades culturais.
Os concertos tiveram lugar em 5 locais 
estratégicos do Concelho de Nelas, como o 
Largo dos balneários em Caldas da Felgueira, 
Quatro Esquinas em Canas de Senhorim, 
o Largo do Arvoredo em Nelas, o Largo da 
Carvalha em Santar e o Cineteatro Municipal 
de Nelas. Todos os concertos foram de livre 
acesso e destinados a todas as idades.
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Dia dos avósDia Mundial do Cinema assinalado 
com um cine-concerto

CuLtuRA O Cine-Teatro Municipal de 
Nelas foi palco de um Cine-Concerto 
apresentado pela Sociedade 
Musical 2 de Fevereiro de Santar 
que apresentou um reportório 
composto pelas bandas sonoras 
mais consagradas e emocionantes 
de filmes que fizeram a História do 
Cinema, como Braveheart, Pearl 
Harbor, Les Miserables, 7 Magníficos, 
A Mascara de Zorro, Pirata das 
Caraíbas, entre outros.
Este concerto contou também 
com a participação do Grupo 
Infanto-Juvenil do Bairro da Igreja 
e os alunos do Ensino Articulado 
da Música do Agrupamento de 
Escolas de Nelas, coordenado 
pelo Conservatório de Música de 
Seia. A Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Sofia Relvas aproveitou 
para enaltecer o importante papel 
das Associações no enriquecimento 
do tecido cultural concelhio, bem 
como o trabalho desenvolvido na 
formação artística das camadas 
jovens.

CuLtuRA Um convívio intergeracional que 
juntou avós e netos na Praça do Município 
de Nelas, para uma noite pautada por muita 
animação cultural, numa justa homenagem a 
quem muito contribui para uma comunidade 
viva e acarinhada: os nossos Avós.
O Presidente da Câmara Municipal, José 
Borges da Silva esteve presente e realçou 
a pertinência deste género de iniciativas 
que contribuem para estimular as relações 
familiares, enaltecendo também o papel dos 
avós na sociedade contemporânea, não só pela 
experiência de vida adquirida, como também 
pelo valor da sabedoria que transmitem. 

viagem Medieval de canas de senhorim 
reafirma sucesso 
CuLtuRA A Viagem Medieval em Canas de 
Senhorim continua a marcar o panorama cultural 
da vila. Durante o primeiro fim de semana de 
Outubro os visitantes tiveram a oportunidade 
única de recuar no tempo vários séculos e viver 
o verdadeiro clima medieval, num programa 
recheado de diversos momentos de animação, 
que incluíram malabarismos, demonstrações 
e desfiles de grupos medievais, torneios, aves, 

teatro, danças do ventre, venda de bens da 
época, etc.
Esta que foi 24º edição terminou com um saldo 
bastante positivo, resultado da co-organização, 
que se tem verificado nos últimos anos, entre 
a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, 
Câmara Municipal de Nelas, Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim e a Fundação da 
Lapa do Lobo.
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os laços deste Natal 
são os do Presente que 
nos oferecem o futuro



Boletim informativo     |      município de nelas 15

os laços deste Natal 
são os do Presente que 
nos oferecem o futuro
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CuLtuRA O Dia Europeu do Enoturismo, 
que teve lugar no passo 13 de Novembro, 
foi assinalado em Nelas num evento 
organizado pela Câmara Municipal de 
Nelas, em parceria com a Rede Europeia 
de Cidades do Vinho (RECEVIN) e a 
Associação de Municípios Portugueses 
do Vinho (AMPV) e que se saldou num 
enorme sucesso.
Com o objectivo de sublinhar a cultura 
vitivinícola do Concelho, a Autarquia 
promoveu a iniciativa “PASSEAR O DãO, 
CONCELHO DE NELAS”, ação que consistiu 
em dois percursos especiais e únicos 
que atraíram cerca de 100 pessoas 
provenientes de diversos pontos do país 
e que tiveram a oportunidade de viajar e 
conhecer as tradições, cultura e história 

locais, num ambiente acolhedor e de 
grande convívio.
Paralelamente a estas visitas guiadas, 
dez Produtores de Vinho do Concelho 
(Caminhos Cruzados, Carvalhão Torto, 
Fidalgas de Santar, Lusovini, Paço dos 
Cunhas, Quinta da Boiça, Quinta da Fata, 
Quinta do Sobral, Quinta do Mondego e 
Vinhos Borges) estiveram, ao longo do dia, 
de Portas Abertas para provas e visitas 
às adegas, oferecendo aos visitantes 
a oportunidade de degustar sabores 
singulares que atestam a qualidade e 
prestígio dos Vinhos do Dão, resultado 
do empenho, esforço e dedicação dos 
Produtores e do Município, que contribuem 
cada vez mais para o desenvolvimento do 
sector vitivinícola da Região.

CVR - Nelas 2015

20162016

dia Europeu do Enoturismo

iii Festival de Artes “habitua-te” CuLtuRA Teve lugar de 29 de Julho a 1 de 
Agosto a 3ª edição do Festival de Artes 
“Habitua-te”, em Carvalhal Redondo, 
dinamizando esta localidade e enaltecendo a 
promoção cultural concelhia e regional.
O Festival de Artes “Habitua-te” é organizado 
pela Associação Cultural Juvenil Teatro 
Hábitos e conta com o apoio da Câmara 
Municipal de Nelas. Esta edição do Festival 
“Habitua-te” teve como objetivo criar um 
espaço de aprendizagem e descoberta, 
procurando encontrar uma harmonia entre 
a cultura rural do povo e as artes mais 
contemporâneas. Esses objetivos passaram 
ainda por valorizar a aldeia, as pessoas, e o 
seu modo de vida, mostrando sítios perdidos 
no tempo, revivendo histórias e gentes 
esquecidas, trabalhando de dentro para fora.



Boletim informativo     |      município de nelas 17

Sempre a CreSCer
25ª Feira do Vinho supera 
recorde de Visitantes

INVESTIMENTO Teve lugar nos passados 
dias 2, 3 e 4 de Setembro mais uma 
edição da Feira do Vinho do Dão  com 
as comemorações das Bodas de Prata 
deste evento a serem assinaladas com 
um programa atrativo que reuniu os mais 
de 50 produtores dos melhores vinhos 
do Dão e que contou com o Musical ”As 
Músicas que os Vinhos Dão- Grande Gala 
dos 25 anos”, gastronomia, artesanato, 
animação/música e desporto, trazendo 
até ao Concelho de Nelas milhares de 
visitantes. 
No rescaldo de mais uma edição o balanço 
foi extraordinariamente positivo: este 
ano ficou para a história com o registo 
da maior adesão de sempre, uma prova 
viva de que este evento tem elevado a 
fasquia e aumentado a sua qualidade.

A ACI- Associação Cultural e 
Informativa “os Amigos de Santar”, 
em co-organização com a Câmara 
Municipal de Nelas e da União 
de Juntas de Freguesia de Santar-
Moreira promoveu, no dia 9 de 
outubro, a “Festa do Ramo da 
Vindima”, uma das mais antigas 
tradições que assinala o final da 
época das vindimas.
Esta tradição, que vem de tempos 
distantes e que ficou caída no 
esquecimento durante alguns 
anos, foi recuperada pela ACI 
“Amigos de Santar” que decidiu 
há cerca de 6 anos reactivá-la e 
organizar anualmente este evento, 
que consiste construir um ramo e, 
em jeito de “romaria”, percorrer 
as ruas de Santar e Casal Sancho, 
numa festa que se estende a toda 
a população do Concelho.

Festa do ramo da vindima 
em Santar marca fim da 
época das vindimas

20162016

2016

2016

2015

2015
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AMBIENTE O Ministro do Ambiente, 
João Pedro Matos Fernandes, e o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas, José Borges da Silva, procederam 
ao Lançamento da primeira Pedra da 
Construção da Nova ETAR de Nelas, o 
maior investimento municipal alguma 
vez realizado no Concelho, num projeto 
cofinanciado por Fundos do Portugal 
2020 e Fundo de Coesão, financiamento 
garantido no novo quadro comunitário de 

apoio (PO SEUR - Programa Operacional 
da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos) que orça 4,3 milhões de euros.

Esta nova ETAR de Nelas terá 
capacidade para tratar, nos próximos 20 
anos, todos os esgotos domésticos da vila 
e freguesia (constituída por Nelas, Algerás 
e Folhadal) e os oriundos das empresas 
instaladas na Zona Industrial de Nelas, 
a norte, e na Zona Industrial do Chão do 
Pisco, a poente, com pré tratamento e 
que será construída na envolvente da 
atual ETAR II de Nelas, tratando assim uma 
população equivalente a 14.600 pessoas, 
sendo que os efluentes provenientes das 
zonas industriais são um equivalente a 
8.000 domésticos.

Ministro do ambiente apadrinha apresentação da 
Estratégia ambiental do concelho 

a nova Etar dE 
nElas sErá o Maior 
invEstiMEnto Municipal 
alGuMa vEz rEalizado

CuLtuRA Foi inaugurado no passado dia 23 
de Setembro, na presença do Secretário de 
Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, 
o Espaço Desportivo e de Lazer das 
Antigas Instalações da Mina da Urgeiriça, 
recentemente requalificado pela Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro.
O dia ficou marcado pela assinatura de 
Protocolos entre a EDM, Câmara Municipal 
de Nelas, Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim e Casa do Pessoal da Urgeiriça, nos 
quais se estabelecem acordos de parceria 
e cedência de prédios e infraestruturas 
envolventes ao Complexo Mineiro da 
Urgeiriça.

inaugurado espaço 
Desportivo e de 
Lazer das Antigas 
instalações da mina 
da urgeiriça
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URBANISMO Foi inaugurada, no passado dia 21 de Agosto, a Rotunda dos 
Bombeiros de Canas de Senhorim, entre a Rua da Estação e a Avenida dos 
Bombeiros Voluntários, numa cerimónia inserida nas Festividades da Ve-
lha Guarda dos Bombeiros de Canas de Senhorim.

No seu discurso o Presidente da Câmara Municipal agradeceu, em 
nome da Comunidade, todo esforço, empenho e dedicação que os Bom-
beiros Voluntários do Concelho têm vindo a demonstrar ao longo do ano, 

Foi inaugurada no dia 28 de outubro a obra de requalificação do Posto 
Territorial da Guarda Nacional Republicana de Canas de Senhorim, pelo 
Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes e Presidente 
da Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva, na presença do Ge-
neral Comandante Operacional da GNR Rui Moura, do Coronel Vítor Ro-
drigues, Comandante territorial de Viseu, do Capitão Lopes, Comandante 
do Destacamento Territorial de Canas de Senhorim, Nelas, Mangualde, Pe-
nalva do Castelo e Satao e do Sargento Vicente, Comandante do Posto da 
GNR de Canas de Senhorim
A obra quase totalmente desenvolvida pela Câmara Municipal, foi orçada 
em mais de 30.000 euros, contemplando arranjos exteriores, como pavi-
mentação do acesso às garagens e requalificação dos muros de vedação, 

pintura dos muros e do edifício interna e externamente, reforço e benefi-
ciação da cobertura a alteração do espaço interior, em especial com a cria-
ção de um espaço de atendimento, WC para o público e ainda melhoria 
das utilidades dos profissionais que ali prestam serviço, sendo que tudo 
vem dotar a GNR de Canas de Senhorim de melhores condições para o 
cumprimento da sua missão, com a dignidade que a função exige e me-
rece.
A própria GNR contribuiu com alguns materiais para as obras realizadas, 
num espírito de parceria e excelente relacionamento com as Autarquias 
envolvidas, seja a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, seja a Câmara 
Municipal de Nelas.

inauguração da rotunda dos Bombeiros em canas 
de senhorim 

inauguração da obra de 
requalificação do posto 
da Gnr de canas de 
senhorim

Acompanhada de lançamento da 1ª pedra do futuro monumento do Bombeiro

com prontidão e profissionalismo na área da proteção civil, com especial 
incidência na altura crítica dos incêndios florestais durante o Verão, pon-
do inúmeras vezes as suas próprias vidas em risco. Aproveitou ainda para 
agradecer a profícua colaboração da Junta de Freguesia local, nomeada-
mente no acompanhamento quer do planeamento, quer na execução 
desta obra, deixando também um agradecimento à COOP Canas pela ce-
dência do espaço que tornou possível a construção desta infraestrutura.
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urBanisMo
Exemplos de obras 
de proximidade

Requalificação - Águas Pluviais - Aguieira

Requalificação de Muro - Vilar Seco

Ampliação de Cemitério de Vilar Seco Requalificação - bairro Augusto Rosado - 
Nelas

Obras Jardim de Infância - Vilar Seco

Requalificação da Zona das Pedras 
Marradas - Nelas

Alargamento R. S. Miguel - Nelas Alcatroamento R. Dr Abílio Monteiro - 
Canas de Senhorim

Proteção de pessoas e bens nas freguesias Muros em Nelas

Requalificação - Águas Pluviais - Carvalhal
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Requalificação Pontão - Vilar Seco

Construção de Praça - Vila Ruiva

Pintura CVR Dão - Nelas

Pintura Interior EB1 P. S. António

Requalificação Muro - Vilar Seco

Alaragamento de rua nas Carvalhas

Passeios - Aguieira

Requalificação das  Avenidas Centrais de 
Nelas

Requalificação de Passeios - Nelas

Obras Jardim de infância - Lapa do Lobo

Multibanco - C. Felgueira

Pavimentação da Rua do Colóquio - 
Folhadal
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projetos para o futuro

3 anos a valorizar o território 
para  projetar estruturalmente 
o futuro

projEtos
para o Futuro
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projetos para o futuro

AmBieNte

Etar de Canas de Senhorim - JA ExECUTADA

Etar de Nelas III e Sistema Intercetor - APROVADO

Etars nas Freguesias (Lapa do Lobo, Aguieira e carvalhal redondo, moreira, 
santar 1, santar 2 e vilar seco) - APROVADO

Requalificação de Fossas (em todas as Freguesias e complementares às Etars 
novas - Senhorim, Fontanheiras, Moreira de Cima, Pisão, Póvoa de Sto António, Vale de 
Madeiros, etc) - APROVADO

Ecopontos e baterias subterrâneas - APROVADO

Cadastro da Rede Saneamento e Esgotos - APROVADO

Sistema de Abastecimento de Água - CANDIDATADO

Aviso de  Fundos Europeus a abrir para o Município no Ciclo Urbano da Água  
( ETAR ZI Ribeirinha e Reforço dos Sistemas de Abastecimento de Água e 
Substituição de Condutas) - AVISO POSEUR A ABRIR

totAL JÀ AprovADo

iNvestimeNto

1.000.000€

3.400.000€

1.500.000€

125.000€

400.000€

225.000 €

1.500.000€

1.700.000€

8. 350 .000€

ETAR III - Nelas
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projetos para o futuro

LoJA e espAÇo ciDADão

Loja do Cidadão em Nelas na Rua Gago Coutinho 

Espaço do Cidadão em Canas de Senhorim no Edifício da Junta de Freguesia

Espaço do Cidadão em Santar no Edifício da Junta de Freguesia

iNvestimeNto

350.000 €

40.000€

40.000€

430.000€totAL

Loja do Cidadão
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projetos para o futuro

Reabilitação URbana- PaRU (pLANo De AcÇões De reABiLitAÇão urBANA)

1ª FAse
-Largo da Estação em Nelas
-Av. António Joaquim Henriques
-Largo dos bombeiros Voluntários
-Largo das 4 Esquinas
-Praça do Município
-Praça da Igreja Matriz e envolvente

2ª FAse

-Requalificação do Cineteatro
-Envolvente do Cineteatro

totAL

ÁreAs De reABiLitAÇão urBANA (Arus) criADAs

iNvestimeNto

 
 
 
1.523.000€

1.400.000€
364.000€

3.287.000€

Projeto 4 Esquinas em Nelas

Nelas Canas de Senhorim -  Urgeiriça Santar -  Casal Sancho Caldas da Felgueira

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)só financiou até este momento obras de reabilitação urba-
na na Sede dos Concelhos , mantendo-se em aberto a possibilidade de serem financiadas obras de igual natureza nas ARuS já criadas no 
Concelho de Nelas, e que são também as de Canas de Senhorim, Santar e Caldas da Felgueira

O valor da 1ª fase pode ser acrescido de 10% por acelerador de investimento se as obras se iniciarem ainda em 2016 o que vai aconte-
cer com a Requalificação das 4 Esquinas em Nelas
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cemitÉrios
-Ampliação do cemitério de Vilar Seco com Estacionamento 

-Ampliação do cemitério de Senhorim com Estacionamento

-Ampliação do cemitério do Folhadal

-Novo cemitério de Canas de Senhorim

ProJetos faseados e JÁ em andamento

Cemitério Senhorim Cemitério Vilar Seco

escoLAs Do 1º cicLo

-Escola Primária de Vilar Seco

-Escola Primária de Santar

-Escola Primária de Carvalhal Redondo

iNvestimeNto

163.000€

111.000€

204.000€

Largo Combatentes

-Praça Central em Vila Ruiva (Centro)

-Largo em Algerás (Capela)

-Praça Central em Canas de Senhorim (4 Esquinas)

-Largo e Arruamento no Folhadal (Associação)

-Praça com monumento aos Combatentes em Nelas

-Monumento ao Bombeiro em Canas de Senhorim

urBANismo – NovAs prAÇAs

projetos para o futuro

Cemitério Folhadal   
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oBrAs DecorreNtes DAs compeNsAÇões De Não coNstruÇão DA BArrAGem 
De GirABoLhos

estimAtivA

totAL estimADo

aRRUaMentoS, ReDe ViÁRia e ReQUaliFiCação URbana  - oRçaMento MUniCiPal 

-Abertura de diversos arruamentos em todo o Concelho
-Melhoria da Rede Viária Municipal

As obras acima referidas foram negociadas pelo Presidente da Câmara e aprovadas em Reunião de Câmara de 13 de Agosto de 2016 e 
terão que estar concluídas até final do verão de 2017 conforme protocolo celebrado. O valor previsto garantido é de 1.500.000€ poden-
do chegar aos 2.000.000€ em razão das obras da Declaração de Impacto Ambiental e da dedutibilidade do IVA.

eConoMia - oRçaMento MUniCiPal 

-Aquisição de terrenos para instalação e ampliação de empresas
-Construção da “CAVE” em Santar (orçados já 200.000€ para avançar a recuperação da Casa da Bogaria e es-
paço envolvente)
-Projectos de eficiência Energética no edifício da Câmara Municipal e na iluminação pública

-Requalificação e Pavimentação da Estrada de ligação de S. João do Monte à 
Póvoa de Luzianos

-Requalificação da Ligação EN 231 Felgueira

-Conclusão com pavimentação da Rua da Soma em Santar

-Conclusão com pavimentação  da Ligação Moreira/Nelas (1ª Fase)

-Conclusão com pavimentação da Variante da Aguieira

-Conclusão com pavimentação da Rua do Castelão na Lapa do Lobo

-Pavimentação da Estrada de Vila Ruiva- S. João do Monte

-Pavimentação da Rua do Barreiro em Vila Ruiva

-Requalificação de Fossas Sépticas

-Início de contrução do Centro de Dia e Comunitário de Vila Ruiva

-Requalificação da Escola Primária da Vila de Senhorim para Centro Comunitário

-Arruamento paralelo à Faurecia- ZI Nelas

-Arruamento paralelo à Qbeiras- ZI Nelas

-Arruamento paralelo ao Ecocentro- ZI Chão do Pisco

183.000 €

172.000€

142.000€

190.000€

227.000€

197.000€

80.000€

95.000€

125.000€

122.000€

30.000€

132.000€

98.000€

115.000€

1 .908 .000€

projetos para o futuro
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ARC DE SANTO ANTÓNIO - BAIRRO DA IGREJA 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CIMO DO POVO 
ASSOCIAÇÃO DO PAÇO ASSOCIAÇÃO 
DO ROSSIO AHBOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS 
AHBOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
CANAS DE SENHORIM TEATRO HÁBITOS 
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JUVENIL GRUPO 
TEATRO AMADOR DE CANAS DE SENHORIM 
CANTO E ENCANTO - CANAS DE 
SENHORIM ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA DE 
VILAR SECO SOCIEDADE MUSICAL 2 DE FEVEREIRO DE 

SANTAR SOCIEDADE MUSICAL DE SANTO ANTÓNIO DE CARVALHAL REDONDO 
RANCHO FOLCLORICO DE “ROSAS DO 
MONDEGO” RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR SECO 
GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS 
“OS SANTARENSES” AGRUPAMENTO DE 
ESCUTEIROS DE NELAS AGRUPAMENTO DE 
ESCUTEIROS DE CANAS DE SENHORIM AMARELO 
SILVESTRE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E 
CULTURAL DE VILAR SECO ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E INFORMATIVA “OS AMIGOS 
DE SANTAR”
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL LAPENSE
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 
DA PÓVOA DE LUZIANES ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA E CULTURAL “OS CARVALHENSES” 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DAS CALDAS DA FELGUEIRA

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL, SOCIAL E 
DESPORTIVA DE AGUIEIRA ASSOCIAÇÃO DA PÓVOA 
DE SANTO ANTÓNIO ASSOCIAÇÃO DO FOLHADAL
ASSOCIAÇÃO DE MOREIRA ASSOCIAÇÃO 
DE SÃO JOÃO DO MONTE
ASSOREB - Assoc. S.C.R. e Defesa do património e 
Ambiente de Rebordinho CASA DO PESSOAL DAS 
MINAS DA URGEIRIÇA CENTRO PAROQUIAL 
DE VILAR SECO CENTRO SOCIAL, DESPORTIVO 
E CULTURAL DE VILA RUIVA CLUBE DE CAÇA E 
PESCA CONTRACANTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

PARÓQUIA SANTISSIMO SALVADOR 
- CANAS DE SENHORIM SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA DE SANTAR SOS ANIMAIS 
ABC NELAS GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DE CANAS 

DE SENHORIM SPORT LISBOA E NELAS BASKET 
CLUBE DE CANAS DE SENHORIM 
SPORTING CLUBE DE SANTAR ASSOCIAÇÃO 
NAC. DE DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL - ANDDI BTT NUCLEO DÃO 
NELAS CIVILIZAÇÃO ACTIVA - SECÇÃO AUTOMÓVEL 
CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO
CLUBE ESCAPE LIVRE FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE 

PORTUGAL SPORT CLUBE DE NELAS E 
VETERANOS

a câmara Municipal 
de nelas, deseja boas 

festas a todas as 
coletividades.


