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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.
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UNIDADE Dezenas de pes-
soas estiveram presentes 
na noite em que se assina-
lou a importante data his-
tórica para a Vila de Santar, 
numa cerimónia presidida 
pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas e pelo 
Presidente da União de Fre-
guesias de Santar/Moreira, 
com lugar na sede da Junta.

UNIDADE O Presidente da Câmara Municipal de Nelas 
visitou todas as Associações ligadas ao Carnaval do 
Concelho- Bairro do Cimo do Povo e Bairro da Igreja 
em Nelas e Rossio e Paço em Canas de Senhorim no 
momento em que se encontravam a ultimar com mui-
to empenho os preparativos para o grandioso Carna-
val do Concelho, deixando palavras de incentivo a 
todos aqueles que se envolvem na construção deste 
evento reconhecendo que o Movimento Associativo é 
sem dúvida a força por de trás do Carnaval.

Associações 
Carnavalescas 
receberam visita 
do Presidente da 
Câmara 

88º 
Aniversário 
da Elevação 
de Santar a 
Vila

No seu discurso, o Presidente da Câmara enalteceu a priori-
dade que Santar assume para o atual executivo, devido às 
suas especificidades históricas, patrimoniais e paisagís-
ticas, conferindo a esta Vila características privilegiadas 
e singulares, propícias a investimentos privados (como 
é exemplo o projeto Santar Garden Village, projeto das 
Vilas Vinhateiras da AMPV, entre outros) e que justificam 
toda a a promoção e divulgação que tem vindo a ser rea-
lizada por parte do Município, bem como diversos inves-
timentos públicos que a Autarquia pretende realizar num 
futuro próximo.

113º aniversário da 
Associação Filarmónica 
de Vilar Seco 

PROXIMIDADE O aniversário da 
Associação Filarmónica de Vilar 
Seco foi celebrado no dia 31 de ja-
neiro, e contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas, e do Presidente da Junta de 
Freguesia de Vilar Seco.
A Banda da Sociedade Filarmónica 
de Vilar Seco teve origem em 1903 
e desde cedo se afirmou como um 
forte contributo para o enriqueci-
mento cultural e patrimonial.

UNIDADE Na sequência da apro-
vação por unanimidade, na As-
sembleia Municipal, da moção 
de apoio da reivindicação dos 
ex-mineiros das Minas da Urgei-
riça, moção essa proposta pelo 
membro eleito pelas listas da 
CDU, foram recebidos na Câmara 
Municipal cerca de duas dezenas 
de manifestantes, ex-mineiros 
que expressaram com a marcha 
que realizaram entre a Urgeiriça 
e a vila de Nelas, o seu agradeci-
mento pela solidariedade mani-
festada na Assembleia Municipal.
Sublinhe-se que foi com muito 
agrado que o Executivo Munici-
pal assistiu, no dia 22 de janeiro, 
à aprovação por unanimidade da 
consagração em Lei, do direito 
concedido ao cônjuge dos ex-mi-
neiros falecidos, de usufruir de 
uma compensação indemnizató-
ria pela exposição, enquanto tra-
balhador, à radioatividade.

Assembleia e Câmara 
Municipal congratulam 
ex-mineiros da 
Urgeiriça
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“O Futuro é 
nosso!”

PALAVRA DE PRESIDENTE
“Quem controla o presente controla o passado... quem controla o passa-

do, controla o futuro” 
Celebramos, nesta data, a transição de uma época em que esta citação de 

George Orwell descrevia a realidade vivida em Portugal. Hoje, 42 anos depois 
daquilo que foi, certamente, a mais bela revolução da história lusitana, permi-
tam-me atualizá-la: 

“Quem controla o presente cria o futuro, e tem a oportunidade de escre-
ver um passado” 

Como miúdo que foi mandado para casa no dia dos Cravos e hoje como 
Presidente da Câmara, é com o maior orgulho que comando os destinos do 
município para a construção de um futuro, um futuro com confiança. 

O 25 de Abril representa, mais do que uma data, um povo. Um povo que se 
insurgiu e que recuperou a tão ansiada liberdade! Um povo do qual não fazem 
parte apenas os que saíram à rua, mas todos aqueles que foram oprimidos, 
perseguidos, presos ou exilados por um regime fechado e sem livre participa-
ção política. Hoje, caminhando a ponte da democracia, exige-se a cada um de 
nós que reconheça e respeite o esforço que exigiu a colocação de cada pedra 
sua e que, acima de tudo, se use dela para construir algo na outra margem do 
rio. 

E é atravessando, com todo o sentido de dever, esta ponte, que o atual 
executivo tem edificado a perspetiva de um futuro com maiores horizontes 
e com a contínua noção de que a liberdade só se manterá enquanto houver 
“pão, habitação, saúde e educação”, libertando as pessoas para o domínio 
intelectual e participativo do ser humano e permitindo que a visão de outras 
necessidades possa tomar forma.

 Assim, o emprego e o ambiente têm sido as nossas principais preocupa-
ções enquanto Câmara, que assumimos desde o início, como as duas áreas 
essenciais da gestão de uma comunidade e de um território. Por isso foram 
criados em Nelas, nestes anos de mandato, mais de mil postos de trabalho e 
foi garantido o tratamento de águas a 19 mil pessoas ( equivalente doméstico 
e industrial das cerca de 22.000 pessoas que é necessário tratar), através de 
um investimento já garantido no valor de 5,7 milhões de euros em ETAR’s. 

Haverá maior apoio social que este de ajudar os empresários a criar em-
pregos onde as pessoas se realizem pessoal, profissional, familiar e social-
mente, garantindo assim também o elevador social da igualdade de oportuni-
dades? Não cremos!

Sendo eu um Presidente eleito e estando na representação de todos os 
munícipes, permitam-me dizer que só com a Democracia é, de facto, possível 
manter o equilíbrio nos direitos e na dignidade de todos, respeitando cada 
um na sua individualidade e recompensando-o no seu trabalho. Um sistema 
onde todos estão representados e, acima de tudo, um sistema onde todos têm 
a oportunidade de representar os seus. Um sistema onde é o povo ( esse  povo 
que é a maioria quase sempre silenciosa) que condicionam o poder e não o 
contrário! 

A Democracia é, desculpem a ousadia, a mais bela filha de Abril! 
Dela, e dela exclusivamente, advêm todos os debates, os projetos e, o mais 

importante de tudo, o progresso. Ela entrega a decisão a um organismo que 
conhece a sua abrangência e que ouve as populações na valorização da sua 
intervenção, descartando o despotismo e a centralidade do poder autoritário 
que se verificava antes da Revolução. Ela não admite a criação de qualquer 
tipo de fachada ou de limitação da expressão, a coberto ou não das lógicas 
partidárias dos novos tempos quase sempre castrantes da renovação( “Um 
bom Governo- dizia Francisco Sá Carneiro- é aquele que olha para a realidade 
e traduz a sua ação em beneficio concreto das pessoas e não no beneficio das 
ideologias”). Ela não compactua com a vedação da criatividade, ou da crítica. 
Mas mais importante, ela enaltece o esforço e reconhece o resultado! 

Só com a democracia se iniciou a era em que um “boletim de voto tem 
mais força que um tiro de espingarda”, e em que as pessoas realmente pude-
ram começar a escolher os seus destinos! E, digo-vos, estou muito feliz por ter 
sido o destino que escolheram, assumindo a responsabilidade de retribuir a 
Nelas, tudo aquilo que Nelas fez por mim. 

E assim vou continuar! Porque o futuro é meu, porque o futuro é nosso, 
para tratar dos nossos pais e dar esperança aos nossos filhos.

 
José Borges da Silva
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FINANÇAS Na Assembleia Municipal de dezembro de 2015, e com a 
presença de 24 dos seus 28 membros, a Câmara Municipal viu apro-
vados os seus principais instrumentos de gestão para o ano de 2016, 
bem como apreciados favoravelmente os relatórios de acompanha-
mento das auditorias a que está sujeito face ao Plano de Ajustamen-
to Financeiro em vigor.

A proposta de Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano, 
com um conjunto de receitas de 12.015.312 
milhões de euros [sendo 9.239.984 mi-
lhões de euros de receitas corren-
tes (77%) e 2.775.328 milhões 
de euros de receitas de capital 
(23%)], prevê uma despesa de 
igual montante, sendo no en-
tanto 7.235.142 milhões de 
euros (60%) em encargos 
correntes e 4.780.170 mi-
lhões de euros (40%) em 
despesas de investimento, 
investimentos estes que 
se concretizarão em 66% 
em funções sociais, [nos 
quais se destaca o valor pre-
visto de 3.540.00 milhões de 
euros (30%) em saneamento/
ETAR’s] e 1.614.510 milhões de 
euros (13%) em funções econó-
micas [destacando-se aqui o investi-
mento em indústria que se prevê ser de 
1 milhão de euros (8,5%)].

Este documento orçamental foi aprovado com 17 
votos a favor e 7 abstenções por parte de alguns elementos da ban-
cada do PSD/CDS, declarando estes, no entanto, o seu regozijo pelo 
conjunto das medidas propostas, particularmente ao nível do apoio à 
economia e ao emprego, à redução do endividamento e ao reforço do 
apoio social, bem como a forma amplamente negociada como o or-
çamento foi consensualizado com as Freguesias, todos os vereadores 
e todos os partidos políticos representados em órgãos autárquicos.

Na mesma reunião da Assembleia Municipal foi aprovado por 
unanimidade o Mapa de Pessoal para o ano de 2016, mapa esse que 
inclui 167 trabalhadores e 16 professores das Atividades de Enri-
quecimento Curricular, num total de 183, valor que contrasta com o 
número de mais de 260 trabalhadores que a Câmara tinha no ano de 
2012.

Orçamento para 2016 sem 
votos contra

4 , 7 8 0
Milhões de Euros
para investimento em 2016

FINANÇAS Na sessão ordinária 
da Assembleia Municipal de 
26 de fevereiro foi efetuada 
a apreciação do Relatório de 
Acompanhamento do Plano 
de Ajustamento Financeiro 

ECONOMIA E EMPREGO Os números revelados 
pelo Instituto de Emprego apresentam 2015 
como o ano em que número de desempregados 
mais decresceu nos últimos dez anos no Con-
celho de Nelas. Este cenário confirma a politica 
global que tem vindo a ser adotada pelo Exe-
cutivo Municipal e que assenta numa estratégia 
de forte incentivo aos empresários e empreen-
dedores instalados e aos que se queiram vir a 
instalar no Concelho, na implementação de um 
programa de desenvolvimento económico com 
vista ao aumento progressivo e sustentado da 
empregabilidade local, e uma aposta na dinami-
zação de uma rede de intervenção social de pro-
ximidade que permita mais eficazmente a de-
teção de desemprego e encaminhamento, seja 
através do posto de trabalho efetivo, seja atra-
vés do processo de requalificação profissional.
Uma década que ficou marcada pelo encerra-
mento da unidade industrial Johnson Controls 
e que contribuiu para a profunda fragilização 
do tecido empresarial e do comércio local, bem 
como para empobrecimento de toda a economia 
local e degradação da textura social. Este fenó-
meno refletiu-se, posteriormente, com uma es-
calada acentuada do desemprego nos mandatos 
autárquicos que terminaram em 2009 e 2013, 
em especial a partir do ano de 2011 atingindo 
o seu pico máximo em 2013 com 887 pessoas 
desempregadas.
Desde a sua tomada de posse, em outubro de 
2013, o Presidente da Câmara tem vindo a pro-
mover um vasto leque de medidas com o ob-
jetivo de interromper este ciclo, fomentando o 
dialogo com diversos setores de atividades e in-
vestimento no sentido de potenciar o Concelho 
de Nelas, com os resultados que, felizmente, os 
números evidenciam e com real criação de em-
prego pelo tecido empresarial.

Desemprego 
no mínimo nos 
últimos 10 anos 
no concelho

referente ao ano de 2015, 
sublinhando-se em especial 
o fato de que durante o ano 
de 2015 o prazo médio de 
pagamento a fornecedores 
ser de 35 dias (recorde-se que 
em 2012 o prazo médio era de 
219 dias) e que a dívida total 
do município é hoje inferior a 
12 milhões de euros, quando 
em outubro de 2013 era de 
quase 17 milhões.
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FINANÇAS Em dezembro de 2015 a 
Assembleia Municipal tomou conheci-
mento do Despacho de Concordância 
do Senhor Secretário de Estado Adjun-
to e do Orçamento proferido em 21 de 
setembro de 2015, nos termos do qual 
o mesmo concorda com as conclusões 
do controlo do endividamento munici-
pal realizado pela Inspeção-Geral de 
Finanças, referente aos anos do man-
dato anterior (2010-2013).

Como principais conclusões do re-
ferido Relatório da IGE consideraram-
se a falta de fiabilidade da informação 
relativa ao passivo exigível e aos com-
promissos de exercícios futuros, sendo 
o empolamento elevado e sistemático, 
entre 2010/2013, o 
que possibilitava e po-
tenciava, de forma arti-
ficial, a realização e/ou 
existência de elevados 
montantes de despesa 
para o pagamento dos 
quais não havia dispo-
nibilidades financeiras 
(respetivamente M€ 3,9 
e M€ 1,2).Desta forma, 
conclui-se que foi viola-
do o princípio do equilíbrio orçamental 
em sentido substancial, o que espelha 
uma gestão orçamental desequilibrada, 
entre o período de 2010/2013. 

A dívida do Município aumentou 
imenso no mesmo período, evidencian-
do, no final do último ano, um nível ma-
terialmente relevante (M€ 14,8) e desa-
dequado face ao quadro financeiro da 
Câmara de Nelas.

Não obstante o recurso anterior ao 
Programa de Regularização Extraordi-
nária de Dívidas do Estado (PREDE) e 
a um Plano de Saneamento Financeiro 
(PSF), o Município manteve entre 2010 
e 2013, uma situação financeira a cur-
to prazo negativa e desequilibrada.

No final de 2012, houve incumpri-
mento dos objetivos dos planos de 
consolidação e recuperação financeira 
de 2009 e 2010 (PREDE e PSF).

O Município de Nelas violou o limi-
te especial de endividamento líquido 
de 2012 (mas cumpriu, durante esse 
exercício, a obrigação de redução de 
10% do excesso inicial) situação que 
é suscetível de gerar responsabilidade 

financeira sancionató-
ria.

Estas são as prin-
cipais conclusões 
da IGF, homologadas 
ainda pelo Governo 
PSD-CDS e que leva-
ram a que, no início 
do atual mandato, a 
dívida total da Câma-
ra ultrapassasse os 
16 milhões de euros, 

valor que incluía o montante de 14,5 
milhões de euros de empréstimos de 
médio e longo prazo, sendo que deste 
valor no atual mandato já foram pagos 
mais de 5 milhões de euros cumprindo 
a Câmara integralmente, desde então, 
o Plano de Ajustamento Financeiro, 
que um Processo de Reequilíbrio Fi-
nanceiro aprovado no Final de 2012 a 
passou obrigar.

Relatório definitivo 
da Inspeção Geral 
de Finanças 

VALOR JÁ ABATIDO NA DÍVIDA HERDADA DO ANTERIOR 
MANDATO AVALIADA EM MAIS DE 16 MILHÕES DE EUROS

EMPREENDEDORISMO En-
trou em vigor a 10 de março, 
o Regulamento de Incentivo 
ao Comércio Tradicional onde 
constam as normas de apoio a 
conceder a iniciativas para a 
modernização e instalação de 
lojas de comércio tradicional 
no Concelho de Nelas. 

Com esta medida, o Muni-
cípio pretende apoiar e dina-
mizar a atividade económica 
local, tendo como principal 
objetivo a requalificação fun-
cional dos espaços de forma 
a permitir a fidelização dos 
atuais clientes e captação de 
novos consumidores.

O Regulamento define três 
tipos de apoio a conceder: um 
no que concerne à instalação 
(apoio mensal a fundo perdido 
de 5,00€/m² de área útil de ven-
da do estabelecimento com du-
ração máxima de 6 meses), outro 
que respeita a modernização e 
requalificação dos espaços exis-
tentes (que podem incidir em 
estudos e apoio na elaboração 
de candidaturas; obras de insta-
lação, beneficiação e/ou requa-
lificação; investimento em equi-
pamentos e ações materiais de 
promoção e marketing) e, ainda, 
outro que incide em apoios de 
carácter não reembolsável (para 
fazer face a componente não fi-
nanciada de programas comuni-
tários de apoio à modernização 
do comércio tradicional). 

Podem ser apoiadas as ini-
ciativas que contribuam para a 
criação de novos postos de tra-
balho e/ou que contribuam para 
a diversificação do tecido co-
mercial tradicional. O apoio po-
derá ser concedido às entidades 
promotoras independentemen-
te da sua sede ou residência se 
localizar no Concelho de Nelas, 
sendo, no entanto, condição 
preferencial. 

Regulamento 
para 
impulsionar 
Comércio 
Tradicional já 
está em vigor

GESTÃO 
ORÇAMENTAL 

DESIQUILIBRADA 
ENTRE O PERIODO 

DE 2010 E 2013
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TURISMO O Concelho de Nelas 
esteve representado na BTL-
Feira Internacional de Turismo, 
um salão de referência para a 
indústria do setor num Stand 
organizado pela CIMVDL - Co-
munidade Intermunicipal Viseu 
Dão Lafões - em parceria com a 
Turismo do Centro.

O Município de Nelas apro-
veitou esta oportunidade para 
divulgar e promover os seus 
principais eventos com o obje-
tivo de atrair novos públicos e 
posicionar o Concelho no pano-
rama turístico nacional, nomea-
damente através do turismo 
cultural. Nesse sentido apre-
sentou um filme /teaser sobre 
os atrativos turísticos do nosso 
Concelho.

Nelas 
regressa à 
BTL

TURISMO O Municipio de Nelas na 
figura do seu Presidente associou-
se à receção que decorreu no Paço 
dos Cunhas, em Santar, no final da 
tarde 10 março, aos delegados da 
Assembleia Geral do Comité Exe-
cutivo da European Of Campingsi-
te Organizations And Holiday Park 
Associations. Este encontro foi or-
ganizado pela ARHESP (Associação 
da Hotelaria, Restauração e Simi-
lares de Portugal) e pela Agência 
Regional de Promoção Turística do 
Centro e da Entidade Regional de 
Turismo do Centro de Portugal.

A Câmara de Nelas garantiu o 
transporte dos representantes eu-
ropeus das entidades nacionais do 
campismo e caravanismo desde 
Viseu para uma visita também às 

Município de Nelas palco do Encontro Europeu 
de Dirigentes de Campismo e Caravanismo

INVESTIMENTO Os Municípios 
de Nelas, Gouveia, Fornos de 
Algodres e Mangualde assina-
ram no dia 8 de Março, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho 
de Gouveia, o protocolo de 
constituição da Rede de Territó-
rios do Alto Mondego que visa 
promover uma nova estratégia 
de desenvolvimento económi-
co e social, alavancando o cres-
cimento económico e a criação 
de emprego, no contexto dos 
territórios de baixa densida-
de, tendo por base dinâmicas 
de criatividade, inovação, em-
preendedorismo e internacio-
nalização.

No âmbito da constituição 
da Rede de Territórios do Alto 
Mondego no dia 15 de mar-
ço, decorreu a assinatura dum 
Protocolo entre o Município de 
Nelas e Agentes Económicos 
Locais dos setores do vinho, 
azeite e hotelaria, com o objeti-
vo de estabelecer parcerias que 
promovam o Território, aumen-
tando a capacidade de criar 
valores e projetos inovadores 
focados na fileira do vinho. 

Este projeto que tem contor-
no regional, está orientado para 
o mercado global e visa a estru-
turação de uma plataforma de 
serviços partilhados, a conce-
ção de novos produtos e servi-
ços, a promoção da internacio-
nalização, a disponibilização de 

Rede de Territórios do 
Alto Mondego candidata-
se a projeto de 6 milhões 
de euros

recursos e competências de In-
vestigação e Desenvolvimento, 
bem como a criação, gestão e 
dinamização de quatro polos 
de design especializados nas 
fileiras tradicionais que asse-
guram a diferenciação de cada 
território.

No caso do Município de 
Nelas, pretende-se desenvol-
ver a fileira do vinho através da 
revitalização e capacitação de 
negócios e iniciativas empresa-
riais focadas no produto vinho, 
enoturismo e os demais merca-
dos paralelos no território.

O Protocolo de Constituição 
desta Rede é suportado por 
Entidades do Sistema Cientí-
fico e Tecnológico Nacional, 
(CTN), nomeadamente os Po-
litécnicos de Castelo Branco, 
Coimbra, Guarda, Viseu, as Uni-
versidades da Beira Interior e 
Trás os Montes e Alto Douro, 
parceiros institucionais como o 
IAPMEI – Agência para a Com-
petitividade Inovação I.P., AICEP 
Portugal Global – Agencia para 
o Investimento e Comercio Ex-
terno de Portugal, E.P.E., Comis-
são de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Centro, 
Direção Regional de Cultura do 
Centro, Entidade Regional de 
Turismo do Centro de Portugal 
e Pequenas e Médias Empresas 
dos Territórios de abrangência 
da Rede.

adegas da Casa de Santar.
O Presidente do Turismo do 

Centro Pedro Machado, diretores 
da ARHESP e dirigentes da Orbi-
tur acompanharam o Presidente 
da Câmara em mais esta ação pro-
mocional de Nelas e Santar como 
destino obrigatório do turismo 
do Centro de Portugal (reafir-
mando o desejo da concretização 
do projeto Santar Garden Village 
e de Santar como Vila Vinhateira) 
e que a entidade regional deno-
mina como “Um país dentro do 
país “.

O turismo surge uma vez mais 
sempre presente no centro do 
compromisso de desenvolvimen-
to económico e criação de rique-
za e emprego.
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TURISMO No dia 26 de fe-
vereiro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, decorreu 
a primeira reunião formal 
de trabalho da Rede das Al-
deias Vinhateiras, promovida 
pela Associação de Municí-
pios Portugueses do Vinho 
(AMPV), na qual foi apre-
sentado o projeto de âmbi-
to nacional que tem como 
objetivo a promoção do de-
senvolvimento sustentável 
de localidades onde o vinho 
assume uma posição de des-
taque.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas consi-
derou o projeto de extrema 
pertinência devido à impor-
tância que o Vinho do Dão 
assume no contexto real do 
Concelho, sublinhando como 
ícone a Vila histórica de San-
tar devido às suas reconhe-
cidas potencialidades no 
panorama turístico, socioe-
conómico e cultural.

O atual executivo acre-
dita que esta Rede estru-
turante é uma hipótese de 
maximizar a qualidade e cre-
dibilidade para candidaturas 
a projetos futuros e integrar 
uma rede nacional que per-
mita uma maior eficácia na 
dinamização não só a eco-

Santar promovido na “Rede 
das Aldeias Vinhateiras de 
Portugal” 

nomia local do Concelho de 
Nelas, mas também toda a 
Região do Dão, como é disso 
exemplo a realização da Feira 
do Vinho do Dão que conta já 
com 24 edições.

As vastas dimensões das 
vinhas que estão na origem 
de vinhos premiados, as ca-
sas graníticas e solarengas, as 
belas paisagens, conferem a 
Santar um ponto privilegiado 
de visita e um local propício a 
investimentos privados, como 
é o caso do projeto “Santar 
Garden Village” apresentado 
no passado dia 12 de feverei-
ro que visa a requalificação de 
nove jardins e sua integração 
num só, com abertura ao pú-
blico.

Afirmar as aldeias vinha-
teiras como destino “enotu-
rístico” no panorama nacional 
e internacional, aumentando 
a notoriedade das regiões 
e atraindo novos públicos e 
investimentos, fortalecer a 
coesão territorial e institu-
cional, valorizar e dinamizar 
os recursos endógenos das 
aldeias associadas, bem como 
preservar, promover a iden-
tidade cultural e potenciar o 
seu desenvolvimento são os 
principais objetivos que fun-
damentam este Projeto.

Dão 
Nelas e Santar 
no coração e 

linha da frente 
da região do Dão

EMPREENDEDORISMO O Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Nelas esteve em Idanha-a-No-
va para assistir à apresentação 
pública da Unidade de Missão 
e Valorização do Interior, numa 
cerimónia presidida pelo Pri-
meiro-Ministro, António Costa, 
que anunciou a criação e cons-
tituição desta Unidade de Mis-
são, que tem como objetivo 
promover a atração e fixação 
de pessoas nas regiões do inte-
rior, a cooperação fronteiriça e 
o intercâmbio de conhecimento 
aplicado entre centros de inves-
tigação e o desenvolvimento das 
comunidades rurais e do interior. 
O Presidente da Câmara de Vou-
zela e a Ministra da Presidência e 
da Modernização Administrativa 
também marcaram presença.

Edil de Nelas 
presente na 
apresentação da 
Unidade de Missão 
para o Interior

EDUCAÇÃO Decorreram entre os 
dias 18 e 22 de janeiro as Ofi-
cinas de Escrita Criativa para os 
alunos do 1º Ciclo dos Agrupa-
mentos de Escolas e que antece-
deram o lançamento do concur-
so “Palavrescrita” numa parceria 
entre a Câmara Municipal de Ne-
las e a Fundação Lapa do Lobo.
Estas oficinas contaram com a 
presença da Escritora Carla Maia 
de Almeida, autora do livro Amo-
res de Família.

Oficinas de Escrita 
Criativa
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EDUCAÇÃO A Câmara Municipal, 
no âmbito do Gabinete de Apoio 
ao Aluno e à Família, e a Funda-
ção Lapa do Lobo, em parceria 
com os Agrupamentos de Esco-
las de Nelas e Canas de Senho-
rim levaram a cabo entre os dias 
25 de janeiro e 12 de fevereiro o 
Concurso PALAVRA ESCRITA para 
os pais e alunos do 3º e 4º anos 
de escolaridade.

Nesta iniciativa participa-
ram 31 alunos com um total de 
47 contos. Os contos vencedo-
res foram:

1º) A viagem de Bio e  
Jussára;
2º) A Fuga dos Legumes;
3º) A Lua e o Lobo;
E o Prémio de Mérito foi para o 
Fantasminha Brincalhão.

Concurso Palavra 
Escrita

EDUCAÇÃO A Escola Municipal de Música 
de Nelas apresentou no dia 10 de janeiro, 
o “Concerto de Ano Novo” com a atuação 
da sua orquestra de cordas e orquestra 
mista, juntamente com os alunos de ini-
ciação, proporcionando momentos de 
verdadeira envolvência que deliciaram as 
centenas de pessoas presentes no recen-
temente requalificado Cine Teatro Muni-
cipal de Nelas.
Este espetáculo contou também com a 
presença de convidados, nomeadamente 
do Conservatório de Música de Seia e da 
Associação ContraCanto, com especial 
destaque para a soprano Sofia de Castro 
que interpretou “Mio Babbino Caro”, 
música que integra o musical “As Músicas 
que os Vinhos Dão”.

Concerto de 
Ano Novo 
promovido 
pela Escola 
Municipal de 
Música

DESPORTO A Esco-
la Municipal de Na-
tação de Nelas fez-
se representar com 
12 atletas no âmbi-
to da participação 
no 27º Torneio Pro-
fessor Afonso Sal-
danha inserido no 
Circuito Municipal 
das Escolas de Na-
tação, realizado no 
passado dia 27 de 
fevereiro de 2016, 
nas Piscinas Muni-
cipais de S. Pedro 
do Sul.

Dinâmica da Escola de Natação 
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EDUCAÇÃO Mais de 700 
alunos da Comunidade Es-
colar do Concelho parti-
ciparam no dia 5 de feve-
reiro, no Carnaval Infantil. 
Esta iniciativa, que conjuga 
a vertente pedagógica, o 
convívio e a tradição car-
navalesca que caracteriza 
esta época, contou mais 
uma vez com o apoio da Câ-
mara Municipal de Nelas.

Vestidos a rigor, os pe-
quenos foliões desfila-
ram e brincaram ao Carna-
val, encantando todos os 
que estiveram a assistir. 
Acompanhadas pelos edu-
cadores de infância, pro-
fessores, professores das 
atividades de enriqueci-
mento curricular, auxiliares 
de ação educativa, pais e 
familiares, as crianças pro-
porcionaram momentos de 
verdadeira folia e de muita 
imaginação.

A manhã começou na 

Centenas de crianças 
desfilaram no Carnaval 
Infantil

Agrupamentos de 
Escolas  e Município  

asseguram a 
participação de 

mais de 700 alunos 
no Carnaval Infantil

sede do Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senho-
rim com o desfile de mais 
de 300 crianças. “Sólidos 
Geométricos” foi o tema 
escolhido para os Jardins 
de Infância e “História 
Mundial” para as turmas 
do 1º CEB, tendo o desfile 
contado com a participa-
ção do Jardim-Escola João 
de Deus, com o tema “Bo-
necos de Neve”, e o Jardim 
de Infância Girassol com o 
tema “Mecânicos-Meios de 
Transporte”.

Mascarados sob o tema 
“Contos Chineses”, os alu-
nos do Jardim de Infância 
do Agrupamento de Escolas 
de Nelas percorreram du-
rante a tarde as principais 
ruas da Vila, juntamente 
com as turmas do 1º CEB 
que este ano tinham como 
tema “A Natureza”, num 
total aproximado de 400 
crianças.

CULTURA Jorge Branquinho Pais, pro-
fessor e escritor natural de Nelas, apre-
sentou  o seu novo romance “Aurelia-
nos” perante uma plateia preenchida 
onde José Borges da Silva, Presidente 
da Câmara Municipal de Nelas, esteve 
presente. O livro contou com o apoio 
e promoção da Câmara Municipal de 
Nelas que adquiriu 150 exemplares 
da obra à Chiado Editora no âmbito do 
regime de apoio à atividade editorial.
Por reconhecer o contributo que a 
mais recente obra de Jorge Branqui-
nho trará para o enriquecimento cultu-
ral do Concelho e para a diversificação 
literária, o Município pretendeu desta 
forma apoiar e assegurar a atividade 
editorial como veículo de divulgação e 
promoção de autores emergentes, de 
edições de autor, sem intuitos exclusi-
vamente comerciais.

CULTURA Luís Aleluia, Noémia Costa 
e Joana Figueira compõe o elenco de 
luxo da peça “Absolutamente Fabulo-
sos”, que subiu ao palco do Cineteatro 
Municipal de Nelas no dia 13 de maio. A 
comédia itinerante urbana aborda temas 
atuais, como a insegurança por detrás da 
profissão de ator em Portugal, e preten-
de difundir uma mensagem de esperan-
ça para os dias que correm.
Numa altura em que a sociedade por-
tuguesa vive momentos de grande 
apreensão e ansiedade, Luís Aleluia, 
Noémia Costa e Joana Figueira, todos 
com papéis de relevo na série televisiva 
“Bem-vindos a Beirais”, em exibição na 
RTP1, decidiram unir-se e produzir uma 
comédia como forma de aliviar a tensão 
social através do teatro.

“Aurelianos” de 
Jorge Branquinho 
apresentado na 
Biblioteca Municipal

Luís Aleluia 
encanta no Cine-
Teatro Municipal
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Concelho de Nelas festejou a Revolução 
de 25 Abril
CULURA Os 42 Anos da Revolu-
ção de Abril foram comemora-
dos no Concelho de Nelas com 
um conjunto de atividades 
lúdico-culturais, sociais e des-
portivas, com destaque para a 
Sessão Comemorativa da As-
sembleia Municipal, em Nelas, 
a Palestra “Falar de Abril”, em 
Canas de Senhorim e Inaugu-
ração da Requalificação do 
Forno Comunitário e Encon-
tro de Bandas Filarmónicas do 
Concelho, em Vilar Seco. As 
Comemorações tiveram início, 
em Nelas, com o tradicional 
Hastear da Bandeira na Praça 
do Município, acompanhado 
pela Fanfarra e Corpo Ativo 
dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, seguindo-se a Sessão 
Comemorativa da Assembleia 
Municipal que contou com a 
intervenção do Presidente da 
Assembleia Municipal e repre-
sentantes dos diversos grupos 
parlamentares municipais que 
sublinharam a importância 
desta data como marco único 
na afirmação da liberdade e 
democracia, quer ao nível na-
cional, quer local. Na mesma 
linha, o Presidente da Câmara 
relembrou que as dádivas da 
democracia não se obtinham 
sem custos e que para poder 
mantê-las era necessário em-
penho e responsabilidade, 
compromissos que assumiu 
e que pretende manter com a 
população do Concelho. Para 
destacar a solenidade da data, 
a Sessão prosseguiu ainda com 
o espetáculo musical “Canções 
de Abril” de Miguel Calhaz e 

Marco Figueiredo, que brinda-
ram os presentes com interpre-
tações de temas de Zeca Afon-
so, Sérgio Godinho, Fausto, José 
Mário Branco, entre outros. Em 
Canas de Senhorim, as Come-
morações foram marcadas tam-
bém pelo Hastear da Bandeira 
no Quartel dos Bombeiros Vo-
luntários da localidade e Desfile 
da Fanfarra, prosseguindo com 
a atividade Pintura de Rua, a pa-
lestra “Falar Sobre Abril”, onde 
antigos Combatentes partilha-
ram as suas experiências vividas 
durante o período da ditadura e 
ainda pela distribuição de cra-
vos pelo Presidente da Câma-
ra e Presidente da Assembleia 
Municipal. As Comemorações 
prosseguiram durante a tarde 
em Vilar Seco com uma arruada 
pelas três Bandas do Concelho, 
que se concentraram no Forno 
Comunitário e cuja requalifi-
cação foi inaugurada pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Nelas e Presidente de Junta 
de Freguesia de Vilar Seco. No 
discurso de inauguração, o Pre-
sidente da Câmara realçou a im-
portância desta obra como sím-
bolo da identidade e história da 
cultura local e enriquecimento 
do vasto património arquite-
tónico concelhio, reforçando a 
importância do apoio e acom-
panhamento próximo que a 
Câmara Municipal de Nelas tem 
promovido junto das diversas 
freguesias do Concelho, adian-
tando que em Vilar Seco está 
previsto um apoio contínuo no 
âmbito da educação e cultura, 
nomeadamente com a requa-

lificação da Escola Primária lo-
cal, ampliação do Cemitério da 
Freguesia, candidatura e cons-
trução da ETAR para resolução 
dos esgotos, além de obras de 
apoio ao movimento associati-
vo e obras de proximidade es-
senciais ao bem-estar da popu-
lação. O momento inaugural do 
Forno, que contou ainda com 
uma atuação do Rancho Folcló-
rico de Vilar Seco, foi marcado 
com a cozedura de cerca de 30 
broas de milho e 20 bolas ter-
minando num lanche convívio 
que decorreu no final da tarde, 
na sede da Associação Cultural 
e Desportiva de Vilar Seco.  As 
Comemorações culminaram à 
noite no Cineteatro Municipal 
de Nelas, com a apresentação 
da peça “Os Filhos que Abril 
deixou”, pelos alunos do Curso 
Profissional de Artes do Espe-
táculo da Escola de Mangualde, 
em que se respirou a Revolução 
de Abril, tendo terminado com 
uma interpretação do célebre 
tema “Grândola Vila Morena”, 
entoado por toda a plateia, num 
hino à fraternidade e à celebra-
ção da liberdade.

CULTURA Sénior apresenta-se 
em Concerto de Páscoa

O Coro da Universidade 
Sénior, conjuntamente com a 
Banda Musical 2 de Fevereiro 
de Santar, abrilhantou o Con-
certo Musical que se realizou 
na Igreja da Misericórdia em 
Santar, no âmbito do Progra-
ma das Comemorações da 
Semana Santa, tendo sido pe-
queno o espaço para as deze-
nas de pessoas que ao mesmo 
assistiram.

Universidade 
Sénior em 
Concerto de 
Páscoa
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CPCJ previne violência 
contra crianças

Santar 1128 

Terceira edição da Recriação Histórica

EDUCAÇÃO No intuito de conscien-
cializar a comunidade local para a 
importância da prevenção contra a 
violência infantil e para o fortale-
cimento de laços familiares, a Co-
missão de Protecção de Crianças e 
Jovens (CPCJ) de Nelas e a Câmara 
Municipal de Nelas associaram-se 
à iniciativa Abril - Mês da Preven-
ção dos Maus Tratos na Infância, 
promovendo no dia 29 de Abril, a 
Caminhada “Crianças Felizes”, acti-
vidade que contou com a participa-
ção de cerca de 850 crianças do pré
-escolar e 1o Ciclo do Concelho de 
Nelas, pais e familiares. Com con-
centração na Praça do Município, 
onde decorreu uma aula de zumba, 
os participantes percorreram, de 
seguida, as ruas da Vila de Nelas, 
envergando camisolas de cor azul, 
numa alusão ao Laço Azul, símbolo 
da luta contra a violência infantil.

Seguiu-se, na Mata das Almi-
nhas, a realização de um Laço Azul 
Gigante, acção que mobilizou to-
dos os participantes e adquiriu um 
sentido reforçado para a tomada 
de consciência de que é necessário 
responsabilizar toda a sociedade 
para a erradicação de maus tratos, 
promovendo um maior envolvi-
mento comunitário na denúncia 
destas situações e no reconheci-
mento da protecção dos Direitos 
da Criança.

Ao longo desta actividade, a 
Presidente da CPCJ de Nelas, Prof. 

CULURA Nos dias 7 e 8 de Maio a Vila de Santar re-
cuou até ao século XII para recriar mais momentos e 
passagens inolvidáveis da história de Portugal. Este 
ano, Santar reviveu a emblemática Pré-Batalha de 
São Mamede, com a recriação do ambiente social e 
político do território de Viseu na Primavera de 1128, 
ano em que um grande número de nobres norte-
nhos se encontrava revoltado contra a Regina Teresa 
e o conde Fernando Peres. Para além das recriações 
históricas, o programa contou ainda com a demos-
tração de aves de rapina, apresentação de um Santar 
d’Honra, ceia com um porco no espeto, ateliês, con-
certo de música medieval com o grupo Jogralesca, 
entre muitos outros motivos de interesse. O Largo 
do Paço, local carregado de simbolismo histórico, foi 
o centro de toda a movimentação histórica e de todo 
este requintado convívio, uma zona emblemática 
que permite a envolvência das representações, num 
encontro com a história, com os costumes e com as 
“gentes de Santar”. Destaque para a Recriação da 
Primavera de 1128, no sábado, em que centenas de 
figurantes interpretaram o momento em que a “Rai-
nha” Teresa recebeu as comitivas de nobres portu-
calenses e galegas com opiniões antagónicas no que 
respeita à governação do território portucalense e, 
a Recriação da Procissão das Vésperas da Aparição 
do Arcanjo Miguel, seguindo-se o concerto de músi-
ca medieval do grupo JOGRALESCA.  No domingo, o 
programa contemplou atividades como Tiro ao Alvo, 
Treino de Estratégia Militar, e Atelier “Cestaria-Uma 
Nobre Arte de Caça”. Numa organização conjunta da 
ACI-Amigos de Santar, Município de Nelas, União de 
Freguesias Santar-Moreira e Portucale Fidelis, a re-
criação histórica “Santar 1128”constituiu, durante 
os dois dias, mais um motivo apaixonante para uma 
deslocação à Vila de Santar, terra com um historial 
marcante no Concelho de Nelas e na Região do Dão.

Maria do Carmo Borges e o Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Nelas, Dr. José Borges da Silva, 
realçaram o papel que a Câmara 
Municipal de Nelas tem desem-
penhado na sensibilização da 
comunidade para causas sociais 
e o empenho em implementar 
soluções que informem e dêem 
visibilidade a estas temáticas. 
Reforçaram também a importân-
cia em desenvolver procedimen-
tos cada vez mais eficazes para 
a detecção destas questões que 
passa também pela articulação e 
por um esforço conjunto entre as 
diversas instituições do Conce-
lho, nomeadamente escolas, as-
sociações e unidades de saúde, 
promovendo, assim, plataformas 
essenciais de prevenção e cola-
boração.

Integrado nesta iniciativa de-
correu ainda no dia 30 de Abril, 
no Antigo Balneário dos Ingleses, 
Urgeiriça a ação “STOP aos Maus 
Tratos: Só o Coração pode bater”, 
onde foi exibido o filme “Está-
tuas Humanos”, seguindo-se as 
intervenções do Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senho-
rim com a peça “O Macaco de 
Rabo Cortado”, do Jardim Escola 
João de Deus com “Os Direitos e 
os Deveres das Crianças” e com 
o Teatro Hábitos que encerrou a 
sessão com a performance “Tea-
tro Forum”.
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A formação Musical continua 
a merecer especial atenção e 
forte investimento por parte da 
Câmara Municipal de Nelas, re-
flexo da prioridade e da impor-
tância que a Autarquia confere 
a esta área, traduzida no apoio 
direto a projetos que vão desde 
a Iniciação Musical no Pré Es-
colar, ao Ensino Articulado da 
Música nas Atividades de Enri-
quecimento Curricular (AEC´S) 
no 1º CEB, Escola Municipal de 
Música, Bandas Filarmónicas 
do Concelho e Universidade 
Sénior, e cujo brilhante resul-
tado foi apresentado com as 
audições de Páscoa pelos alu-
nos dos Agrupamentos de Es-
colas de Canas de Senhorim e 
de Nelas, e alunos da Universi-
dade Sénior em Santar.

AUDIÇÕES 
DE MÚSICA

PÁSCOA
2016



Sacos Reutilizáveis
www.plasticosdao.com.pt



MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CLUBE AUTOMOVEL DO CENTRO (CAC)

   A Câmara Municipal de Nelas chamou 
a si uma vez mais, a responsabilidade de 
trazer o Rally para as estradas do Conce-
lho. Com as provas dadas no ano transato, 
que se pautaram pelo sucesso e aceitação 
que a prova teve dentro e fora do Con-
celho, seria imponderável não agarrar e 
coorganizar a 2º edição do Rally Vinho do 
Dão em parceria com o Clube Automóvel 
do Centro e com o apoio de todo um vasto 
conjunto de patrocinadores que se quise-
ram associar a este evento, muitos pela 
segunda vez consecutiva. Permitam-me 
que destaque o nosso parceiro institucio-
nal, a Comissão Vitivinícola do Dão (CVR 
Dão).

Neste contexto, nos próximos dias 27 e 
28 de maio, o Rally Vinho do Dão irá fa-
zer-se do novo à estrada, pontuando para 

José Borges da Silva
Presidente da Câmara 

Municipal de Nelas

Jorge Conde
Presidente do Clube 

Automóvel do Centro

O Clube Automóvel do Centro em 
parceria com a Câmara Municipal de 
Nelas e a colaboração de outros par-
ceiros locais realizará em 27 e 28 de 
Maio de 2016 a segunda edição do Rally 
Vinho do Dão. Depois de ter sido consi-
derado o melhor rali do campeonato de 
ralis FPAK de 2015 e do forte empenha-
mento da Autarquia de Nelas, onde uma 
equipa altamente motivada, permite ao 
Clube Automóvel do Centro a realização 
de uma prova do agrado dos pilotos, não 
poderíamos deixar de voltar a realizar o 
Rally Vinho do Dão. Este ano o Rali será 
pontuável igualmente para o Campeona-

to de Ralis FPAK, que assume um cariz nacional, tendo-se 
iniciado a 1 de Abril com o Rali de Gondomar e cuja terceira 
prova será o Rally Vinho do Dão, que é também a primeira 
prova do Campeonato Regional de Ralis Centro.

O CAC e a Câmara de Nelas, colocam expectativas numa 
forte lista de inscritos, pois a grande seletividade das es-
tradas de Nelas, a competitividade do rally do ano passado, 
este ano com pequenos ajustes de que destacamos a pas-
sagem pela pista de Algerás (kartcross) e a forte promoção 
da prova que uma equipa reforçada está a colocar na estra-
da, permitem-nos esperar um rally de elevado nível.

As melhorias introduzidas num figurino de sucesso ga-
rantido e um Concelho que sabe receber, são a fórmula que 
acreditamos farão do Rally Vinho do Dão a referência que 
se pretende.

o Campeonato de Ralis FPAK e Campeonato Regional do Cen-
tro e pretende trazer consigo muita adrenalina e espetáculo a 
um território de paisagens vinhateiras de cortar a respiração 
que são a imagem deste nosso Concelho e uma aposta para 
o contributo do mesmo ao nível do desenvolvimento regional 
e nacional.

Mantendo o traçado da 1ª edição quase inalterado, não 
posso deixar de referir algumas melhorias, que julgo, irão 
tornar o Rally desde logo mais apelativo, como é o caso da 
criação de novas zonas de espetáculo, a introdução de ban-
cadas para assistência do público, ou a zona de salto. 

Com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em tor-
no deste evento, quer por parte da equipa da Câmara quer 
por parte do Clube, que têm marcado presença em outras 
provas semelhantes em ações de divulgação, consolido a 
expectativa de que a 2ª Edição do Rally Vinho do Dão terá 
o sucesso desejado e que se irá confirmar como uma prova 
no calendário a não perder. Por este motivo convido todos a 
participarem nesta grande festa.

FESTA DO RALLY

INDIFERENTE PIT STOP
RALLY PARTY: 23H00

Espaço da Federação 
dos Viticultores do Dão- 
junto da Praça do Município

DJ’s presentes : GRYZZLER JAY BEE

RAFANOISE 
2MATES

THE ROCK



20H30- Partida do Rally: Praça do Municipio 
20H55- Super Especial “Vinho do Dão” com 
1km 800m
A Super Especial terá lugar na zona urba-
na da Vila de Nelas com partida e chegada 
junto da EB 2,3 Dr. Fortunato de Almeida, 
percorrendo a zona da Biblioteca e Centro 
Escolar 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO

SÁBADO, 28 DE MAIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CLUBE AUTOMOVEL DO CENTRO (CAC)

O RALLY VINHO DO DÃO PONTUA PARA OS SEGUINTES 
CAMPEONATOS:

- CAMPEONATO DE RALIS FPAK
- CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS

O Rally:
Verificações Documentais: Secretariado da 

Prova- Edifício Multiusos de Nelas (Praça do 
Municipio)

Verificações Técnicas: Quartel dos Bombei-
ros Voluntários de Nelas

Sala de Imprensa: Edifício Multiusos de Ne-
las (Praça do Municipio)

Parque Fechado: Praça do Municipio
Parque de Assistência: Av. do Complexo Des-

portivo Municipal José Lopes Correia (Frente 
ao Estádio Municipal)

Reagrupamento: Santar
Podium: Praça do Municipio
Durante os dois dias, o Rally Vinho do Dão 

terá 5 secções com 8 provas especiais de clas-
sificação a percorrerem 4 classificativas.

PROGRAMA DA PROVA

ALGERAZ / QUINTA DA CERCA
Horário: PEC 2 - 09H33 / PEC 4 - 11H18
- Prova Especial de Classificação (PEC) com 
8Km 270m a ser percorrida duas vezes duran-
te a manhã.
Descrição:
Esta PEC terá o seu início em Algeraz, junto ao 
depósito das águas, em direção à pista de Kar-
t-Cross, com passagem na Zona Industrial de 
Nelas, lado Coldkit, seguindo para a Quinta da 
Cerca, passando depois junto da Vinha Quinta 
do Tralcume e terminando na municipal que 
liga Aldeia de Carvalho a Vilar Seco.

SANTAR / VINHAS DO DÃO
Horário: PEC 3 - 10H11 / PEC 5 - 11H56/ PEC 
7 - 14H29
- Prova Especial de Classificação (PEC) com 
10Km 600m a ser percorrida por três vezes, 
duas durante a manhã e uma durante a tarde.
Descrição:
Esta PEC terá o seu início junto da Variante 
Sul, junto dos Estaleiros Municipais, fazendo o 
percurso em direção á estrada que liga Algeraz 
a Carvalhal Redondo, passando junto das Vi-
nhas Caminhos Cruzados, Quinta da Fata Eno-
turismo, Vinhas Quinta do Torreão, em seguida 
atravessando a estrada Santar-Carvalhal Re-
dondo para terminar junto do Campo de Fute-
bol de Moreira e Vinhas Casa de Santar.

REAGRUPAMENTO
Horário: 10H46/11; 12H31/12H41; 14H57/ 15H30

No período da manhã, no final da classificati-
va Santar/Vinhas do Dão, dá- se o reagrupa-
mento no Largo junto ao Paço dos Cunhas.
Descrição:
Neste local os concorrentes fazem uma para-
gem para reagrupar de cerca de 10 minutos. 
Neste momento o público pode estar mais 
perto dos carros e dos pilotos.

TERMAS DAS CALDAS DA FELGUEIRA
Horário: PEC 6 - 13H46 / PEC 8 -15H50
- Prova Especial de Classificação (PEC) com 9 
Km a ser percorrida duas vezes, durante a tarde.
Descrição:
Esta PEC terá o seu início no Folhadal na 
estrada para as Caldas da Felgueira, pas-
sando pela Quinta da Lagoa- Queijaria, en-
trando depois na estrada Folhadal-Caldas 
da Felgueira, sendo esta atravessada pelos 
concorrentes em três pontos diferentes, se-
guindo para o fundo da aldeia do Folhadal 
e terminando depois o percurso junto das 
Vinhas Quinta do Mondego na estrada que 
liga Caldas da Felgueira para Seia.

PODIUM (Praça do Municipio)
Horário:16H50
Descrição:
Percorridas as Provas Especiais de Classi-
ficação, teremos a entrega de Prémios no 
Podium localizado na Praça do Municipio 
de Nelas.

Biblioteca 
Municipal

Entrada

Bancada

SUPER ESPECIAL
FESTA DO RALLY



PROVAS ESPECIAIS DE CLASSIFICAÇÃO (PEC’S)

28 DE MAIO
Algeraz - Quinta da Cerca
PEC 2 - 09H33
PEC 4 - 11H18

Santar - Vinhas do Dão
PEC 3 - 10H11
PEC 5 - 11H56
PEC 7 - 14H29

Termas das Caldas da Felgueira
PEC 6 - 13H46
PEC 8 - 15H50
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EDUCAÇÃO Saldou-se mais 
uma vez pelo sucesso a iniciativa 
da Audição de Páscoa da discipli-
na de música das AEC´s, quer no 
Agrupamento de Escolas de Canas 
de Senhorim quer no de Nelas, 
com lugar nos antigos Balneários 
dos Ingleses na Urgeiriça e Pavi-
lhão Desportivo Municipal respe-
tivamente, cujos espaços foram 
pequenos para o elevado número 
de espectadores que acorreram 
aos concertos, mais de 400 pes-
soas na Urgeiriça e mais de 1000 
em Nelas. 

Na ocasião, o Presidente da Câ-
mara referiu o porquê da aposta 
na MÚSICA “Porque acreditamos e 
defendemos que a música contri-
bui para o desenvolvimento inte-
gral da criança nas suas dimensões 
afetiva, cognitiva, motora e social, 
que provoca sentimentos de bem
-estar, organiza os movimentos, 
promove uma melhor interação, 
desenvolve a atenção e a concen-
tração”. Referiu ainda que sendo 
“a  música por natureza interdisci-
plinar, podemos classificá-la como 
uma linguagem ao mesmo tempo 
matemática e afetiva, que possi-
bilita transpor limites geográficos 
e temporais, sempre inserida em 

um contexto social. A música na escola deve ser inte-
grada como um conteúdo específico, mas sem perder 
de vista as possibilidades inter e transdisciplinares que 
ela oferece. As crianças que não têm acesso à música, 
ou à educação musical, perdem a oportunidade de de-
senvolver plenamente o seu potencial.”

Reforçou também a Política Educativa que “este exe-
cutivo tem defendido em articulação permanente com 
os dois Agrupamentos, pró-ativa, que vai além do estri-
tamente obrigatório”, e que:

Como exemplos apontou o nº de alunos do Pré-es-

é nossa intenção continuar a fazê-lo 
proporcionando mais e melhores condições 
em matéria de edifícios, de equipamentos, 
de recursos pedagógicos, de livros e 
materiais escolares, mas sobretudo de 
oportunidades que diferenciem as nossas 
escolas, os nossos alunos, os nossos 
professores e, por conseguinte, as nossas 
famílias! Por isso o dia de hoje celebra 
a nossa visão  Concelho de Nelas com 
Música - Uma aposta de sucesso para uma 
Comunidade mais Feliz! 

colar com 1 hora de Iniciação à 
Formação Musical integrados no 
Projeto “Musica Maestro” e o n.º 
de alunos, 487, no 1º Ciclo com 1 
hora ou 2 horas de Atividade de En-
riquecimento Curricular de Música”, 
e ainda “para além dos transpor-
tes, do apoio logístico, das insta-
lações e dos técnicos respetivos, 
o valor que é pago ao Conserva-
tório de Música de Santa Comba 
Dão, nos últimos dois anos, mais 
de 30.000€; o valor gasto em ins-
trumentos musicais (flautas) e Kits 
musicais, nos últimos dois anos, 
mais de 4.000€ (tendo a Câmara 
oferecido as flautas a mais de 600 
alunos do 1º Ciclo); o custo anual 
de três técnicos especificamente 
para este projetos, não inferior a 
35.000€; os valores atribuídos às 
três Bandas Filarmónicas do Con-
celho, que em 2014 e 2015 foi de 
10.500€ (para além dos transpor-
tes para atuações como atrás se 
referiu); o n.º de alunos da Univer-
sidade Sénior, que já ultrapassam 
os 130, e que só em Música são 
48, e o n.º de alunos da Escola 
Municipal de Música, cerca de 70, 
que acrescem aos mais de 100 
das escolas de música das Bandas 
Filarmónicas”.
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Andebol 4 KIDS

DESPORTO A final do Cam-
peonato de Portugal de Fu-
tsal da Associação Nacional 
de Desporto para Deficiên-
cia Intelectual (ANDDI) foi 
disputada contra a equipa 
do FC Porto, tendo a equi-
pa Clube Gaia vencido por 
13-0. A APPACDM de Viseu 
alcançou o 2º lugar, a AR-
CIL - Lousã o 3º e o Futebol 

Nelas acolheu final do Campeonato 
de Portugal de Futsal ANDDI 2016 

DESPORTO O “Andebol 4 Kids” 
realizou o torneio inter-turmas 
para os alunos do 3º e 4º anos 
dos Ageupamentos de Escolas do 
Concelho durante os dias 7 e 8 
de abril, seguindo-se  a fase inter-
concelhia este ano teve lugar no 
Estádio Municipal de Nelas no 
dia 30 de Abril, onde estiveram 
representados os Concelhos de 
Nelas, Mortágua, santa Comba 
Dão e Tondela, tendo este ultimo 
vencido.
Nelas, no entanto, conseguiu o 
apuramento para a fase distrital 
com uma equipa do Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senhorim, 
que terá lugar no próximo dia 4 de 
junho em Lamego.

DESPORTO Decorreu entre 
os dias 29 de fevereiro a 
4 de março de 2016, nas 
aulas de Atividade Física e 
Desportiva das Atividades 
de Enriquecimento 
Curricular os Encontros 
Desportivos para os alunos 
do 1ºCEB – Festand, onde 
participaram mais de 430 
crianças dos Agrupamentos 
de Escolas de Nelas e Canas 
de Senhorim.

Esta atividade, surge no 

Clube do Porto o 4º lugar.
Nesta prova, integrou-

se ainda o Torneio Nacional 
Adaptado (1º lugar para o 
Clube Gaia, 2º para a Casa 
de Santa Isabel de Seia, 3º 
para APPACDM-Tocha, 4º 
para o Futebol Clube do 
Porto e 5º para Cercimira) 
e o Encontro para a Ativida-
de Adaptada (1º lugar para 

Cercifeira CRL , 2º Clube 
Gaia e 3º CERCIMIRA).

Numa organização da 
Câmara Municipal de Ne-
las e da Anddi Portugal, 
este evento contou com a 
colaboração dos Bombei-
ros Nelas, Bombeiros Ca-
nas Senhorim (AHBV) e do 
Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim.

âmbito da parceria com a 
Associação de Andebol de 
Viseu, incluída no projeto 
“Andebol 4 Kids”, tendo 
como objetivo fomentar 
e promover a divulgação 
e desenvolvimento da 
modalidade de Andebol 
no 1º CEB, na vertente de 
iniciação. Os encontros 
tiveram lugar nos campos 
exteriores das instalações 
desportivas do Centro 
Escolar de Nelas.

O “Andebol 4 Kids” 
terá continuidade com o 
torneio inter-turmas para os 
alunos do 3º e 4º anos dos 
Agrupamentos de Escolas 
do Concelho durante o mês 
de abril, seguindo-se a fase 
inter-concelhia que este 
ano se realizará no Estádio 
Municipal Nelas no dia 
30 de abril onde estarão 
representados os Concelhos 
de Nelas, Mortágua, Santa 
Comba Dão e Tondela.

CULTURA No âmbito do 2o Festival 
de Street Art de Viseu (pintura 
urbana, de ruas e edifícios), os 
Municípios de Nelas e de Viseu 
reforçaram laços de cooperação 
a propósito do vinho do Dão, com 
a pintura de duas cubas de Vinho, 
uma em Nelas e outra em Viseu, 
sendo a de Nelas localizada junto 
ao Edifício da Antiga Federação 
dos Viticultores do Dão, criando-
se simbolicamente uma imagem 
comunicante no domínio da 
identidade vinhateira comum aos 
dois territórios.
A pintura vai ser realizada pelo 
artista “THE CAVER” que irá 
intervir nas aludidas cubas de 
Vinho do Dão. Natural de Lisboa, 
aqui nascido a 28 de abril de 
1983, Nuno Barbedo é The Caver, 
street artist, tatuador, ilustrador e 
designer gráfico freelancer. Iniciou-
se no graffiti em 1998, pintando 
regularmente desde então. Divide 
o seu tempo entre a arte de colorir 
e dar a vida a fachadas, murais e 
espaços públicos.

“Street Art” vai ser 
elo de ligação entre 
Nelas e Viseu com 
pintura de balão do 
Vinho
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CULTURA Quatro bairros, quatro corsos, centenas 
de foliões, carros alegóricos originais, música 
e animação foram as palavras de ordem no 
Carnaval do Concelho 2016. Com cariz diferente 
e protagonizados pelas Associações do Bairro 
da Igreja e Cimo do Povo- Nelas, Paço e Rossio- 
Canas de Senhorim, o Carnaval recebeu milhares 
de visitantes que se divertiram e sentiram a 
verdadeira folia e alegria nas ruas do Concelho. 

Com o apoio da Câmara Municipal de Nelas, 
Juntas de Freguesia e Corporações dos Bom-
beiros Voluntários de Canas de Senhorim e Ne-
las, o Carnaval viveu-se intensamente, tradu-
zindo o empenho e dedicação de quem, todos 
os anos, dinamiza e promove esta iniciativa 
que constitui um dos principais cartazes turís-
ticos da região.

Carnaval encheu 
Concelho de cor e 
alegria

CULTURA O Auditório do Quartel 
dos Bombeiros Voluntários 
de Canas de Senhorim foi  
inaugurado  no dia 29 de janeiro 
com a Assinatura de um Protocolo 
de Utilização entre a Câmara 
Municipal de Nelas e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da localidade, seguida 
da exibição da peça “Sangue na 
Guelra” pela Companhia de Teatro 
Amarelo Silvestre com encenação 
de Rogério de Carvalho.

Inaugurado Auditório do 
Quartel dos B.V de Canas 
de Senhorim 

CULTURA O Presidente da Câmara 
de Nelas foi homenageado durante 
o   Aniversário da ARC do Paço de 
Canas de Senhorim, num ato de 
reconhecimento pela sua pronta 
colaboração e apoio prestado. 
O momento foi assinalado com 
a oferta de uma réplica em ferro 
do Pelourinho de Canas, peça 
original da autoria do artesão 
da terra Luís Daniel, atribuída 
também ao Presidente da Junta 
de Freguesia local, ex-Presidentes 
da Associação e Presidente da 
Associação do Rossio, Fundação 
Lapa do Lobo, GNR e B.V. locais, e 
dirigentes da Banda Filarmónica 
que acompanha há anos o desfile 
de Carnaval. Em ambiente 
descontraído, José Borges da Silva 
agradeceu o gesto da atual Direção 
da Associação e enalteceu uma vez 
mais a importância do movimento 
associativo concelhio como 
polo de desenvolvimento local, 
promotor de cultura e de união 
entre a comunidade e tão essencial 
para o desenvolvimento.

Câmara acarinha 
atividade associativa
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AMBIENTE O Presidente da Câmara de Nelas recebeu, no dia 20 
de fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho o deputado 
Pedro Soares do Bloco de Esquerda e Presidente da Comissão 
Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder 
Local continuando assim a realizar um dos seus principais com-
promissos que é a melhoria e defesa das condições ambientais 
fruto duma pesada herança do executivo anterior.

Nesta ocasião, o edil teve a oportunidade de reafirmar a sua 
inteira disponibilidade e continuidade no apoio à resolução dos 
problemas ambientais do Concelho, contando para isso com o 
apoio das Associações ambientalistas locais, potenciando-se 
desta forma uma mudança de atitudes que permita uma eficaz 
sustentabilidade ambiental e consequente qualidade de vida 
dos munícipes, conjugando-se a mesma com desenvolvimento 
económico e a empregabilidade concelhia.

Ainda dentro do âmbito ambiental, José Borges da Silva subli-
nhou algumas ações levadas a cabo pela Autarquia nos últimos 
dois anos, apontando como exemplo o forte investimento na 
construção de novas ETAR’S, de que é exemplo a nova ETAR em 
Canas de Senhorim que se encontra em fase de arranque, bem 
como a construção da III ETAR em Nelas e sistema intercetor cujo 
concurso será lançado em breve e que contemplará o tratamento 
de afluentes da Freguesia de Nelas e das suas duas Zonas Indus-
triais.

Um dos principais pontos abordados na receção ao deputado, 
foi o problema da poluição da Ribeira da Pantanha que se verifi-
ca há muitas décadas, sendo que atualmente, num esforço con-
jugado entre a Empresa Borgstena Têxtil Portugal e o Município 
de Nelas estão a ser feitos investimentos que têm permitido sua-
vizar o impacto negativo de descargas na Ribeira, sendo que as 
mesmas estão devidamente acompanhadas e monitorizadas por 
todas as entidades ligadas ao ambiente, em que os parâmetros 
impostos na licença provisória de descarga no meio hídrico, con-
cedida à Câmara Municipal pela Agência Portuguesa do Ambien-
te (APA), estão praticamente atingidos.

O deputado visitou ainda a Borgstena para apresentação das 
obras de reforço da capacidade da ETAR industrial existente na 
empresa, obras essas que orçam em mais de 600 mil euros, e que 
prevê a diminuição dos níveis de poluição para valores até infe-
riores aos constantes na licença provisória e que se antevê estar 
em pleno funcionamento em Junho próximo. Está ainda planea-
do que esta infraestrutura se ligue à III ETAR de Nelas aquando a 
sua conclusão, ETAR esta cujas empreitadas no valor de 4,3 mi-
lhões de euros vão ser lançadas e que têm um prazo de conclu-
são de 15 meses.

Deputado do Bloco de 
Esquerda preocupado 
com ambiente 

URBANISMO Já foi publica-
do em Diário da República o 
anúncio para a construção da 
ETAR de NELAS III e sistema 
intercetor, infraestrutura am-
biental que vai ser construí-
da nos anos de 2016 e 2017 
com um custo de 4,3 milhões 
de euros.

Esta nova ETAR a construir 
junto à “Longra”, na estrada 
mais antiga entre Nelas e 
Carvalhal Redondo, tratará 
os afluentes domésticos dos 
habitantes de toda a fregue-
sia de Nelas (incluindo a Vila 
de Nelas, Algerás, Folhadal e 
Póvoa da Roçada), bem como 
os afluentes pré tratados pe-
las indústrias que se situam 
nas Zonas Industriais nº1 
(em direção a Mangualde) e 
do Chão do Pisco (em dire-
ção a Canas de Senhorim), 
num total de tratamento do-

Avançam a 
grande ETAR de 
Nelas e as das 
freguesias

méstico e equivalente indus-
trial a 14.600 habitantes.

O total do investimento 
elegível é de 4.397.022€ 
e será comparticipado em 
85% pelo programa espe-
cífico POSEUR (Programa 
Operacional da Sustentabi-
lidade e Eficiência no Uso 
de Recursos) no Portugal 
2020, estando já garantido 
um apoio de 2.762.534€ do 
Fundo de Coesão, valor que 
será acrescido em função da 
especificação da eficiência 
económica da infraestrutura, 
pela taxa forfetária da receita 
líquida, até aos 100% de in-
vestimento.

No âmbito do POSEUR 
está aberto até Junho um 
aviso para candidatura a 
Sistemas de Águas Residuais 
e de Abastecimento de Água, 
estando em preparação os 
projetos e candidaturas de 
ETARs para todas as freguesias 
e um novo e reforçado Sistema 
de Abastecimento de Água
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URBANISMO A Câmara Municipal de Nelas congra-
tula-se com a decisão do Governo apresentada 
pelo Ministro do Planeamento e das Infraestru-
turas, Pedro Marques, no dia 15 de fevereiro, no 
Conselho Regional da CCDRC (órgão onde estão 
representados os 100 Presidentes de Câmara 
da Região Centro) que visa a opção de corredor 
exportador Norte em termos ferroviários e a re-
qualificação da   Alta, num investimento de 690 
milhões de euros comparticipados em 85% por 
Fundos Comunitários para a Coesão.

Esta é a solução pela qual o atual Executivo 
Camarário sempre se bateu em todos os fóruns 
e contactos, estabelecida como prioridade má-
xima em termos de infraestruturas, proporcio-
nado ao Concelho de Nelas a manutenção duma 
centralidade que existe desde 1880 e resulta da 
existência da Linha da Beira Alta.

Na mesma reunião foi discutida a denomi-
nada “Via dos Duques”, autoestrada alternativa 
ao atual IP3 Viseu/Coimbra e que passaria, nas 
suas diversas fases, pela conclusão do IC12 entre 
Canas de Senhorim e Mangualde e também por 
uma ligação entre Nelas/Viseu, solução rodo-
viária esta apresentada no Verão passado pelo 
então Primeiro-Ministro Passos Coelho e que o 
Município de Nelas defende e continua a acom-
panhar.

Nesse sentido e no mesmo Conselho Regio-
nal, o Presidente da Câmara Municipal de Nelas 
interveio para defender estas soluções, asso-
ciando-se ainda na parte da manhã, à iniciativa 
da CIM Coimbra realizada em Mortágua para 
defesa da solução da requalificação da Linha da 
Beira Alta que acabou por ser adotada pelo Go-
verno.

Requalificação da linha da 
Beira Alta 

URBANISMO / AMBIENTE Foi assinado 
em Lisboa, no passado dia 23 de 
dezembro, o Contrato-Promessa 
de Compra e Venda dos terrenos 
necessários à ampliação do Cemitério 
de Senhorim e respetivo parque 
de estacionamento, terrenos estes 
que totalizam uma área de 4191m² 
e que foram adquiridos pelo valor 
de 110.000€ (terrenos e habitação 
existente).

Em janeiro de 2016, com o pa-
gamento parcial de 50.000€, acresci-
do aos 15.000€ anteriormente pagos 
como sinal, poder-se-ão iniciar os tra-
balhos cujo projeto e condições estão 
a ser elaborados e negociados entre a 
Autarquia e a Junta de Freguesia.

Esta medida insere-se no Com-
promisso Municipal com vista à Re-
qualificação dos Espaços Públicos, que 
procura soluções concretas para dar 
resposta à falta de espaço existente 
no atual cemitério, numa garantia de 
segurança para as próximas décadas.

Concretizada compra de 
terreno para ampliação de 
cemitério em Senhorim

URBANISMO A Câmara de Nelas, no âm-
bito do “Centro 2020”, candidatou-se 
ao Programa Aproximar para a Reor-
ganização da Estratégia do Sistema de 
Atendimento da Administração Públi-
ca, para a requalificação do Edifício 
contíguo ao do Tribunal de Nelas para 
ali passar a funcionar, ainda durante o 
ano de 2016, uma Loja do Cidadão. 

O investimento a realizar terá o 
custo de 350.000€ e vai oferecer di-
versos serviços neste novo Espaço, 
nomeadamente Serviços de Finanças, 
com 7 funcionários, Serviços de Segu-
rança Social, com 5 funcionários, bem 
como Serviços inerentes a um Espaço 
do Cidadão e que são todos aqueles 
que já existem no Balcão Multi Servi-
ços da Câmara, acrescido de muitos 
outros em todas as áreas.

Obras em edifício 
para instalação da loja 
do cidadão em Nelas 
candidatadas

URBANISMO Foi aprovada em Reunião de 
Câmara, no passado dia 30 de março, a compra 
de um terreno e edifício em ruínas pelo preço de 
27.000€, para abertura de um novo arruamento 
junto à Associação do Folhadal - Centro Social e 
Recreativo, o que vai permitir o melhoramento 
urbanístico da localidade e melhores acessos, 
nomeadamente entre a Rua Direita e a Rua do 
Pombal na zona da Associação.

URBANISMO O Governo Português e a Endesa, 
acionista da “Hidromondego” chegaram à acordo 
para a não construção do complexo das barragens de 
Girabolhos no âmbito da revisão do Plano Nacional 
de Barragens. As Câmaras envolvidas de Nelas, 
Mangualde, Seia e Gouveia estão neste momento a 
negociar com  Ministéro do Ambiente e a empresa 
um conjunto de compensações que minimizem os 
impactos económicos dessa decisão, que todos os 
municípios, partidos e agentes locais lamentam .

Adquirido edifício para 
abertura de nova rua em 
Folhadal

Cancelada construção da barragem 
de Girabolhos e da Bogueira
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URBANISMO A Escritura de 
Compra e Venda do terreno 
sito ao Castelão foi assinada, 
em Lisboa, no passado dia 23 
de dezembro de 2015 sendo 
que o mesmo já se encontra 
disponível para a construção 
do Novo Cemitério de Canas 
de Senhorim, de cuja situa-
ção a Câmara já obteve pare-
ceres favoráveis das entida-
des competentes.

Adquirido terreno para construção de cemitério 
em Canas de Senhorim

O terreno foi negociado 
com a família Borges Cam-
pos, de Canas de Senhorim, 
tendo sido ainda adquirida, 
à mesma família proprietá-
ria, a área de 26.207m² do 
terreno situado entre a estra-
da e o caminho de ferro para 
requalificar aquele espaço 
como Parque Urbano, área 
esta que, juntamente com a 
destinada ao Novo Cemitério 

e à ampliação do Espaço da 
ETAR, só foi possível adquirir 
em conjunto e pelo valor glo-
bal de 40.000€.

A Câmara Municipal de 
Nelas aproveitou o financia-
mento relativo à Nova ETAR 
para obter apoio parcial no 
montante referente à amplia-
ção desta, pelo que o valor 
despendido pela Autarquia 
será apenas 26.000€.

AÇÃO SOCIAL  Foi comunicado 
à Câmara Municipal pela Segurança 
Social de Viseu que o projeto de ar-
quitetura e das especialidades foram 
aprovados pela Comissão Técnica da 
Segurança Social realizado pelos Ser-
viços Técnicos da Câmara Municipal de 
Nelas, e os projetos da especialidade 
realizados por um técnico contratado 
pelo Centro Social e Paroquial de Car-
valhal Redondo, tendo para o efeito a 
Câmara de Nelas atribuído a esta IPSS 
o subsidio de 10.000€ em 2014.

Estão assim reforçadas as condi-
ções necessárias quer à Câmara Mu-
nicipal de Nelas quer ao Centro Social 
e Paroquial de Carvalhal Redondo, 
para que o Ministério da Solidarieda-
de Social através do Orçamento de 
Estado ou de fundos do Quadro Co-
munitário Portugal 2020, possa atri-
buir o financiamento necessário para 
a construção e funcionamento desta 
importante estrutura social (orçada 
em 1.086.753,80€ + iva) e que não 
foi assegurada anteriormente pelos 
membros do Governo, que a tal se 
comprometeram ou pelas instituições 
gestoras dos fundos disponíveis para 
esta área social.

O Presidente da Câmara que vem 
acompanhando este processo em 
estreita colaboração com o Sr. Padre 
Delfim e a Direção do Centro Social 
e Paroquial de Carvalhal Redondo in-
cluindo deslocações ao Ministério da 
Solidariedade e a Viseu com o Diretor 
do Centro Distrital, solicitou já ao Mi-
nistério da Solidariedade e Segurança 
Social, José Vieira da Silva, uma au-
diência no sentido de pessoalmente 
lhe apresentar o projeto e de o sensibi-
lizar para a necessidade da construção 
da infraestrutura em causa, essencial 
para a cobertura da Rede de Apoio So-
cial no concelho de Nelas.

Segurança Social de 
Viseu aprova projeto 
de arquitetura do Lar 
e Centro de Dia de 
Carvalhal Redondo

URBANISMO Foi aprovado 
em reunião de Câmara de 
30 de dezembro a aquisi-
ção de 225.00 m² de ter-
reno à empresa “Álvaro & 
Irmãos, Lda”, proprietária 
do espaço existente na 
interceção entre a Aveni-
da do Supermercado “Ma-

Requalificação da avenida António 
Joaquim Henriques (“Mathias”) 
em Nelas

thias” e a Estrada para 
Seia, com vista a ali ser 
edificado, por esta em-
presa, um muro de con-
tenção e segurança da es-
trada e construção, pela 
Câmara, de um parque de 
estacionamento paralelo 
à via pública, com 20 no-

vos lugares.
O investimento muni-

cipal rondará o valor de 
50.000€ para a aquisição 
de terreno e a construção 
de estacionamento e pas-
seios, estando a sua rea-
lização prevista para o 1º 
semestre de 2016.
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Mais 
obras nas 
Freguesias

Nelas Intervenção no Centro 
Escolar

C. Senhorim Construção de muro de 
suporte

Zona Industrial 1 Requalificação de lote p/ 
instalação Empresa de Transportes

Folhadal Requalificação ao nível da 
Águas Pluviais

C.Felgueira Limpeza e arranjo de ruas

V. Seco Forno Comunitário

Santar Poda de Arvores

Nelas Armazém de Prodotus
Fitofarmacêuticos nas oficinas da CMN

Lapa do Lobo Poda de árvores

V.Madeiros Requalificação dos WC’s da 
Escola

V. Ruiva Requalificação de Passeios

Urgeiriça: Limpeza de Caminho V.Seco Construção Muros V.Madeiros/Folhadal Abertura de caminho
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PROXIMIDADE José Borges da Silva, Presidente da Câmara de Nelas as-
sinou com os dois principais Sindicatos da Administração Pública, STAL 
(CGTP) e SINTAP (UGT) com representação na Câmara Municipal, o Acor-
do Coletivo de Entidade Empregadora Pública que estabelece a redu-
ção de 40 para 35 horas semanais e regula matérias como a fixação do 
limite anual de duração do trabalho suplementar, jornada contínua e 
segurança e higiene no trabalho.

Neste sentido, o Acordo fixa o limite máximo de duração de horário 
de trabalho 7h diárias, bem como 200 horas de limite anual de duração 
do trabalho suplementar, existindo a possibilidade de, por acordo entre 
o empregador e o trabalhador, a remuneração por trabalho suplemen-
tar ser substituída por descanso compensatório acrescido de 50% do 
tempo.

A introdução de medidas sobre segurança e saúde no trabalho tam-
bém constam no Acordo, prevendo-se inclusivamente a constituição 
de uma Comissão de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho.

O Presidente da Câmara deu conhecimento a todos os colaborado-
res da Autarquia dos acordos celebrados, referindo “que os mesmos 
eram possíveis nesta altura porque, além da decisão governamental 
nesse sentido prevista para vigorar em julho, a situação económica e 
financeira do município nada tem a ver com aquela que existia no final 
de 2013, particularmente, tendo ocorrido desde então a redução do 
endividamento total de mais de 16 milhões para menos de 12 milhões, 
e o valor médio de pagamento baixado de 219 dias em 2012 para 35 
dias em 2015, com a consequente recuperação da credibilidade e con-
fiança dos fornecedores e agentes económicos na Câmara, retribuindo 
os mesmos com investimento e criação de emprego, reafirmando que 
nestes últimos anos aqui foram criados mais de mil postos de traba-
lho, investidos mais de 100 milhões de euros pelas empresas, e já vai 
em mais de 5 milhões de euros o investimento da Autarquia em Am-
biente e ETAR’S”. Mostrou-se também bastante satisfeito com o Acor-
do estabelecido, referindo “acreditar com convicção que o trabalho é 
fundamental para a valorização pessoal e profissional e que nela se 
inclui o horário e trabalho”, proporcionando-se desta forma melhores 
condições de trabalho e de conciliação entre a vida profissional e pes-
soal, elevando os níveis de motivação e produtividade, para serviço à 
Comunidade.

Realçou, ainda, a boa relação mantida com os dois Sindicatos, no-
meadamente na abertura e rapidez no tratamento dos assuntos rela-
cionados com os direitos dos trabalhadores, que resultou no presente 
Acordo, tendo os representantes do STAL e do SINDAP deixado uma 
palavra de agradecimento na gestão realizada e reafirmando a confian-
ça nos colaboradores da Autarquia e no seu brio profissional.

Este Acordo, que abrange cerca de 171 trabalhadores da Câmara 
Municipal e os 14 Professores das AEC, entra em vigor no próximo dia 
4 de abril de 2016

35 Horas na Câmara de 
Nelas desde 2 de abril
STAL e SINTAP assinam acordo

25 mil euros para 
cada Corpo de 
Bombeiros em 2016

FINANÇAS O Protocolo, 
para além do apoio ao 
funcionamento e formação, 
pretende dotar o Concelho 
com equipas permanentes, 
tecnicamente preparadas 
para fazer vigilância armada 
e deteção de incêndios 
para proceder ao combate 
e assegurar o rescaldo e 
a vigilância pós-incêndio, 
assim como melhorar a 
cobertura pré-hospitalar 
através da formação de 
tripulantes de ambulância 
de socorro.

Prevê, ainda, intervenções 
de índole operacional 
que deverão promover a 
triangulação de meios, a 
intervenção musculada 
inicial e a articulação entre 
Corpos de Bombeiros 
do Concelho, bem como 
a realização de ações 
de sensibilização para 
a população local, e por 
solicitação da Câmara 
Municipal, dar cumprimento, 
por parte da equipa, 

a pequenas tarefas da 
responsabilidade do Município 
ou das Juntas de Freguesia.

No seu discurso, o Presidente 
da Câmara enalteceu todo o 
trabalho desenvolvido pelos 
Bombeiros Voluntários do 
Concelho, nomeadamente 
no combate ao flagelo 
dos incêndios florestais, e 
reafirmou a boa e pronta 
cooperação por parte das 
Direções na segurança pública 
e qualidade de vida de todos os 
munícipes com a convergência 
de esforços e meios existentes, 
manifestando-se orgulhoso 
como responsável máximo da 
proteção civil dos seus Corpos 
de Bombeiros.

Este apoio regular (a pagar 
em prestações mensais de 
2.084 euros a cada Corporação) 
constitui um aumento de 100% 
relativamente ao concedido 
no ano de 2015 e a este apoio 
acrescerá o montante de mais 
40.166 euros para obras e 
equipamentos para cada uma 
das Associações.

Foi assinado no dia 17 de março, pelo Presidente da Câ-
mara e representantes das Associações o Protocolo que 
atribui 25 mil euros aos Bombeiros Voluntários de Ca-
nas de Senhorim e Bombeiros Voluntários de Nelas no 
âmbito do apoio regular no que diz respeito à proteção 
civil, socorro e emergência do Concelho, acrescendo ao 
apoio para obras.
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FINANÇAS No âmbito da polí-
tica de apoio regular e acom-
panhamento próximo às 
Corporações dos Bombeiros 
Voluntários do Concelho, as-
sumida pelo atual executivo 
municipal, foi assinado hoje 
dia 22 de março, no Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, pelo Presidente da Câ-
mara, Presidente da Direção 
dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas e respetivo Comandan-
te representante do Corpo de 
Bombeiros, um Protocolo para 
apoio à construção de um 
muro de vedação no espaço 
envolvente do atual quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas e outros investimentos 
a indicar por esta, nomeada-
mente viaturas, móveis ou 
equipamentos a consensuali-
zar com o Município e a rea-
lizar até final do corrente ano 
de 2016.

O Protocolo, para além do 
apoio financeiro aos Bom-
beiros de Nelas no montante 
de 40.166,28€ (quarenta mil 
cento e sessenta e seis euros 
e vinte e oito cêntimos), dos 
quais 25.968,25€ (vinte e cin-
co mil novecentos e sessenta e 
oito euros e vinte e cinco cên-
timos) serão aplicados para a 
conclusão da construção do 
muro de vedação no espaço 
envolvente ao quartel, sendo 
o restante valor 14.198,03€ 
(catorze mil cento e noventa 

FINANÇAS Câmara de Nelas promove pagamento do novo refei-
tório e auditório dos Bombeiros de Canas de Senhorim no valor de 
40.166,28€

O Presidente da Câmara Municipal de Nelas formalizou o paga-
mento do valor de 35.666,28€ à Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Canas de Senhorim com a assinatura de um 
Protocolo que encerra os compromissos assumidos durante o ano 
de 2014 e 2015 e cujo montante total para a requalificação do re-
feitório e construção de um novo auditório, orçou em 40.166,28€.

Desta forma, a Câmara assegurou a obra de construção do audi-
tório e do refeitório, contribuindo para a melhoria das condições 
sociais e de trabalho dos Bombeiros de Canas de Senhorim, com 
a criação de novos espaços que permitem maior interação com a 
comunidade, nomeadamente através da cedência do Auditório 
para a realização de atividades culturais promovidas não só pela 
Corporação, mas também por outras Instituições conforme foi já 
protocolado.

Para além do subsídio atribuído, a Autarquia disponibilizou tam-
bém mão de obra e técnicos para a realização das obras, e ainda no 
âmbito das atividades culturais que foram já desenvolvidas no re-
ferido Auditório, inaugurado em 29 de janeiro 2016, tendo a Câma-
ra custeado inteiramente os espetáculos de teatro abertos a toda a 
população em montante superior a 1400€, como a peça “Sangue 
na Guelra” e “O Que é Feito de Betty Cristina.

Está assim enaltecido o estreito relacionamento institucional 
entre o Município de Nelaas e a Associação dos Bombeiros Vo-
luntários de Canas de Senhorim, e reforçado o apoio e acompa-
nhamento próximo sempre existente entre as duas instituições, 
a ser mantido e aprofundado, com reforço de cooperação recí-
proca entre todos, compromisso mais uma vez reafirmado por 
todos os intervenientes.

Fica ainda a população da Freguesia de Canas de Senhorim e 
todas as suas Associações e Instituições dotadas de um auditório 
com 80 lugares e boas condições técnicas de conforto, luz e som, 
para que ali se desenvolvam atividades de âmbito formativo, edu-
cativo, cultural ou recreativo, auditório esse cujas cadeiras são o 
aproveitamento das resultantes do desmantelamento em 2012, 
do auditório do ex - Governo Civil de Viseu e que foram doadas 
aos Bombeiros de Canas a pedido do Dr. Alexandre Borges.

Esta infraestrutura, reafirmou o Presidente da Câmara, não pre-
judica a construção futura de um espaço e edifício multiusos (na 
Casa do Frazão ou no espaço da Cuf/Quimigal), que será concreti-
zada em função das disponibilidades financeiras do município e 
do apoio que exista neste próximo Quadro Comunitário de Apoio.

40 mil euros para 
obras no Quartel 
dos Bombeiros de 
Nelas em 2016

40 mil euros já pagos 
pela Câmara em 2016para 
refeitório e auditório dos 
Bombeiros de Canas de 
Senhorim

e oito euros e três cêntimos) 
para comparticipação de ou-
tros investimentos, prevê 
ainda a atribuição de mais 
4.009,93€ (quatro mil e nove 
euros e noventa e três cênti-
mos), correspondente à par-
ticipação dos Bombeiros na 
24.ª Feira do Vinho do Dão. 

Este apoio financeiro 
acresce ao decorrente do 
apoio regular no valor de 
25.000€ anual, que recente-
mente foi assinado também. 

A Associação dos Bombei-
ros de Nelas compromete-se 
a assegurar uma estreita co-
laboração com o Município, 
com vista ao mais correto 
acompanhamento e exe-
cução das atividades recí-
procas num quadro de boa 
gestão financeira, tendo em 
conta o custo/benefício da 
obra de construção do muro 
de vedação do quartel dos 
Bombeiros Voluntário de Ne-
las e dos restantes investi-
mentos e eventos a realizar.

Os representantes 
das duas entidades 
reforçam assim o apoio e 
acompanhamento próximo 
sempre existente entre o 
Município e a “AHBVN”, a 
ser mantido, preservado e 
aprofundado, com o reforço 
da cooperação recíproca 
entre todos, compromisso 
mais uma vez reafirmado por 
todos os intervenientes.
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EMPREENDEDORISMO Pelo 3º ano conse-
cutivo, decorreu no Edifício Multiusos de 
Nelas o Seminário de Empreendedorismo- 
Inovação, Formação e Criação de Emprego, 
um encontro que apresentou diversos ca-
sos de sucesso, resultados e oportunidades 
em matéria de empreendedorismo, na pre-
sença do Ministro da Economia, Manuel Cal-
deira Cabral que congratulou as empresas 
do Concelho que primam pela excelência, 
diferenciação e dinamismo, factores funda-
mentais para vencer e conquistar mercados 
internacionais. Referiu ainda que o sucesso 
das empresas passa por uma estratégia de 
formação e valorização de recursos huma-
nos, inovação tecnológica e parcerias, ca-
racterísticas bem evidentes nas empresas 
concelhias. Na sequência da visita a Santar, 
o Ministro enalteceu o projecto “Santar, 
Garden Village” exemplo ímpar de união 
entre as pessoas da terra que colaboram 
com empenho e dedicação num projecto 
comum que valoriza todo um patrimonial e 
identidade local e cultural.

O Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas apresentou a Estratégia de Desenvol-
vimento Económico e Industrial de Nelas 
para os próximos 10/20 anos, tendo refor-
çado a ideia da necessidade de potenciar 
a cultura empresarial local, que neste mo-
mento assenta em 264 empresas, 12 mil 
hectares de área agrícola, dos quais mil são 
dedicados ao cultivo de vinha, e no turismo 
que dispõe de 750 camas, posicionando o 
Concelho na vanguarda dos Municípios que 
fazem parte da Comunidade Intermunicipal 
Dão Lafões, ocupando o terceiro lugar em 
termos de oferta hoteleira. Destacou ainda 
a disponibilidade da Câmara Municipal para 
desenvolver projectos no âmbito do Qua-
dro Comunitário para alargar zonas de aco-
lhimento industrial, criando fortes alicerces 
para a implantação de novas empresas que 
fortaleçam o tecido industrial local.

Seguiu-se a assinatura do Protocolo 
“Formação Profissional & Empregabilida-
de” entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Instituto de Emprego e Formação Profissio-
nal, representado pelo Delegado Regional, 
António Alberto Costa, que visa a imple-
mentação e instalação de uma extensão do 
Centro de Formação Profissional de Viseu, 
constituindo um Pólo de Formação na Zona 
Industrial I de Nelas, integrado na estratégia 
de desenvolvimento económico industrial 
do Concelho de Nelas. O Pólo de Formação 

3º seminário de empreendedorismo de 
Nelas decorreu na presença do Senhor 
Ministro da Economia

terá como finalidade a realização de acções 
de formação profissional necessárias e ade-
quadas ao desenvolvimento sustentado 
quer do tecido económico, quer das habili-
tações e competências profissionais da po-
pulação instalada na zona envolvente.

O Seminario prosseguiu com a assinatu-
ra do Protocolo “Empreendedorismo Criati-
vo e Tecnológico”, entre a Câmara Municipal 
de Nelas e o Instituto Politécnico de Viseu, 
representado pelo Presidente Eng. Fernan-
do Sebastião. Com o presente Protocolo, o 
Município de Nelas pretende promover 
a cooperação institucional com o IPV, no 
sentido de criar mecanismos e dinamizar 
apoios estruturais ao empreendedoris-
mo criativo e tecnológico, prosseguindo 
o IPV com os seguintes fins: a realização 
de investigação científica e a cooperação 
institucional numa perspectiva de valori-
zação recíproca, nomeadamente através 
da investigação aplicada e da prestação 
de serviços à comunidade; a valorização 
social do conhecimento e a sua transfe-
rência para os agentes económicos e so-
ciais como motor de inovação e mudança 
e ainda a conservação e divulgação do 
património científico, cultural e artístico.

No segundo Painel, Mário Mouraz CEO 
do Climber Hotel, oriundo de Canas de 
Senhorim, falou sobre a sua experiência 
pessoal como exemplo de empreendedo-
rismo quando criou a sua Startup no âm-
bito do Projeto Startup Lisboa, ambicio-
nando alcançar mercados internacionais.

Evidenciando a diversidade do Ecos-
sistema Económico Industrial de Nelas, 
assim como exemplos de Estratégias 
bem-sucedidas de crescimento empre-
sarial, apresentaram-se testemunhos de 
Nelas para a Região, para o país e para 
o mundo, pelas empresas Borgstena, 
Movecho, Faurécia, QBeiras e Officelan, 
empresas reveladoras da diversidade, 
dimensão e sectores de actividade, pre-
sentes no tecido económico-industrial 
de Nelas que juntamente com outras ex-
celentes referências têm criado as condi-
ções para ocuparmos a posição de lide-
rança de criação de emprego na região.

Ainda do Programa fez parte a visita 
do Presidente da Câmara e Ministro da 
Economia às instalações de três empre-
sas de sucesso, Borgstena Têxtil, Move-
cho e Faurécia, instaladas no Concelho 
de Nelas.
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EMPREENDEDORISMO 
Está em curso a cons-
trução e discussão 
pública das Áreas 
de Reabilitação Ur-
bana (ARUs), de Ne-
las Canas de Senho-
rim, Santar / Casal 
Sancho  e Caldas da 
Felgueira inseridas 
numa estratégia de 
regeneração urbana 
destas localidades, 
que sejam capazes 
de gerar o necessário 
impulso para a sua 
revitalização como 
centros históricos 
despovoados, poten-
cial termal e poten-
cial vinhateiro . Es-
tes projetos, que têm 
matérias relativas ao 
futuro comum em 
termos urbanísticos 
a executar em áreas 
geograficamente de-
finidas para candida-
turas a financiamen-
tos comunitários ou 
a executar com or-
çamento da Câmara 
Municipal, têm como 
principais objeti-
vos reposicionar os 
centros tradicionais 
como espaços confi-
gurante es e qualifi-
cados promovendo 
os seus elementos 
singulares. Duran-
te o mês de abril e 
maio decorreram já 
sessões de discussão 
pública acerca dos 
projetos nas referi-
das localidades e até 
final de junho próxi-
mo será apresentada 
uma candidatura no 
âmbito de um aviso 
do PO Regional do 
Centro.

ARUs (Áreas de Reabilitação 
Urbana) de Nelas, Canas 
de Senhorim, Santar e 
Felgueira em construção e 
discussão pública

Secretário de Estado da 
Administração Interna apresenta 
efetivo distrital de combate aos 
incêndios
Abril 2016

Maio 2016

Maio 2016

Campeão “Grupo desportivo e 
recreio de Canas de Senhorim “ 
recebido no Salão Nobre

Ideias de Negócio em Concurso 
Municipal da CIM Viseu Dão Lafões 
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Foi discutida e aprovada em reunião extraordinária da Câmara Municipal a 
Conta de Gerência, respetivos documentos e Relatório de Gestão do ano de 
2015, tendo sido aprovada por 5 votos favoráveis (dos Eleitos do Partido So-
cialista e também do Vereador do CDS) e a abstenção dos Vereadores do PSD, 
resultando desta forma pelo voto a concordância quase unânime da boa ges-
tão, incluindo em termos financeiros, que se fez na Câmara de Nelas durante 
o ano de 2015. Efetivamente, os resultados apresentados pelo Presidente 
da Câmara não puderam deixar de merecer o elogio de todos, evidenciando, 
desde logo em termos financeiros, que desde outubro de 2013, ano da posse, 
o endividamento total já baixou 3,5 milhões de euros (incluindo 1,4 milhões 
de euros em 2015), sendo no início do mandato de mais de 15,3 milhões de 
euros (não considerando cerca de 800 mil euros de despesas irregulares que 
estão em sindicância na IGF), e sendo agora de 11,9 milhões de euros, valor 
abaixo já da capacidade máxima de endividamento legalmente permitida (o 
que permite colocar um ponto final do Plano de Ajustamento Financeiro e 
Pael 1 iniciado em 2012, e proceder à redução da Taxa de IMI) e sendo o paga-
mento médio a fornecedores de 35 dias, quando ainda em 2012 era de 230 
dias. Para estes excelentes resultados contribuiu quer o crédito recuperado 
pelo Município, junto de fornecedores e junto da banca que financiou em iní-
cio de julho a substituição de empréstimos no valor de 8,5 milhões de euros, 
quer o rigor na gestão financeira e direcionamento dos meios para realização 
dos compromissos assumidos em 2013 perante os munícipes. A receita orça-
mentada em 2015 foi de 12,1 milhões de euros tendo sido executada 11,5 
milhões de euros, ou seja, mais de 95%, sendo esta em 66% de despesa 
corrente e 34% de despesa de capital (2,8 milhões de euros de investimen-
to e 1,1 milhões de euros de amortizações de empréstimos médio e longo 
prazo). O resultado líquido do exercício é negativo, fruto das provisões de 
cerca de 800 mil euros de despesas irregulares, contraídas em 2013, pedido 
de indemnização solidária da Câmara de mais 800 mil euros por alegados 
danos causados por actos de natureza criminal que estão em julgamento e 
também cerca de 100 mil euros em sanções por infracções ambientais co-
metidas no mandato anterior. O investimento que a Câmara vem fazendo em 
desenvolvimento económico e criação de emprego (com a compra de cerca 
de 20 hectares de terreno só para expansão das indústrias instaladas e novas 
indústrias, com a criação pelas mesmas de mais de 1 milhar de postos de 
trabalho nos últimos 2 anos, com perspectiva de criação a curto médio prazo 
de mais umas centenas, sendo que os desempregados residentes no Conce-
lho inscritos no IEFP recuaram a números de final de 2005), o investimento 
já efetuado e o que se encontra em curso relativamente à requalificação e 
construção de Etar’s em todo o Concelho (1 milhão de euros para uma Etar 
nova em Canas de Senhorim, 4,3 milhões de euros para construção em curso 
da Etar da freguesia de Nelas incluindo Zona Industrial 1 e Zona Industrial de 
Chão do Pisco, e 3 milhões de euros que vão ser candidatados no aviso do PO 
SEUR/PT 2020 que se encontra aberto até junho, num total pois de investi-
mento previsto no atual mandato de 8,3 milhões de euros), o apoio social e 
associativo, o investimento na Educação e requalificação de infraestruturas e 
obras, mereceu pelo voto expresso o apoio de toda a Câmara, situação com a 
qual se congratulou o Presidente da Câmara, considerando tal voto uma ma-
nifestação de confiança do trabalho que vem sendo desenvolvido pela sua 
equipa e um estimulo para continuar.

Relatório de gestão e 
contas de 2015 da câmara 
de Nelas aprovadas sem 
votos contra 
Câmara Recupera em 2016 a sua 
capacidade de endividamento e paga a 
fornecedores a 35 dias

Guia da defesa 
da floresta contra 
incêndios


