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Rally Vinho do Dão 
muito concorrido

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/
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unidAde

a 24ª Feira do Vinho do Dão, 
que nos dias 4,5,6 de setembro 
ocorreu em nelas, foi o re-
sultado - que continuará na 
25ª edição em 2016 - de um 
compromisso assumido com 
toda a população do Concelho. 
os vinicultores,  produtores de 
queijo da serra e olivicultores 
são essenciais para a iden-
tidade, progresso e futuro do 
território, avançando-se, com-
plementarmente, para o desen-
volvimento e apoio aos agricul-
tores e comércio.

Feira do Vinho do Dão 
mais forte

por cá passaram mais de 
40.000 pessoas que aprovei-
taram um contato fácil e direto 
com os protagonistas do vinho, 
51 produtores do Dão e com ou-
tros de produtos regionais, num 
conjunto aproximado de cerca 
150 expositores.

Destaque ainda para o me-
morável musical, “as Músicas 
que os Vinhos Dão”, produção 
da Contracanto, associação 
Cultural, sedeada na lapa do 
lobo, com encenação de antó-
nio leal. 

proXiMidAde

nelas, Canas de Senhorim 
e as restantes freguesias de-
ram  as boas-vindas à Quadra 
natalícia com a ligação das 
luzes de natal, sendo efetua-
das inaugurações com noites 
animadas e que contaram com 
a participação em nelas da uni-
versidade Sénior e em Canas de 
Senhorim  com a participação 
dos alunos do agrupamento de 

Instalação de  iluminação 
em todas as Freguesias

escolas de Canas de Senhorim 
e com um momento musical do 
Grupo Canto e encanto. 

nas cerimónias, o presiden-
te da Câmara Municipal de ne-
las fez questão de destacar as 
entidades envolvidas na orga-
nização, a aplicação de ilumi-
nação em todas as freguesias, 
deixando os votos de um Feliz 
natal para todos Munícipes.

proXiMidAde

Como manda a tradição as luzes de natal ilu-
minaram a Vila de nelas com a participação de de-
zenas de pessoas que se reuniram junto da sede 
do Municipio para assistirem à ligação da ilumi-
nação natalícia. o momento foi assinalado com a 
presença do presidente da assembleia Municipal, 
antónio Borges, do Vice-presidente da Câmara, 
alexandre Borges e da Vereadora do pelouro da 
Cultura, Sofia Relvas.

a animação musical esteve a cargo dos alu-
nos da universidade Sénior, que encantaram os 
presentes com melodias de natal, num momen-
to simbólico que pretendeu marcar o início desta 
Época Festiva.

Apoio ao Comércio 
Local

“Juntos no trabalho  
e com trabalho sempre”

Temos uma missão de serviço 
público, e em todos os momentos e 
ações, temos presentes os compro-
missos que para aqui chegar, e pe-
rante todos, assumimos.

Queremos em permanência dar 
conta do cumprimento dessa missão. 

no final de 2 anos de mandato as 
prioridades continuam a ser as mesmas 
e com reforçada determinação, sendo:  
1.Ter como prioridade o equilíbrio 
das finanças municipais no senti-
do de afastar a Câmara da falência 
em que se encontrava, de modo a 
poder reduzir os impostos, taxas e 
licenças, como por exemplo o iMi; 
2.Redução do pessoal politico a ape-
nas o presidente e dois vereadores; 
3.emprego local com um programa de 
desenvolvimento económico de apoio 
e atração de investimento na indús-
tria, comércio, agricultura e turis-
mo e aposta no empreendedorismo; 
4.aumentar o apoio social e, em refor-
ço do excelente trabalho que as ipSS e 
demais instituições fazem, criar uma 
universidade sénior, um cartão muni-
cipal de idoso e uma rede de volunta-
riado e apoiar iniciativas que preten-
dem aumentar a rede nas Freguesias; 
5.Reforçar, incluindo com de-
legação de competências, os 
meios próprios e apoio à ativi-
dade das Juntas de Freguesia; 
6.Recusar atividades agressoras do 
ambiente, promovendo uma efetiva 
recuperação e construção de eTaRs 
e uma recuperação de uma rede 
de caminhos agrícolas e florestais; 
7.lutar pela melhoria das condi-
ções de prestação de cuidados de 
saúde próximos das populações, 
incluindo com a implementação 
de uma unidade móvel de saúde; 
8.Reforçar o apoio a uma agenda cultu-
ral, associativa e juvenil de excelência; 
9.acarinhar, com reforço, progra-
mas de apoio pedagógico e promo-
ção da formação artística e despor-
tiva a todos e em todo o concelho, 
em especial ás crianças e jovens; 
10.Colocar a máquina municipal na 
garantia da defesa de um Município 
de nelas forte no contexto regional 

como terra de gente séria, trabalha-
dora e que se sabe governar por si 
própria, assim honrando o seu pa-
trimónio histórico material e imaterial 
centenário e o orgulho que nele sen-
tem e querem aumentar.

São estes compromissos e o con-
junto de ações para os realizar que 
foram feitos nos últimos três meses 
( e se somam a todas as outras de 
que demos conta nas 4 edições an-
teriores) com incansável – mas grati-
ficante – trabalho, que neste Boletim 
informativo vai verificar.

em 2016 os recursos de que dis-
pomos e que resultam do trabalho e 
esforço de todos, terão como desti-
no as acima enunciadas prioridades, 
sendo que apenas 7 %  do orçamento 
de 12 milhões de euros será gasto 
com funções gerais e 77% em funções 
sociais ( incluindo 35% em saneamen-
to/etars), mais 16% em funções eco-
nómicas (incluindo 11% em indústria 
e energia), num quadro em que desde 
2012 já foram reduzidos de 262 tra-
balhadores municipais ( fora poCs) 
para 186 no final de 2015. 

no próximo ano começaremos a 
recuperar a nossa total, mas respon-
sável, autonomia administrativa e  
financeira, porque todos o merecemos 
(com a ajuda da aplicação da receita 
do iMi máximo, mas também com a 
boa gestão financeira, incluindo a re-
negociação dos empréstimos e sua 
amortização acelerada)  com a dimi-
nuição da divida total do Município 
dos mais de 17 milhões de euros em 
outubro de 2013 para um valor próxi-
mo dos 10 milhões de euros em  2016.

Merecemos todos, até por tudo 
isto, munícipes e trabalhadores e  
colaboradores da Câmara e das  
Freguesias,e por todo o Município 
um excelente natal e Boas Festas e o 
melhor ainda no ano de 2016.

É o que vos desejo com um abraço

o presidente de Câmara
José Borges da Silva
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FinAnçAs

econoMiA e eMprego

econoMiA e eMprego

Os serviços de Certificados de Aforro e Tesouro 
on-line na agência de Correios em nelas voltaram a 
estar disponíveis desde o inicio do corrente mês de 
novembro.

estes serviços que tinham sido interrompidos no 
dia 1 de janeiro de 2015, regressam após várias dili-

no passado dia 28 de setembro 
a empresa “Borgstena” comemo-
rou 25 anos com a assinatura de 
um protocolo com a Câmara para 
a aquisição de terrenos com cerca 
de 10.000 m2, de modo a ampliar 
as suas instalações e aumentar a 
sua capacidade de produção re-
crutando, neste momento, dezenas 
de novos funcionários e chegando 
ao numero impressionante de 600 
trabalhadores já este ano, e mais 50 
em Janeiro de 2016 constituindo- 
se assim nos últimos 2 anos como 
o maior empregador do concelho 
seguido da empresa “aquinos” com 
mais de 350 (recorde-se que a Jo-
nhson Controls empregou cerca de 
700 trabalhadores).

o Municipio comprometeu-
se, ainda, a atribuir à empresa um 

Câmara de Nelas intercede por reforço de serviços nos CTT

650 trabalhadores até final 
de Janeiro de 2016 nos 25 
anos da “Borgstena”

gências da Câmara junto dos res-
ponsáveis pela manutenção das 
mesmas, quer da administração 
dos CTT quer dos responsáveis da 
agência de Gestão da Tesouraria e 
da Divida pública- iGCp-epe.

Sendo que este executivo tem assumido como 
propósito estratégico o fomento das novas tec-
nologias como condição fundamental para uma 
governação local mais eficiente e moderna é com 
agrado que, agora, vê este serviço de novo disponi-
bilizado aos seus cidadãos.
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o passivo da Câmara Muni-
cipal de nelas, que aquando da 
tomada de posse deste execu-
tivo se encontrava nos 16.195 
M€ (milhões de euros), tem 
apresentado um decréscimo 
considerável, fruto das medi-
das de rigor orçamental ado-
tadas e da renegociação dos 
empréstimos que o Municipio 
mantinha, sendo a previsão de 
que no final deste ano se situe 
nos 11.576 M€ e em 2016 pró-
xima dos 10 M€.
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14,804
milhões €

16,195
milhões €

13,384
milhões €

11,576
milhões €
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milhões €

econoMiA e eMprego

Município de Nelas apoia 
empresa “Movecho”

Mais de 262.000 m2 de terrenos 
comprados em 2 anos

no âmbito da política de 
apoio ao investimento e à Cria-
ção de emprego no Município 
de nelas, a autarquia assinou 
um protocolo com a empresa 
“Movecho” no qual se estabe-
lece a venda de duas parcelas 
de terrenos para a ampliação 
desta unidade industrial, num 
total de quase 3 hectares, para 
a construção de um novo pavi-
lhão e outras estruturas, ven-
da feita pelo valor de 0,50€ por 
metro quadrado”.

a autarquia vai ainda proce-
der à abertura de um caminho 
destinado à utilização pública, 

Desde outubro de 2013 a 
Câmara deliberou comprar para 
indústria já mais de 180.000 
m2 e 82.000m2 para outras 
obras e equipamentos, tendo 
nessas aquisições comprome-
tido um valo próximo dos 500 
mil euros.

nos 8 anos anteriores o to-
tal de aquisições foi de cerca 
de 100.000 m2, no valor pouco 
superior a 200 mil euros.

o desenvolvimento econó-
mico e a criação de emprego, 
que se constata em todos os 
sectores de actividade, assim o 
justificam.

com largura de 4 metros em 
toda a sua extensão, no terre-
no atrás das instalações da em-
presa, para melhorar os acessos 
nesta área da zona industrial e 
permitir também aumentar a 
sua malha de segurança contra 
incêndios florestais.

Tal como outras empresas 
sediadas no Concelho, a “Mo-
vecho” vai beneficiar de um 
apoio de 250€ por cada novo 
posto de trabalho líquido cria-
do através do recurso ao con-
trato de trabalho a tempo intei-
ro, com duração não inferior a 
três anos. 

Com o objetivo de enriquecer o contexto cultural 
do Concelho, beneficiando todas as freguesias e as 
próprias associações, a autarquia tem vindo a cele-
brar protocolos de promoção e difusão culturais com 
instituições locais que contribuem para a preserva-

Associativismo Cultural / Recreativo
entidade Valor

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

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

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E INFORMATIVA “OS AMIGOS DE SANTAR”

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DA PÓVOA DE LUZIANES

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL “OS CARVALHENSES”

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DAS CALDAS DA FELGUEIRA

ASSOCIAÇÃO DO FOLHADAL

IRMANDADE DA SR.A DO VISO - CARVALHAL REDONDO

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR

SOS ANIMAIS

SPORTING CLUBE DE SANTAR - Obras de Melhoria na Sede

tOtal

13 000,00

14 050,00

13 000,00

13 000,00

12 500,00

12 500,00

3 000,00

2 000,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 500,00

1 500,00

3 600,00

1 400,00

1 000,00

4 500,00

750,00

500,00

5 000,00

2 000,00

1 000,00

15 000,00

1 000,00

1 000,00

133 800,00

Desenvolvimento económico, industria e em-
prego, incluindo projetos de qualificação e capaci-
tação para o emprego disponibilizado no Concelho. 
ambiente e etars em todas as freguesias.

apoio social, que merecerá acréscimo de investimento 
decorrente dos projetos incluídos do pacto da Comunidade  
intermunicipal.

Manutenção da delegação de competências nas Juntas de 
Freguesia e da progressiva realização aí de obras que melhorem 
a malha urbana e a qualidade de vida.

Aumento do apoio financeiro no movimento cultural, 
desportivo e associativo, como os Bombeiros que passarão a 
receber 25.000 euros cada corporação.

Com as oportunidades do portugal 2020 e o orçamento 
municipal:

Prioridades Orçamentais para 2016 

Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesias
Junta de Freguesia Valor

Canas de Senhorim

Lapa do Lobo

Nelas

Senhorim

União de Freguesias Carvalhal/Aguieira

União de Freguesias Santar/Moreira

Vilar Seco

Total (em 2016 e 2017 será transferi-
do em cada ano igual montante)

Construção das Instalações San-
itárias e Balneário de Apoio ao 
Cemitério de Santar

Obras do Espaço do Cidadão no Edifício 
da Junta de Canas de Senhorim

Obras do Espaço do Cidadão no Edifício  
da Junta de Freguesia de Santar

Obras de requalificação da cobertura e 
Edifício Social em Carvalhal Redondo

total

11 433,10

4 754,94

10 963,09

8 869,48

9 178,56

10 009,92

4 790,91

60 000,00

20 000,00

22 742,00

29 729,00

 
30 000,00

142 471,00

ção dos usos e costumes junto 
dos naturais do Concelho, assim 
como a divulgação e promoção 
do mesmo a nível nacional atra-
vés das suas deslocações.

proXiMidAde

apoio de 250,00€ (duzentos e cin-
quenta euros) por cada novo posto 
de trabalho líquido criado no período 
de três anos através do recurso ao 
contrato de trabalho a tempo inteiro.

além disso a Câmara Munici-
pal está a dotar a Zona industrial 
onde se insere a empresa com um 
ramal de água não tratada provin-
da da captação da longra.

Quer o protocolo quer estes in-
vestimentos foram aprovados por 
unanimidade pela Câmara.

Segue a bom ritmo o desen-
volvimento económico e criação 
de emprego no Concelho de ne-
las, mobilizando para tanto a atual 
gestão da Câmara o máximo de 
meios disponíveis, acarinhando o 
esforço, dedicação, investimento e 
mérito dos empresários. Com Jorge Machado ( C.e.o. do Grupo) e o acionista principal
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turisMo

o Rally fez-se à estrada nos dias 24 e 25 de 
outubro no Concelho de nelas onze anos depois. 
Com 42 participantes em prova, a dupla Carlos 
Fernandes/ Valter Cardoso sagrou-se campeã do 
Rally Vinho do Dão no Campeonato FpaK CenTRo, 
ao volante do seu Mitsubichi evo Vi e recebeu a 
Grande Garrafeira do Dão. no CRiTÉRio RaliS 
CenTRo a vitória foi entregue à dupla nelense luís 
Borges/ José Figueiredo em Citroen Saxo.

Com vista a potenciar o produto Vinho do Dão 
e a sua Região Demarcada, da qual o Concelho de 
nelas é o coração, e de dar a conhecer a beleza do 
território, a excelência dos produtos endógenos, a 
sua capacidade empresarial, a Câmara Municipal 
e o Clube automóvel do Centro, têm vindo desde 
fevereiro a desenvolver este processo que culmi-
nou com a organização do Rally em nelas, con-
tando com o apoio dos patrocinadores CVR Dão, 
Quinta de Cabriz – paço dos Cunhas – Dão Sul, 
Casas do lupo e JC automóveis.

este evento contou também com o esforço 
institucional das Juntas de Freguesia de nelas, 
Vilar Seco, Canas de Senhorim e a união de Fre-
guesias Santar/Moreira, bem com das Corpora-
ções de Bombeiros de nelas, Canas de Senhorim 
e Mangualde e ainda do agrupamento de escolas 
de nelas.

a 1ª edição do Rally Vinho Dão terminou com 
um balanço bastante positivo, registando-se uma 
forte adesão quer ao nível de participantes, quer 
do público que acompanhou as provas durante os 
dois dias.  Está assim lançado o desafio à organi-
zação para no futuro continuar o trabalho desen-
volvido com a forte ambição de tornar esta prova 
num Rally consagrado renascida que está a pai-
xão nos munícipes do Concelho.

Rally Vinho do Dão 
estreou-se em Nelas 

ForMAção

no sentido de potenciar o es-
pirito empreendedor e a cultura 
do empreendedorismo e de va-
lorizar os cidadãos do Concelho 
de nelas, bem como de reforçar 
as competências dos técnicos 
da autarquia, decorreu uma for-
mação de 50 horas sobre ideias 
e oportunidades de negócio.

esta ação foi aberta à po-
pulação ativa e contou com a 

Empreendedorismo - Ideias e 
Oportunidades de Negócio

participação de pessoas de va-
riadas áreas e funcionários de 
empresas da zona. os seus ob-
jetivos fundamentais giraram 
em torno do reconhecimento  
da viabilidade de uma proposta 
de negócio, a criação de um pla-
no operacional e a identificação 
de financiamentos, apoios e in-
centivos ao desenvolvimento de 
um negócio.

educAção

as auxiliares de ação educa-
tiva e animadoras dos estabele-
cimentos de ensino pré-escolar e 
do 1º Ciclo do Concelho frequen-
taram uma formação de 25 horas 
sobre a temática “Gestão de Stress 
e Gestão de Conflitos”, durante os 
meses de novembro e dezembro, 
promovida pela autarquia em par-
ceria com o instituto do emprego e 
Formação Profissional. Esta ação 
resulta da política de Reforço da 
Qualidade que tem vindo a ser 
adotada pela autarquia. 

através desta ação, preten-
de-se dotar os profissionais de 
competências específicas para o 

Formação de auxiliares de ação educativa e animadoras 
desempenho das suas funções no 
seio da comunidade escolar, con-
siderando a sua importância e res-
ponsabilidade educativa no apoio 
às atividades de ensino. 

os estabelecimentos de ensi-
no, como locais de transmissão de 
saber e de construção de conhe-
cimento, encontram-se em cons-
tante mudança, surgindo a neces-
sidade de permanente adaptação 
ao meio escolar através do acom-
panhamento eficaz por parte dos 
seus funcionários, sendo a forma-
ção um dos fatores mais cruciais 
para um desempenho eficiente 
das funções profissionais. 

Ação sociAl

Assinalado Dia Municipal para a Igualdade

a Câmara de nelas, junta-
mente com a Conselheira local 
para a igualdade, assinalaram o 
Dia Municipal para a igualdade 
no passado dia 24 de outubro, 
com a inauguração da exposição 
“Rostos da igualdade” na Galeria 
de exposições do edifício Mul-
tiusos.

na sessão de inauguração 
o presidente da Câmara enal-

teceu esta iniciativa deixando 
o desafio para que este concei-
to de igualdade seja transposto 
para a realidade local, um traba-
lho que deve assentar em vários 
pilares, como a sensibilização e 
informação à comunidade, mas 
também contribuir para a cria-
ção de respostas para situações 
mais complexas, agradecendo 
aos participantes do Concurso 

Ação sociAl

Universidade Sénior com 120 alunos neste ano lectivo
no dia 11 de novembro comemorou-se o Dia de 

S. Martinho, sugerindo a tradição que se celebre esta 
data com um magusto. as castanhas não faltaram, 
numa tarde de convívio que reuniu alunos e profes-
sores da universidade Sénior de nelas na Sala or-
gânica do edifício Multiusos. este projeto resulta do 
compromisso do executivo com os munícipes no âm-
bito da ação social, que visa a criação de serviços e 
condições de igualdade de oportunidades para todas 

as idades. as atividades decorrem 
na escola da Serra da estrela com 
mais de 120 alunos inscritos (pro-
venientes de todas as freguesias) 
em 17 disciplinas. neste ano de 
2015 vai atingir-se também o nú-
mero de 200 cartões Sénior entre-
gues para benefício dos munícipes 
e do comércio e serviços aderentes.

ForMAção

De modo a assegurar a continuidade das po-
líticas de aprendizagem ao longo da vida e a per-
manente melhoria da qualidade dos processos e 
resultados de aprendizagem o Município, em par-
ceria com o ieFp, deu início ao curso de formação 
em competências básicas.

Formação de competências básicas decorre em Nelas
esta ação tem como público

-alvo desempregados até ao 4º 
ano de escolaridade e visa dotar 
os inscritos de competências 
básicas ao nível das tecnologias 
de informação e comunicação, 

que foi levado a efeito e que cul-
minou com a exposição agora 
apresentada e que se conta re-
petir no próximo ano.

A fotografia premiada foi “A 
Vida” de Rui Viegas, de Canas de 
Senhorim, sendo ainda atribuí-
da uma menção honrosa a Sara 
Mendes, de Carvalhal Redondo, 
com a fotografia “Abuso”.

escrita e calculo, indo de encontro às necessida-
des diárias do cidadão relembrando ,também, an-
teriores conteúdos escolares. 

Com cerca de 300 horas, a formação iniciada 
em outubro, ocorre em horário laboral e está pre-
vista terminar em dezembro de 2015.
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MercadO  
de Natal

2015
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educAção

pelo 2º ano consecutivo 
está a ser concretizado o com-
promisso de promoção da edu-
cação musical nas escolas do 
concelho de nelas em resposta 
às necessidades e expetativas 
manifestadas pelos dois agru-
pamentos, concretamente pelo 
nº de horas de expressão mu-
sical na atividades de enrique-
cimento curricular, pela oferta 
do instrumento clássico- Flau-
ta- para a iniciação musical 
que acompanhará cada aluno 
durante o seu percurso esco-
lar de 4 anos, e pela seleção da 
certificação do Conservatório 
de Música de Sta. Comba Dão 

no âmbito das comemora-
ções dos 20 anos do eco-es-
colas em portugal, o Município 
de penalva de Castelo entregou 
no passado dia 2 de novembro, 
ao Município de nelas os tes-
temunhos onde serão regista-
das opiniões e sugestões que 
suscitem estratégias de inter-
venção na comunidade, fomen-
tando a participação ativa dos 
jovens através da identificação 
de problemas e na busca de 
soluções que visem um dia-a-
dia mais sustentável. 

neste sentido, na escola eB 
2, 3 Dr. Fortunato de almeida 
de nelas realizaram-se as ce-
lebrações relativas aos vinte 

Promoção de Educação Musical e Ambiental nas escolas
nas práticas pedagógicas aqui 
em questão.

educAção

Fruto do sucesso alcançado 
com a introdução da disciplina 
de música nas atividades de en-
riquecimento curricular e indo 
de encontro às necessidades de 
diversificação da oferta identifi-
cadas pelos agrupamentos de 
escolas e das expectativas dos 
pais e encarregados de educa-
ção, a autarquia respondeu po-
sitivamente ao desafio e inseriu 
a disciplina de música no nível 
de ensino do pré-escolar com o 
projeto “Música Maestro”.

o projeto desenvolve-se nos 

“Música Maestro” para alunos do 
pré-escolar - uma hora gratuita de 
música semanal

jardins-de-infância da rede pú-
blica, onde os técnicos da au-
tarquia se deslocam uma vez 
por semana e desenvolvem uma 
aula de iniciação musical de 
aproximadamente 60 minutos 
com os alunos e as educadoras.

a Comunidade Municipal, 
crianças, jovens e adultos, podem 
continuar a contar com um in-
vestimento gradual em medidas 
concretas de desenvolvimento 
cultural, criativo e performativo 
que potenciem cada vez mais a li-
gação entre gerações e tradições.

educAção

o Município continua com 
aeC’S no 1ºCeB. Conside-
rando que o executivo tem 
vindo a defender uma atitu-
de proactiva na criação de 
condições para que todos os 
alunos alcancem os objeti-
vos de aprendizagem previs-
tos no currículo nacional, por 
se revelarem essenciais para 
o desenvolvimento dos mes-
mos e por contribuírem para 
o sucesso escolar, constituin-
do-se como atividades peda-
gogicamente complementares 
das aprendizagens básicas e 
ainda, desse modo, contribuí-

Atividades de enriquecimento curricular
rem para o aprofundamento 
do princípio da “escola a Tem-
po inteiro”, o Município de ne-
las assumiu-se, mais uma vez, 
como entidade promotora das 
atividades de enriquecimento 
Curricular, contado como par-
ceiros os agrupamentos de 
escolas do Concelho.

para assegurar o desen-
volvimento das referidas ati-
vidades, a autarquia procedeu 
à contratação de 3 técnicos 
de atividades lúdico-expres-
sivas, 4 de atividade Física e 
Desportiva, 4 de inglês e 2 de 
expressão Musical. 

Ação sociAl

Considerando que os idosos 
não são uma categoria à parte, o 
Municipio de nelas tem chamado 
a si o compromisso de instituir 
uma reflexão acerca das neces-
sidades dos idosos e formular 
estratégias e práticas no sentido 
de concretizar um envelheciment 
ativo, com segurança e dignida-
de, incentivando a participação 
dos idosos em várias iniciativas.

assim, no âmbito das come-
morações do Dia internacional 
da pessoa idosa, as oito ipSS’S 
do Concelho (Santa Casa da Mi-
sericórdia de Santar, associação 
do Folhadal, Centro paroquial 
de nelas, Casa de Repouso “a 
Família”, Residencial S. Domin-
gos, Centro paroquial de Canas 

de Senhorim, Fundação lopes da 
Fonseca da lapa do lobo e Cen-
tro paroquial de Vilar Seco) be-
neficiaram de divesas atividades 
asseguradas pelos alunos da uni-
versidade Sénior em estreita co-

Serviços Municipais reforçam atividades das IPSS’s

laboração com os técnicos da au-
tarquia dos serviços educativos, 
ação social e escola de música. 
o presidente da Câmara marcou 
presença e deixou algumas pala-
vras de apoio e amizade a todos 

os envolvidos no sentido de se 
dar continuidade sempre com a 
mesma alegria a estas práticas 
efetivas de solidariedade e res-
peito Social.

o Municipio de nelas cele-
brou em novembro os protoco-
los de colaboração com a uni-
dade de Saúde Familiar estrela 
do Dão- nelas e a unidade de 
Cuidados de Saúde personali-
zados de Canas de Senhorim, no 
âmbito da manutenção do pro-
jeto Desportivo “atividade Física 

Parcerias no reforço dos cuidados de saúde
em população com a Diabetes”.

a Câmara continua a asse-
guar a manutenção de apoio 
médico, de material e recursos 
humanos em todas as unidades, 
incluindo em Santar e Carvalhal 
Redondo ( aqui com pagamento 
dos inerentes custos não infe-
riores a 25 mil euros ano)

Drª irene ligeiro (Diretora uSF nelas) Dr luís Botelho (Diretor aCeS Viseu)

desporto

Dia Mundial da Diabetes marcado com diversas atividades

Com vista à comemoração do Dia Mundial da 
Diabetes realizaram-se um conjunto de atividades 
no edifício Multiusos. os alunos da universidade 
Sénior subiram ao palco do auditório onde apre-
sentaram um teatro e momentos musicais, que 
proporcionaram uma tarde bastante animada.

a música continuou na Sala orgânica onde os 
técnicos de desporto que habitualmente acompa-
nham este grupo de participantes, no projeto ativi-
dade Física em população com a Diabetes, tiveram 
oportunidade de sensibilizar, motivar e demonstrar 
danças com músicas tradicionais, tendo sido evi-

dente a diversão dos mesmos. 
num gesto de consciencialização 
para a criação de hábitos saudá-
veis ao nível da alimentação, a au-
tarquia distribuiu fruta a todos os  
presentes.

Ação sociAl

anos do projeto eco-escolas, 
no passado dia 5 de novembro 
pelas 10h00. Durante um ani-
mado momento musical, foram 
revelados os dez compromis-
sos ecológicos que os alunos 
se propõe a cumprir e foram 
sugeridas algumas medidas de 
sensibilização ambiental à Câ-
mara Municipal.
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desporto

Grande Prémio de 
Ciclismo do Dão

organizado pelas Câmaras Municipais de ne-
las, Viseu, penalva do Castelo e Mangualde, em 
conjunto com a Federação portuguesa de Ciclis-
mo e a associação de Ciclismo de Viseu, o “Gran-
de prémio de Ciclismo do Dão”, invadiu a região 
demarcada, nos dias 12 e 13 de setembro. uma 
prova que se espera “tornar-se a segunda mais 
importante do país, logo a seguir à Volta a portu-
gal, dentro dos próximos anos”. 

na manhã de sábado praticaram-se diversas 
atividades desportivas com o objetivo de assina-
lar a partida simbólica da prova, que se realizou 
pelas 14h00 na praça do Município, e que contou 
com a presença do presidente da Câmara.

Reconhecendo que esta corrida promove a Re-
gião Vinhateira da qual o Concelho de nelas é um 
espelho de excelência, estas iniciativas revestem-
se da maior importância e impacto para o cres-
cimento local (regional e mesmo nacional) e são 
consideradas como decisivas para a estratégia de 
desenvolvimento local que o executivo pretende 
empreender no Concelho. 

desporto

nelas foi o Camisola 12 da 
Seleção sub-19. a Seleção portuguesa de Fute-
bol Sub-19 defrontou a Seleção da Moldávia no 
dia 10 de novembro, num jogo que contou para 
o Torneio de apuramento do Campeonato euro-
pa Sub-19 ganhando por um golo a zero.

a moldura humana que esteve presente no 
estádio, composta sobretudo pela juventude do 

Campeonato da Europa de Futebol 
sub-19 em Nelas

Concelho de nelas demons-
trou que estava com a sua 
seleção tendo feito a festa na 
bancada, puxando decisiva-
mente pela equipa e contri-
buindo para o seu êxito que foi 
indiscutível.

pAtriMónio e culturA

Património concelhio assinalado nas Jornadas Europeias
Jornadas europeias do património assinaladas por 

todo o concelho. a Câmara Municipal de nelas associou-
se, novamente, às Jornadas europeias do património, 
assinaladas durante o mês de Setembro, numa iniciativa 
da Direção Geral do património Cultural e que este ano 
teve como tema “o património industrial e Técnico”.

Com uma forte tradição industrial no panorama na-
cional e com um vasto legado histórico, justifica-se a 
necessidade de preservar essas memórias e técnicas 
industriais de forma a sensibilizar os cidadãos para o 
seu valor e importância. nesse sentido a autarquia ofe-
receu um programa diversificado com a apresentação 
do projeto de estudo “património industrial no Conce-

desporto

Câmara apoia diversas atvidades das crianças do pré-escolar
“Crianças em Movimento” já 

avançou para o terreno. no sen-
tido de dar continuidade à polí-
tica desportiva que tem vindo a 
ser anualmente desenvolvida, 
foram assinados no passado 
mês de outubro, os protocolos 
de Colaboração entre o Municí-
pio, agrupamentos de escolas e 
estabelecimentos de ensino pri-
vado direcionados aos alunos 
do ensino pré-escolar no âm-
bito projeto “Crianças em Movi-

mento” sob orientação pedagógica dos técnicos 
do serviço de desporto da autarquia, comprome-
tendo-se, ainda, o Municipio a realizar o transpor-
te das crianças para os locais das atividades.

os alunos dos 3 aos 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- Jar-
dim de infância “Malmequer” e do Jardim escola 
João de Deus vão participar nas aulas semanais 
de natação- adaptação ao meio aquático, bem 
como de expressão lúdico- motora.

desporto

Continua a aposta e o 
reforço da escola de Natação

Circuito Municipal de  esco-
las de natação começou. esta 
prova é um projeto desportivo 
organizado pela Câmara Muni-
cipal de Mangualde, e direcio-
nado às crianças e jovens das 
escolas Municipais de natação 
do distrito de Viseu. ao nível da 
natação, esta é uma das prin-
cipais atividades do distrito, 
sendo por isso uma importan-
te ajuda para a divulgação da  
modalidade em toda a região.

no dia 25 de outubro decorreu 
a 1ª concentração de provas do 
circuito para a época desportiva 
2015/2016 e que conta, uma vez 
mais, com a participação da equi-
pa da escola Municipal de natação 
de nelas.

antes do início da prova, reali-
zou-se a entrega de prémios refe-
rentes à época desportiva transac-
ta, com a atleta Cristiana Cardoso, 
no escalão C1 Sénior feminino a ar-
recadar o troféu de nadador do ano.

desporto

associação Desportiva e Cultural lapense 

aBC nelas

Grupo Desportivo Recreativo de Canas de 

      Senhorim

Sport lisboa e nelas

Basket Clube Canas de Senhorim

associação Regional de Ciclismo

Associação Nac. de Desporto para a Deficiência  

       intelectual -anDii

BTT núcleo Dão nelas

Clube escape livre

Clube automóvel do Centro

Federação de andebol de portugal

Sport Clube de nelas e Veteranos 

10 000,00

48 000,00

38 000,00

33 000,00

8 900,00

5 000,00

750,00

3 500,00

1 000,00

13 000,00

4 000,00

1 000,00

166 150,00

Associativismo Desportivo
entidade Valor

Clubes desportivos reforçam 
atividade e vêem aumentado 
o apoio financeiro

Clubes vêm recebendo 
apoio para época desportiva 
2015/2016. em matéria despor-
tiva o Municipio tem procurado 
apoiar as associações e Clubes, 
em particular aqueles que pro-
movem o desporto das crianças 
e dos jovens enquanto meio de 
realização pessoal, bem como 
alargar o projeto de atividade sé-
nior. por este motivo o presidente 
da Câmara tem vindo a assinar 
com os clubes desportivos do 
Concelho- Grupo Desportivo e 
Recreativo de Canas de Senho-
rim, Sport lisboa e nelas, aBC de 
nelas e Basket Clube de Canas- 
os Contratos de programa de De-
senvolvimento Desportivo para a 
época 2015/2016.

para esta época prevê-se 
um investimento/apoio à práti-
ca desportiva de €126.900, mais 

€35.400 que na época anterior e 
que fica a dever-se a um aumen-
to, para trinta, do número de equi-
pas de formação inscritas nos 
quadros competitivos federados 
das associações de Modalidade 
de Futebol, andebol e Basquete-
bol e consequente incremento do 
número de praticantes, que serão 
mais de 400 atletas jovens.

os representantes das institui-
ções manifestaram o seu apreço 
em relação ao contrato programa 
assinado e à forma de pagamento 
adotada e agradeceram o apoio 
elogiando a política de incentivo à 
prática desportiva que tem vindo 
a ser seguida, consolidando uma 
atividade desportiva concelhia 
sustentada que justifica plena-
mente este aumento de 13,9% nos 
apoios concedidos.

lho de nelas”, uma visita orientada 
às antigas Minas de urânio da ur-
geiriça e às instalações da Compa-
nhia dos Fornos elétricos em Canas 
de Senhorim.

em colaboração com o núcleo 
Dão nelas promoveu-se, ainda, uma 
“Subida do Rio Castelo”, caminhada 
e ação de sensibilização ambien-
tal e patrimonial, onde, ao longo de 
todo o trajeto, foi possível observar 
ruínas de moinhos e pisões.
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Enoturismo, atividades 
económicas em expansão

Dia europeu do enoturismo vivido em nelas. para 
assinalar o Dia europeu do enoturismo, 8 de novembro, 
a antiga Federação dos Viticultores do Dão tornou-se 
palco de um conjunto de atividades que tiveram como 
protagonista o Vinho do Dão, num “casamento perfei-
to” com o chocolate e produtos regionais. 

Mais de 45 pessoas participaram na prova Co-
mentada pela enóloga patrícia Santos, em harmo-
nização com o chocolate da Chocolateria Delícia e 
com os produtos Regionais, queijo Serra da estrela 
da Quinta da lagoa, requeijão da Quinta da lapa, en-
chidos do Fumeiro Flor do Sal, miniaturas de pão da 
arte em Massa de pão, doces e compotas da Casa 
do Miradouro de Santar.

no momento de encerramento, o presidente da 
Câmara agradeceu a presença e participação de 
todos, afirmando a importância destas ações na 
promoção do Vinho do Dão enquanto ex-líbris da re-
gião, reafirmando ainda a posição privilegiada que 
o Concelho de nelas ocupa na Rota dos Vinhos do 
Dão, que se repercute na economia local com a fi-
xação de novos investimentos privados e públicos, 
potenciais geradores de emprego qualificado para a 
região, promovendo também o empreendedorismo 
dos agentes locais.

turisMo

urbAnisMo / AMbiente

Obras na 
Freguesia

limpezas ambientais e balneário na asso-
ciação lapense (em cooperação com esta)

Águas pluviais Carvalhal Redondo

100 km caminhos agrícolas e florestais em 
todas as freguesias 

passadeiras e lombas em Vila Ruiva

Requalificação de águas pluviais em Agueira

Caminho do matadouro em Canas de Senhorim

obras na escola de Vale de Madeiros

obras universidade Sénior em nelas

Requalificação de passeio em Santar

eTaR Canas de Senhorim

limpeza e pintura do cemitério de Moreira

obras Saneamento Moreira Canil Quinta da Cerca Águas pluviais em Canas de Senhorim

pAtriMónio e culturA

Viagem Medieval 
atraiu milhares 
de visitantes 

a 23ª edição da Viagem Medieval, que decor-
reu no fim-de-semana de 26 e 27 de setembro 
em Canas de Senhorim, relembrou aos milhares 
de visitantes a importância das Feiras na idade 
Média, que serviam de locais de troca de produ-
tos provenientes dos diversos pontos do reino e 
eram um dos aspetos mais relevantes da orga-
nização económica da época. 

organizada pela Junta de Freguesia de Ca-
nas de Senhorim, agrupamento de escolas, Câ-
mara Municipal de nelas e um vasto leque de 
associações locais, este evento tem contribuí-
do para o aum ento turístico da região e contou 
este ano com presença da RTp com emissão em 
direto do programa “aqui portugal”, atingindo 
uma audiência de 399.000 telespectadores.

Com um programa cheio de momentos de 
animação, dos quais se destacam a Ceia Medie-
val, o torneio de armas a cavalo, desfiles medie-
vais, concertos de música e de danças do ventre 
e passeios de burro para crianças, o fim-de-se-
mana ficou marcado por um ambiente conta-
giante e diferente do habitual.
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propriedAde:
Município de Nelas (CMN)

direção:
Gabinete de Comunicação (CMN)

Ficha técNica
redAção:
Gabinete de Comunicação (CMN)

edição:
Município de Nelas

FotogrAFiA:
Arquivo Gabinete de Comunicação 
(CMN)

tirAgeM:
5000 exemplares
Distribuição Gratuita

produção:
Grafinelas Artes Gráficas, Lda.

distribuição:
Município de Nelas

AMbiente

proXiMidAde

Câmara envolve-se no futuro 
do Complexo Mineiro da 
Urgeiriça

Edifícios públicos a requalificar
Espaços do Cidadão em Canas de Senhorim e Santar Edifício das Associações em Carvalhal Redondo e Aguieira

Celebração do centenário da 
concessão da Mina da urgeiriça.

a eDM – empresa de Desen-
volvimento Mineiro, a Câmara 
Municipal de nelas, a Junta de 
Freguesia de Canas de Senho-
rim, a Casa do pessoal da urgei-
riça e a aTMu - associação dos 
ex-Trabalhadores das Minas de 
urânio celebraram, no dia 5 de-
dezembro, o 100º aniversário 
da atribuição da Concessão da 
Mina da urgeiriça.

Durante a celebração foram 
assinados os protocolos de co-
modato entre a eDM e a Câma-
ra Municipal de nelas, Casa do 
pessoal e à Junta de Freguesia 
de Canas de Senhorim, relativos 
aos prédios e infraestruturas en-

Foi aprovado em Reunião de 
Câmara a delegação de compe-
tências com meios financeiros 
para que os edifícios das Juntas 
de Freguesia de Canas de Senho-
rim e de Santar recebam proxima-
mente os respetivos espaços do 
Cidadão, oferta de serviços que 
vai permitir que ali sejam pratica-
dos dezenas de actos que atual-
mente estão a ser praticados no 
balcão único da Câmara Munici-
pal. para esta descentralização de 
serviços municipais e de outras 
instituições para mais próximo do 
cidadãos foram já formados os 
respetivos recursos humanos. a 
entrada em funcionamento pre-
vê-se vá ocorrer ainda no primeiro 
trimestre de 2016.

até 31 de dezembro vai ainda 
ser candidatado a recuperação do 
edifício junto ao Tribunal para ali 
funcionar a loja do Cidadão de 
nelas.

Foi delegada na Junta de Fre-
guesia de Carvalhal Redondo e 
aguieira a verba para início de re-
cuperação do edifício social em 
Carvalhal Redondo. a substitui-
ção da cobertura vai ser a prio-
ridade. neste edifício funcionam 
as  associações os Carvalhen-
ses, a Banda Filarmónica, a Junta 
de Freguesia, o posto Médico, o 
Jardim de infância e outros movi-
mentos associativos que há mui-
to reclamam esta requalificação.

Há alguns anos inativa, a as-
sociação Recreativa e Cultural da 
aguieira tem novos órgãos sociais 
reclamando obras naquela que será 
a sua sede social e que é  o edifício 
da antiga escola primária (mascu-
lina) da aguieira, obras essas que 
contarão com o apoio da Câmara . 

volventes ao Complexo Mineiro 
da urgeiriça, nomeadamente a 
Casa de pessoal, o Campo de 
Jogos, a Cabine elétrica e toda 
a zona do parque de Valinhos, 
com vista à promoção e desen-
volvimento de atividades de uti-
lidade pública, nomeadamente 
culturais, desportivas e de lazer.

o processo de recuperação e 
requalificação ambiental das áreas 
mineiras degradadas no Comple-
xo Mineiro da urgeiriça implicou já 
um investimento superior a 19 mi-
lhões de euros e até à conclusão 
deste processo de recuperação e 
requalificação previsto para o final 
de 2017, será ainda realizado um 
investimento estimado de mais de 
14 milhões de euros.


