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GRANDE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 4.000M3
JÁ EM CONSTRUÇÃO NUM INVESTIMENTO DE 1,7 MILHÕES DE EUROS
Projeto inclui Telegestão para todo o Concelho de Nelas
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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

Ana Abrunhosa, Ex-Presidente da CCDRC, atual Ministra da Coesão Territorial
acompanhada pelo Presidente da Câmara de Nelas e restante executivo
camarário procederam à entrega no Folhadal e em Vilar Ruiva de duas habitações
totalmente recuperadas e que haviam ardido no incêndio de 15 de outubro de
2017.
Além destas habitações, em setembro deste ano, foi entregue em Vila Ruiva a
ultima habitação destruída e depois reconstruída na sequência dos referidos
incêndios, reconstruções totais suportadas no âmbito do “Programa de Apoio
à Reconstrução de Habitação Permanente” e que estavam orçadas em mais de
250.000 euros.
No âmbito do mesmo programa gerido pela CCDRC (Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro) foram ainda concedidos apoios a
mais 6 famílias no montante total superior a 35.000 euros em reconstrução
parcial e apetrechamento de habitações permanentes. Todo este programa foi
acompanhado pela Câmara Municipal de Nelas e pelos seus Serviços Técnicos
em permanência.
No concelho de Nelas foram no total apoiadas pela CCDRC nove famílias que
sofreram danos nas habitações, estando até esta data já resolvidas totalmente
as situações de quatro famílias.
Outros apoios como reposição do potencial produtivo (mais de 600 famílias até
5.000€ e outros projetos de valor superior, tendo sido contratada empresa para o
efeito) foram devidamente acompanhados pelos serviços camarários.

O Presidente da Câmara Municipal de Nelas, deu no inicio deste ano, posse a
mais 10 colaboradores da Autarquia, honrando assim o compromisso assumido
de pôr fim a várias situações precárias existentes já há alguns anos, sendo que
as mesmas vêm sendo essenciais à manutenção de um serviço de qualidade no
setor da educação, desporto e cultura.
Após integração de 49 precários em agosto do ano de 2018, José Borges da Silva
salientou que esta integração no mapa de pessoal da Autarquia, proporcionou
a todos a tão esperada segurança pessoal, profissional e familiar e representou
um reforço essencial nos serviços, os quais têm vindo a constituir uma grande
preocupação do Município, face às obrigações existentes e ao quadro legal de
transferência de competências que se avizinha.

Entrega de habitações
destruídas pelos incêndios de
2017 e outros apoios

Regularização da situação
profissional de 59 novos
colaboradores na Câmara

INTERNACIONAL

Presidente da Câmara participa
na Semana Europeia de Regiões
e Cidades, em Bruxelas
Integrado na Comitiva que a CIMVDL- Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões, organizou nos dias 07 a 09 de outubro, o Presidente da Câmara de Nelas
esteve presente em Bruxelas num encontro dedicado à discussão das políticas
regionais e cidades.
Temas como o PT 2020, as políticas de Coesão 2021/2027 ou o desenvolvimento
das regiões e o seu despovoamento foram discutidos em múltiplos fóruns com
a presença de técnicos da Comissão Europeia, tudo enquadrado por diversas
exposições e demonstrações das mais recentes tecnologias e inovação.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Caras/os Munícipes,
E assim cheguei convosco, neste final de 2019, a seis anos de mandato autárquico, período durante o
qual, no essencial, projetei, financiei, executei ou tenho em curso um conjunto de obras e realizações
que propus de 2013 e renovei em 2017 e que nas eleições realizadas nestes anos foram maioritária e
democraticamente aceites, e que pelas quais serei julgado nas eleições de 2021.
Falo na primeira pessoa porque estou ciente da responsabilidade que a mim próprio me foi atribuída,
mas tudo o que se projetou, financiou, executou ou executa, não dispensa o contributo de uma equipa
politica, que por vicissitudes várias, foi sofrendo alterações, mas pela qual sou igualmente responsável
e que apesar das incompreensões e dificuldades politica e/ ou de outra ordem só reforçaram a vontade
firme de procurar de fazer mais e melhor.
Estamos a fazer o que é preciso e prioritário para as pessoas, famílias e empresas. Procuramos e
assim pretendemos continuar a fazer evoluir o Município num clima de unidade, de todas as suas
comunidades.

“Este é o
caminho que
continuaremos
a trilhar”

Nos últimos seis anos trilhámos um caminho duro, de pagamento de dividas-que ainda continuade mandatos anteriores que nos fizeram perder a nossa autonomia financeira, de consolidação de
contas e de recuperação dessa preciosa autonomia, de investimento sobretudo nas infraestruturas
ambientais de que o nosso concelho estava tão necessitado, dando assim origem ao denominado
Ciclo da Água, que inclui a Grande Etar de Nelas, as Etars em Santar, Casal Sancho, Moreira, Carvalhal
Redondo e Aguieira, Lapa do Lobo e Vilar Seco, o lançamento da Etar da Ribeirinha em Canas de
Senhorim, e a construção do grande reservatório de água, que acabe com aflição que temos vindo a
sentir nos últimos anos.
Apoiámos a nossa população ao nível social, procurámos e continuaremos a procurar aumentar os nossos
parques industriais, criando assim mais postos de trabalho e melhores condições de vida. Implementámos
o incentivo à natalidade para que os casais que tenham um recém-nascido se sintam acarinhados no
nosso Concelho, iniciámos o processo de requalificação das escolas, em Santar, Carvalhal Redondo e Vilar
Seco, e num futuro próximo as escolas de Canas de Senhorim.
Confiando sempre no trabalho dos dois Agrupamentos de Escolas melhorámos a oferta educativa
informal, dando aos pais e encarregados de educação programas como as Férias em Ação para o
primeiro e segundo ciclo, como a Escola Municipal de Musica, agora com mais alunos e professores,
como o Música Maestro ou a Escola de Natação, entre outros exemplos…
Fomos de encontro da nossa população mais idosa, criando a Universidade Sénior, a atividade sénior pelas
Freguesias, o Cartão Sénior que permite obter descontos em vários comércios do concelho, ajudámos
aqueles que nos procuram e vamos continuar a fazê-lo.
Olhámos para todas as casas e baixámos o IMI, olhámos para dentro da nossa casa e acolhemos
cinquenta e nove pessoas no quadro de pessoal, que há muito se encontravam numa situação precária
e a precisar desse conforto para que as suas vidas pudessem seguir em frente.
Estas foram e são as nossas apostas para aquilo que consideramos ser uma gestão para o seculo
XXI. Fazer este caminho não é fácil ou isento de erros. Por vezes erramos muito, mas isso é também
sinal que fazemos muito.
Posso-vos dizer que este é o caminho que continuaremos a trilhar, por vezes com decisões difíceis,
com cortes e perdas, contra tudo e contra todos, para assegurarmos que os nossos filhos terão um
Concelho melhor ao nível ambiental, com melhores condições de vida, com mais coesão económica e
social, mais cultural, mais vivo!
É com esta Esperança, que me preenche o coração, que vos desejo ao todos um Feliz Natal e um ano
de 2020 cheio de desafios e metas, que todos de mãos dadas iremos alcançar.
Abraço
José Borges da Silva
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AÇÃO SOCIAL

Universidade Sénior de Nelas com mais de 300 alunos
A Universidade Sénior de Nelas nasceu em 2014, apesar de só ter iniciado as
disciplinas em 2 de Fevereiro de 2015, enquanto projeto promovido pela Câmara
Municipal de Nelas, dando resposta à ânsia do saber contínuo, sentido e
manifestado por um número significativo de munícipes.
Tem sede na antiga Escola Primária Serra da Estrela, podendo também desenvolver
as suas atividades noutros locais e equipamentos do Município.
Neste momento conta com cerca de 305 alunos inscritos, oriundos das 7
freguesias do concelho de Nelas, sendo que todas as pessoas com idade superior
a 50 anos poderão inscrever-se. Para este ano letivo são apresentadas disciplinas
com objetivos e conteúdos programáticos flexíveis, variados e verdadeiramente
cativantes. Desenvolver-se-ão atividades e projetos que contemplem áreas como
as ciências sociais, humanas e cidadania, as novas tecnologias e informática,
artes e ofícios, mobilidade e desporto, num total de 27 disciplinas.
Esta “resposta social” visa dinamizar regularmente atividades sociais, culturais,
educacionais e de convívio, num contexto de formação ao longo da vida,
contribuindo para a resolução de um problema que assume proporções crescentes
nos dias que correm: o problema do isolamento e da solidão.
Para além de tudo isso, pretende-se desenvolver um trabalho que potencie a
proximidade, participação, partilha, progresso e espírito vivo. Com esse objetivo
criou-se em Fevereiro de 2018 o Projeto de Itinerância da Universidade Sénior de
Nelas. Este visa dar resposta à necessidade de promover o acesso, participação
e aprendizagem dos seniores residentes nas freguesias do concelho, que por
motivos de transporte, não podem deslocar-se à sede da Universidade Sénior
de Nelas, estando já a funcionar na freguesia de Canas de Senhorim (Póvoa de
Stº António e Urgeiriça), na freguesia de Vilar Seco, na freguesia de Santar e na
freguesia de Carvalhal Redondo.

Dados de evolução
2016 / 2017
DADOS
REAIS

111

2017 / 2018

DADOS
TOTAIS

DADOS
REAIS

170

189

DADOS
TOTAIS

261

2018 / 2019
DADOS
REAIS

210

DADOS
TOTAIS

276

2019 / 2020
DADOS
REAIS

241

DADOS
TOTAIS

305

AÇÃO SOCIAL

514 Cartões Seniores entregues pela Câmara Municipal de Nelas
para utilização no comércio local
Recentemente, foram entregues mais 26 cartões
seniores no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Nelas, pelo Presidente da Câmara, Dr. José
Borges da Silva, que se fez acompanhar pelos
Coordenadores e Técnicos do Serviço de Ação
Social da Autarquia, fazendo um total de 514
beneficiários.
O Cartão Sénior tem vindo a ter uma grande adesão
ao longo destes anos, com inúmeras vantagens,
podendo usufruir de um conjunto de descontos
em cerca de 107 estabelecimentos de comércio,
serviços e indústrias do Concelho de Nelas.
Foi, mais um momento, em que o Executivo da
Câmara Municipal aproveitou para explicar o modo
de utilização do cartão, sendo esta mais uma
resposta social face às necessidades da população
sénior, o que permite uma melhoria do bem-estar e
qualidade de vida, fomentando o desenvolvimento
pessoal e social e o envelhecimento ativo.

Evolução do número de Cartões U.S.N. entregues
2015
54

2016
58

49

001

24

16

2017
21

201

3

2

30

2018
29

35

257

Como aderir?
O Cartão Sénior é disponibilizado a todos os residentes e/ou naturais do Concelho
de Nelas, com idade igual ou superior a 66 anos, de forma totalmente gratuita. A
adesão poderá ser solicitada junto do Espaço Cidadão, na Loja do Cidadão de Nelas.

26

23

2019
58

370

2

2020
57

430

27
514
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FINANÇAS

Orçamento Municipal e grandes opções do plano para 2020
com mais de 8,5 milhões de euros de investimento
Como aconteceu desde o ato eleitoral autárquico
de 2013, a gestão da Câmara Municipal foi realizada
com vista à concretização dos compromissos então
assumidos e que em particular em matéria de finanças,
impostos e taxas era, recorde-se: “Ter como prioridade
o equilíbrio das finanças municipais, no sentido de
retirar o mais rapidamente possível a Câmara da
falência, de modo a poder reduzir os impostos, taxas
e licenças, como por exemplo o IMI e a derrama
sobre o lucro das empresas que estão atualmente no
máximo…e recuperar o crédito junto de fornecedores”.
Tal compromisso visava pôr termo às obrigações
decorrentes do Plano de Ajustamento e Reestruturação
Financeiros a que estava o Município sujeito e nos
termos do qual se vinculou à adoção, nomeadamente
de medidas, com vista ao seu ajustamento e reequilíbrio
financeiro como: redução e racionalização da despesa
corrente e de capital, otimização da receita própria,
determinação da participação variável do IRS à taxa
máxima, preços cobrados nos sectores de saneamento,
água e resíduos em respeito das recomendações da
ERSAR, submeter à Direcção-Geral das Autarquias
Locais os documentos previsionais e eventuais revisões,
para apreciação técnica, antes da sua apresentação
para aprovação em Assembleia Municipal, e também
fixação da despesa de investimento limitada ao valor
da receita de capital do FEF, derrama no limite máximo,
IMI e IMT máximos também, não contrair empréstimos
nem assumir quaisquer encargos que não estejam
previstos no plano, não contratar pessoal em qualquer
situação sem autorização do Governo, apresentar
relatórios trimestrais sobre o cumprimento do Plano
de Reequilíbrio Financeiro .
Porque o endividamento total do Município era em
Outubro de 2013 de 15.341.905,85€ e em final de 2016
de 10.915.981,72€, abaixo da capacidade máxima de
endividamento, por Despacho datado de 03 de agosto
de 2017, os Secretários de Estado das Autarquias Locais,
do Tesouro e do Orçamento comunicaram à Câmara
Municipal a suspensão da aplicação dos Planos de
Ajustamento Financeiro e das suas obrigações.
Aliás, a situação de endividamento total baixou no final do
exercício de 2017, conforme resulta das contas relativas
àquele ano já devidamente aprovadas nos órgãos
autárquicos competentes, para o valor de endividamento
total de 10.810.460,80€, sendo que a divida de médio e
longo prazo era no montante de 9.487.014,62€.
Tal situação permitiu que durante o ano de 2018 a
Câmara Municipal recorresse à contratação de um
novo empréstimo, de que utilizou o montante total de
8.670.497,50€ para liquidação total dos empréstimos
contraídos anteriormente, decorrentes das autorizações
especiais do PAEL (Programa de Apoio à Economia
Local) e do processo de Reestruturação Financeira,
o que veio a suceder em condições de juro e demais
encargos muito mais vantajosos (com expressão,
aliás, já no Orçamento e na Execução Orçamental de
2019), liquidando tais empréstimos e encontrando-se
desde então definitivamente, e sem qualquer margem
para dúvida, totalmente reestabelecida a autonomia
administrativa a financeira do Município de Nelas.
Em matéria orçamental o compromisso assumido
sufragado nas eleições de 2017 continua a ser “manter
as finanças equilibradas, com IMI na taxa mínima
e derrama, IRS e outras taxas e preços ajustados às
necessidades de financiamento municipal e tendo em
conta os concelhos vizinhos” tendo sempre presente a

necessidade de “amortizar ou liquidar os empréstimos,
aproveitando as melhores condições do mercado
em termos de juro”, mas também, evidentemente,
as necessidades de manutenção de serviços
públicos municipais de qualidade e investimento que
garanta desenvolvimento, progresso e bem estar
às populações presentes e futuras em termos de
mobilidade, segurança, emprego, apoio social, serviços
de proximidade, ambiente, saúde, qualidade de vida,
cultura, associativismo, juventude, educação, desporto
e promoção territorial.
O Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano para
2020 não poderão, pois, deixar de refletir os efeitos da plena
autonomia administrativa e financeira recuperadas, não
podendo, naturalmente, deixar de constituir um enorme
contentamento para quem representa os munícipes,
mas também a responsabilidade de continuar o percurso
financeiro da autarquia no sentido de que situações propícias
à declaração de situação de desequilíbrio e ingerência
externa na gestão municipal não se voltem a verificar, pelo
que se impõe, como compromisso reassumido no recente
ato eleitoral de 2017, manter as finanças equilibradas
e estrutura de receitas ajustada às necessidades de
financiamento municipal nas áreas referidas.
O referido equilíbrio das finanças municipais não
poderá, evidentemente, deixar de compatibilizar-se com
o desenvolvimento económico, progresso e bem-estar
das populações e na prossecução dos seus interesses
próprios, com reflexo inerente em termos de investimento
e até dos níveis da fiscalidade, sendo nestes termos que
tem que compreender-se o recurso a endividamento
para fazer face a investimentos inquestionavelmente
estruturantes e até financiados no Portugal 2020, como
são os casos nomeadamente das requalificações das
Escolas, PARU (Plano da Ações de Reabilitação Urbana),
Área de Acolhimento Empresarial, Projeto CAVE (Centro
de Artes do Vinho e do Espaço de Santar), sendo que
se não se fizessem implicariam pesados custos para
o desenvolvimento do Concelho e até, no caso do Ciclo
Urbano da Água financiado no Programa POSEUR (Etar’s
e Abastecimento de Água) graves sanções institucionais
para as finanças municipais com os incumprimentos e
privações humanas e empresariais no caso de faltas no
abastecimento e modernização do sistema de água.
Ainda assim o endividamento de médio e longo prazo
previsto para o ano de 2020 é de 10.770.553,52€,
sendo que o mesmo terá em linha de conta a evolução
dos calendários dos investimentos, prevendo-se
chegar a final de 2020 com um valor de endividamento
médio e longo prazo de11.829.436,56€, perfeitamente
comportável face às condições contratadas dos
empréstimos consolidados e à amortização que vai
continuar a existir à razão média nos próximos anos
de mais de 700 mil euros por ano.
É neste contexto e compatibilizando estas importantes
variáveis, que propomos que depois de vários anos de
tributação máxima sobre as famílias e as empresas
no município e depois de a Assembleia Municipal em
Agosto de 2017, com toda a liberdade ter deliberado
a diminuição da taxa de IMI aplicável aos prédios
urbano, passando de 0,45% para 0,30%, taxa ao
nível dos municípios vizinhos, contribuindo dessa
forma para a competitividade social e económica da
comunidade municipal e representando essa baixa da
taxa uma diminuição da receita municipal próxima de
650.000,00€, refletida já, como não podia deixar de ser,
na execução orçamental de 2017 e 2018, a mesma taxa

mínima de IMI se deva manter, pelas mesmas razões
e com iguais expectativas de que com ela nesse valor
mínimo o nosso território se torne mais competitivo e
atrativo a empresas e famílias.
Reafirma-se que este Orçamento para 2020 reflete a
execução de investimentos absolutamente necessários
para a sustentabilidade do presente e do futuro do território
e das populações em termos ambientais, empresariais,
educativos, reabilitação urbana, associativos, culturais e
outros, investimentos esses já financiados no PT 2020,
constituindo até ao momento um investimento garantido
de cerca de 22.000.000,00€, com garantia de aprovação
e contratualização de 16.000.000,00€, com o inerente
esforço do Orçamento Municipal num total já superior a
5.000.000,00€, investimentos esses que se encontram
em plena execução, sendo que grande parte deles em
conclusão, como a requalificação das Escolas do 1ºCEB,
as Etars, entre outras, realçando-se que a nível do ciclo
urbano da água, o grande reservatório de 4.000m2 do
Concelho já esta em construção e a Etar da Ribeirinha
em Canas de Senhorim tem já contrato assinado,
aguardando-se o necessário visto do TC.
De notar que as Grandes Opções do Plano se pautam ainda
por uma lógica de concretização dos investimentos que
se revelam mais prioritários em cada uma das Freguesias,
e que se vai impondo pela própria necessidade e utilidade
e apelo das populações, consensualizado com os
executivos de freguesia, todos auscultados na elaboração
destes documentos orçamentais (auscultação que se
procurou também com todos os autarcas de outras forças
politicas representadas nos órgãos autárquicos), seja na
ampliação ou construção de cemitérios ou renovação
do parque escolar ou acessibilidades, numa lógica
de equilíbrio global com vista a um desenvolvimento
o mais harmoniosos possível de todos os territórios
e comunidades, consensualização que não vai
seguramente deixar de refletir-se na execução orçamental
na disponibilização de recursos para corresponder a um
aprofundamento de investimentos próximos das pessoas
e das famílias, não necessariamente de grande montante
mas de grande atenção.
Temos que realçar também neste Orçamento as
despesas de investimento de quase 8,5 milhões de
euros, e cuja execução vai seguramente ocorrer, uma
vez que as obras em causa estão já ou em conclusão, ou
em execução, ou em contratação e que reflete o esforço
da gestão municipal ao serviço do desenvolvimento
económico e criação de emprego e ao progresso social,
colocando nesse sentido 47% das receitas totais ao
serviço de despesas de investimento e diminuição da
carga fiscal que acelerem a economia e o investimento
privado, sem descurar aquilo que é essencial na
prestação dos cuidados e serviços municipais públicos
de qualidade.
Não deixaremos, ainda, de procurar aproveitar ainda
todas as oportunidades de financiamento que surgirem,
seja nos novos Avisos do PT 2020 e até num período
de “overbooking” 2020/2023, seja na Cooperação
Técnica com o Estado, seja na participação plena no
processo de delegação de competências já em curso,
em particular em matéria como a da educação e saúde,
cujos diplomas integradores e quadros financeiros
aplicáveis estão ainda em desenvolvimento, mas que
não deixarão de constituir um importante desafio e
impacto na atividade e finanças municipais, e que a seu
tempo serão trazidos para análise, discussão e decisão
aos órgãos autárquicos competentes.
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OBRAS EM DESTAQUE

Obras em destaque
Grande ETAR de Nelas e Sistema Intercetor com 6 estações elevatórias | + de 4,3 Milhões de euros de investimento

ETAR Nelas 3

16km de condutas

Estação Elevatória da Póvoa de Roçada

Estação Elevatória ETAR 1 Estação Elevatória C. do Pisco Estação Elevatória Poente Estação Elevatória Z.I. Nelas

Estação Elevatória Folhadal

ETAR’s nas Freguesias | + de 2 Milhões de euros

ETAR de Lapa do Lobo

ETAR Carvalhal / Aguieira

ETAR de Moreira

ETAR de Casal Sancho

ETAR de Santar

ETAR de Vilar Seco

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico (Primárias) e Pré-Primárias em Requalificação | + de 650 mil euros

Escola de Vilar Seco

Escola de Carvalhal Redondo

Escola Santar

Jardim de Infância Carvalhal Redondo

Escola da Feira - Canas de Senhorim

Escola do Fojo - Canas de Senhorim

Rede Viária | + de 2,4 Milhões de euros

EN231. Caldas da Felgueira

Carvalhas - Outeiro de Espinho

Póvoa Luzianes-Vila Ruiva

Senhorim - Vila Ruiva

Vila Ruiva

Caldas da Felgueira -Vale de Madeiros

Parques Infantis | + de 80 mi euros

Parque Infantil de Canas de Senhorim

Parque Infantil do Areal

Rua da Soma - Santar

Moreira

Cagunça - Senhorim

Aguieira

Aguieira - Pisão e Moreira

Rua do Castelão-Lapa do Lobo

Nelas - Senhorim

Grandes Reservatórios de Nelas | + de 1,7 Milhões de euros

Parque Infantil Mata das Alminhas

Novo Reservatório de Água de Nelas

Futuro Reservatório de Nelas

Grande Reservatório

Requalificação Urbana | + de 500 mil euros

Avenida Eurico Amaral, Nelas

Avenida Pais Miranda, Canas de Senhorim

Rua das Poças

Requalificação Largo da Estação, Nelas

Requalificação Avenida António Joaquim Henriques

Passagem inferior - Canas de Senhorim
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UNIDADE EMPREENDE

Município promove o “VI Seminário de Empreendedorismo” e
anuncia construção do Hotel “Casa das Fidalgas” em Santar
O Município de Nelas, através da Unidade Empreende promoveu o VI Seminário
de Empreendedorismo cujo tema principal foi “Turismo e Empreendedorismo”.
O Presidente da Câmara Municipal de Nelas e Adriana Rodrigues, Representante
do Turismo Centro de Portugal, focaram no seu discurso as potencialidades
turísticas da região e do concelho de Nelas.
O ponto alto do seminário foi o lançamento da empreitada do Hotel Casa
das Fidalgas, hotel de 5 estrelas, com 21 quartos, apoiado no Aviso Inovação
Empresarial (Produtiva) de fundos comunitários, cuja entidade promotora é a
empresa “HCF Lda”, de que é responsável Pedro Mendes Leal, proprietário do
Hotel Valverde em Lisboa.
Este momento foi liderado pela Ex-Secretária de Estado do Turismo, Ana
Mendes Godinho, atual Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
pelo Presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado e pelo Presidente da
Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva.
Este projeto tem um investimento no valor de 4.103.568,00€ e incentivo
apoiado no valor de 1.908.341,00€, somando-se a outros projetos já em curso
em Santar, como o Santar Vila-Jardim.

EMPREENDEDORISMO

EMPREENDEDORISMO

Concelho já tem “internet
gratuita” em Nelas, Canas
de Senhorim, Santar e
Caldas da Felgueira

Loja de Cidadão de Nelas referência no país - recebe visita
do Secretário de Estado Adjunto e
da Modernização Administrativa

“Nelas Wi-Fi” é o projeto que o Município de Nelas está a
desenvolver, com vista a dotar os principais pontos de interesse
turístico e as zonas de maior afluência do concelho de acesso
gratuito à internet, através da instalação de um conjunto de
infraestruturas que visam disponibilizar sinal wi-fi.
O serviço irá estar disponibilizado s na Praça do Município e na
envolvente do Posto de Turismo em Nelas, no espaço da Feira e
Raposeira, Envolvente do Quartel dos Bombeiros e Largo Abreu
Madeira junto à Igreja em Canas de Senhorim, na Zona dos
Balneários Termais nas Caldas da Felgueira e na envolvente da
Junta de Freguesia e lLrgo da Feira em Santar.
Com esta iniciativa, a Autarquia pretende criar novas formas de
interação com residentes e turistas, disponibilizando um canal de
comunicação online, acessível e com informação especializada
– um projeto inovador de promoção turística, modernização do
acesso à informação e simplificação dos serviços disponibilizados.
Paralelamente a esta iniciativa está também disponível a
aplicação “Descubra Nelas” que permite a quem nos visita
descobrir os segredos do património, das artes e da cultura,
da gastronomia, disponibilizando um mapa interativo com a
localização de pontos turísticos, serviços e infraestruturas
turísticas do concelho, através da utilização de smartphone.

A Loja de Cidadão de Nelas recebeu a visita do Secretário de Estado Adjunto e
da Modernização Administrativa. O Presidente da Câmara Municipal de Nelas
aproveitou a ocasião para reforçar a importância deste equipamento para o
Concelho, salientando o cumprimento dos requisitos de qualidade e eficiência,
e referindo os excelentes resultados revelados pela estatística, «que desde a sua
abertura em 27/11/2017, esta garantiu já, mais de 57 mil atendimentos nos diversos
serviços assegurados pelas entidades presentes» e que se encontrava em 4 lugar
ao nível nacional no que diz respeito ao tempo médio de espera dos utentes.
Por sua vez o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa,
considerou surpreendente a afluência registada à Loja de Cidadão de Nelas,
afirmando ainda a importância das Lojas de Cidadão e a relevância deste modelo
de atendimento no desenvolvimento das comunidades.
A Loja de Cidadão representa uma etapa importante no processo de modernização
administrativa em curso no Concelho de Nelas, e é parte integrante da estratégia
de criação de uma rede complementar e descentralizada que inclui os Espaços
de Cidadão das Juntas de Freguesia de Canas de Senhorim e de Santar / Moreira.
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AMBIENTE

Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural inaugura o Gabinete de Apoio ao Agricultor
O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural inaugurou o novo Gabinete de Apoio ao Agricultor
no edifício da Câmara Municipal, gabinete este a que está
associado ao Gabinete Técnico Florestal, Gabinete de
Proteção Civil e Serviços de Ambiente e Saneamento.
A inauguração foi o culminar de uma visita do governante
ao Concelho de Nelas, iniciando-se a visita nas Caldas da
Felgueira junto à Ribeira da Pantanha, local onde decorrem
trabalhos de limpeza das linhas de água subsequentes
aos incêndios de outubro de 2017, obra esta no valor de
120 mil euros financiados pelo Fundo Ambiental através
da APA – Agência Portuguesa do Ambiente sendo o dono
da obra a Câmara de Nelas.

AMBIENTE

Agência Portuguesa do Ambiente - APA - visita
obras das ETARs em construção
Numa comitiva liderada pelo Diretor Regional do Centro,
Eng. Nuno Bravo, a APA-ARHC visitou, o Concelho de Nelas e
inteirou-se com o Presidente da Câmara Municipal, Serviços
Técnicos, Fiscalização e Empreiteiro do andamento das obras
de construção das novas infraestruturas de tratamento de
águas residuais (ETARs) em curso, em especial a nova grande
ETAR de Nelas III e novo Sistema Intercetor (com mais de 16
km de novas condutas e seis Estações Elevatórias).
A visita decorreu ainda no âmbito da parceria estabelecida entre
o Município de Nelas e a APA para estudo e implementação
de um sistema que permita a reutilização da água tratada da
ETAR de Nelas III para fins industriais e de rega.
A ETAR de Nelas III vai tratar os mais de 1800 m3 de efluentes
domésticos e industriais pré-tratados da Freguesia de Nelas.
O investimento na ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor é de
4,3 milhões de euros e nas ETARs de Lapa do Lobo, Aguieira
e Carvalhal Redondo, Moreira, Santar, Casal Sancho e Vilar
Seco é de 1,8 milhões.
AMBIENTE

Mais de 200 ninhos de vespa asiática eliminados
em 2018 e 2019 no concelho de Nelas
A Câmara de Nelas eliminou só nos anos de 2018 e 2019
mais de 200 ninhos de “Vespa Asiática ou Velutina”, sendo
que em 2018 foram 102 e em 2019, até este momento
foram já mais de 100.
Uma empresa especializada “Vitor Frias”, tem dado apoio
nessa eliminação.
Nestas ações a autarquia despendeu já mais de 5.000€,
contando com um apoio parcial para o efeito a que se
candidatou do Fundo Ambiental Permanente.
Sobre esta praga estão disponíveis todas as informações
no site www.icnf.pt que publica o “Plano de Ação para a
Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal”.
As notificações e suspeitas de existência de ninhos devem
ser feitos em: www.sosvespa.pt , na linha SOS Ambiente
808 200 520, na Junta de Freguesia e ainda no Gabinete
de Ambiente e Apoio ao Agricultor no edifício da Câmara
Municipal de Nelas.

AMBIENTE

Sessão de
esclarecimento
sobre o Lítio no
Concelho de
Nelas
Decorreu no Auditório do Edifício
Multiusos de Nelas, uma sessão
concorrida com interessados e
especialistas na matéria oriundos
de toda a região, sobre a prospeção
e pesquisa no Concelho de Nelas,
na região e no país do mineral Lítio,
encontro onde todos os presentes
tiveram a oportunidade de expressar
a sua opinião, duvidas e preocupação
acerca deste tema e que decorreu
durante mais de 4 horas.
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Carnaval em Nelas

Festas do Munícipio 2019

Carnaval em Canas de Senhorim
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28ª Feira do Vinho do Dão

Feira Medieval de Canas de Senhorim
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EDUCAÇÃO

Alunos do 1º CEB “viveram” a História de Portugal com o
projeto “Expressa-te e Vive”
Criativo e interdisciplinar o projeto “Expressa-te e Vive”, na sua
2ª edição, preparou uma apresentação, dividida em 12 episódios, exibidos em 12 espaços das freguesias do Concelho, com
o envolvimento de 39 turmas do 1º ciclo dos dois agrupamentos de escolas, e participação total de 392 alunos, que protagonizaram a História de Portugal, desde a Origem à Revolução
do 25 de Abril de 1974, resultado do trabalho efetuado ao longo
deste ano letivo, por professores e alunos das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC).
Teatro, dança, comédia, canção, divertidas coreografias, simulacros, música tradicional e contemporânea, operetas infantis,
compuseram a apresentação deste ano, que conferiu à História
de Portugal um cunho descontraído, divertido, criativo e informal, próprio da vivência das crianças.
EDUCAÇÃO

Câmara Municipal de Nelas entrega equipamento informático
em escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
Com a entrega do material informático nas Escola do 1º Ciclo
de Vilar Seco e Carvalhal Redondo concluiu-se o que estava
previsto em caderno de encargos para a requalificação das
mesmas.
Os novos computadores e impressoras foram entregues
pelo Presidente da Câmara Municipal de Nelas na presença
do Executivo do Agrupamento de Escolas de Nelas, Alunos,
Professores e Assistentes Operacionais.
A entrega destes equipamentos, assim como, do mobiliário
escolar, material didático e quadros interativos encontra-se
integrada no projeto de requalificação destes edifícios escolares.
Além desta iniciativa, foram também implementadas novas
instalações sanitárias, substituída a cobertura, intervencionada
a fachada dos edifícios, caixilharia, salas de aula, assim como
a rede de água e esgotos, rede elétrica, e foi ainda colocado e
implementado o sistema de climatização AVAC.

+ 400 mil euros de investimento
na requalificação de escolas
EDUCAÇÃO

Missão S.A.B.E. - Saúde, Alimentação, e Bem Estar” acompanha
fruta gratuita no 1ºCEB e Pré-Escolar
Saúde, Alimentação e Bem-Estar são os tópicos que definem
a mais recente iniciativa que o Município de Nelas lançou para
assinalar o Dia Mundial da Alimentação, que se comemorou no
dia 16 de outubro. A Caderneta Missão S.A.B.E., destinada a
todos os alunos que frequentam o Ensino Pré-Escolar e Ensino Básico – 1º Ciclo – dos Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas de Senhorim, pretende sensibilizar a Comunidade
Escolar para a importância de uma alimentação equilibrada e
manutenção de um estilo de vida saudável, funcionando ainda
como uma ótima ferramenta pedagógica.
Este desafio, a desenvolver ao longo do ano letivo 2019/2020,
prevê que seja entregue uma Caderneta a cada criança e que,
na totalidade, cada uma colecione 20 autocolantes, correspondentes a dez temáticas, uma por cada mês.
Neste sentido, a Missão S.A.B.E. integra também as medidas
educativas de acompanhamento definidas pelo Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), no seguimento

da candidatura ao Regime da Fruta Escolar (RFE), bem como o Projeto FRUTICOOL,
lançado por esta Autarquia. Este último,
assegura a distribuição de uma peça de
fruta diária, nos dias não abrangidos pelo
RFE, ao 1.º CEB e também a todas as crianças do Ensino Pré-Escolar, a qual já se encontra nas escolas a partir de hoje.
As primeiras Cadernetas foram entregues
Presidente da Câmara Municipal de Nelas
sublinhando a relevância desta iniciativa,
no que toca à adoção de estilos de vida
mais saudáveis, para alunos, professores e
encarregados de educação. Nos dois próximos dias, todas os Jardins de Infância e
Escolas do 1.º CEB do Concelho de Nelas
receberão este desafio.
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CULTURA E PATRIMÓNIO

Rede Cultural Viseu Dão Lafões

“O Presente de César” - Teatro Viriato

Imersão “Sonora Binoral”

“Sherlock Jr.” - Cineclube Viseu

Histórias que Dão para Ver - Teatro Montemuro

Rede Cultural Alto Mondego

Espetáculo “A Volta”

Sons de Jazz

Santar

Festival Habitua-te

Caldas da Felgueira

Animação de Verão nas Caldas da Felgueira
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CULTURA E PATRIMÓNIO

Dia Mundial do Enoturismo celebrado no Município de Nelas
O Dia Mundial do Enoturismo foi celebrado no Município de Nelas, no
dia 10 de novembro, um evento que se realiza há 7 anos consecutivos,
e que tem como propósito a divulgação da cultura, do património e das
tradições ligadas aos produtores do vinho e ao enoturismo.
Esta é uma data promovida pela Rede Europeia das Cidades (RECEVIN), em parceria com a Câmara Municipal de Nelas e a Associação de
Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), que este ano contou com a
participação de mais de 70 pessoas.
A habitual visita, este ano, passou por alguns produtores do Concelho
como as “Fidalgas de Santar”, “Paços dos Cunhas”, “Quinta do Santo
António do Serrado” e “Quinta de Senhorim”, que abriram as portas para
provas de vinho e visitas únicas às maravilhas das respetivas quintas.
No programa esteve também contemplada uma visita à Lagareta Medieval do Barroco, em Santar, que foi recentemente requalificada pela
Autarquia de Nelas. Da Lagareta ficou a saber-se que integra um conjunto com cerca de 10 lagaretas rupestres existentes no concelho,
identificadas pelo Serviço de Património Cultural. Este vestígio arqueológico é extremamente relevante para atestar a importância da prática
secular da viticultura em Santar e no concelho, bem como para reforçar
a ancestralidade da própria região do Dão.
O Presidente da Câmara, salientou que ao longo destes anos, o evento
do Dia Mundial do Enoturismo tem sido um verdadeiro sucesso conseguindo cada vez mais participantes, o que prova que o Município de
Nelas, tem apostado forte na promoção de eventos culturais ligados a
esta área.

CULTURA E PATRIMÓNIO

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE NELAS

Ação de Benchmarketing no Seis professores dão formação
Enoturismo chegou ao concelho gratuita a mais de 100 alunos
A Associação das Rotas de Vinhos de Portugal (ARVP), juntamente com
os Municípios de Nelas, Penalva do Castelo, Tábua e Viseu levaram a cabo
uma ação de Benchmarking na região vitivinícola do Dão, com a realização
de visitas e reuniões de trabalho, a fim de promover uma rede integrada de
informação enoturistica e os seus players.
Aproveitou-se esta ação para divulgar o recém projeto Santar Garden Village
com uma explicação do conceito, pelo Dr. João Ibérico Nogueira. A loja do
Santar Garden Village na Casa da Lenha, a Casa da Magnólia e os Jardins da
Casa de Santar foram os lugares eleitos para as visitas, onde se aproveitou
para desfrutar do melhor que a nossa região tem para oferecer.

A Escola Municipal de Musica de Nelas de frequência totalmente gratuita e que
tem como seu primeiro objetivo fomentar o ensino da musica na comunidade
onde se encontra inserida. E principalmente junto dos seus cem alunos, com
idade compreendidas entre o zero e os cinquenta e cinco anos.
A EMMN oferece como disciplinas: Musica para Bebés I e II para alunos dos zero
aos três anos; Pré-Iniciação Musical para alunos dos quatro aos cinco anos;
Iniciação Musical I e II para alunos dos seis aos nove anos; Coro Infantil para
alunos a partir dos seis anos; Orquestra Orff para alunos a partir dos oito anos;
Iniciação ao Instrumento para alunos a parti dos nove anos; Orquestra Juvenil
com alunos a partir dos nove anos; Grupo de Cordas para alunos a partir dos
nove anos; Grupos de Musica de Câmara com alunos a partir dos dez anos;
Atelié de Informática da Musica e Composição para alunos a partir dos 14 anos.
É da sua responsabilidade o desenvolvimento de varias atividades no contexto
musical do município, exemplo disso foi a participação das classes de Iniciação
Musical, Orquestra Orff, Coro e Orquestra Juvenil no Mercado de Natal.
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CULTURA E PATRIMÓNIO

CULTURA E PATRIMÓNIO

Projeto Oficina do Óscar dinamiza
Biblioteca Municipal

Exposição de
pintura de Sri
Chinmoy

Projeto P.A.I.S (promoção de uma alimentação infantil saudável) é um espetáculo totalmente inovador, fusão de showcooking, animação, música,
histórias e invenções que proporciona momentos
de muita partilha, conversa e “mãos na massa” na
“Oficina do Óscar”, onde se avivam as memórias e
o prazer de se estar à mesa com a família e amigos,
onde não faltam objetos de estilo vintage ímpar e
utensílios culinários para criar um menu energético
e saudável, numa decoração que dá preferência aos
legumes, fruta e a mensagens inspiradoras.
O projeto educativo, promovido pela Câmara Municipal de Nelas, é destinado às crianças do 3 aos 5 anos
(jardins de infância) e dos 6 aos 9 anos (1º CEB) dos
Agrupamentos de Escolas do Concelho, Canas de Senhorim e Nelas, para que aprendam a apreciar pratos
saudáveis que fazem as delícias dos pequenos grandes
Chefs de cozinha!
Um evento gratuito para a comunidade escolar e aberto
também a sessões em família aos fins de semana, limitada à participação de 20 pessoas mediante inscrição.
As atividades do projeto educativo a “Oficina do Óscar”, estrearam no ano letivo 2017/2018 e contou
com a participação de algumas turmas do 3º e 4º
anos do Agrupamento de Escolas de Nelas e terá
continuidade no ano letivo 2019/2020.
A Oficina decorre na Biblioteca Municipal de Nelas, e
convida todos a partilhar e “meter as mãos na massa”, onde o Óscar, a marioneta de serviço, ensina a
preparar pratos simples, apelando para a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis.

Esteve patente na Biblioteca Municipal António
Lobo Antunes, em Nelas, a exposição de pintura
Jharna-Kala de Sri Chinmoy.
O artista é conhecido pela utilização não convencional de esponjas personalizadas e de
incorporações nas tintas, nos seus trabalhos
gráficos, nos quais exibe um traço e forma alargados do tipo plumado. Recorre ainda, frequentemente, a marcadores para produzir os sempre
alegres desenhos de pássaros, utilizando linhas
do tipo Zen. De 1974 a 2007, Sri Chinmoy criou
mais de 140000 peças de arte mística abstrata,
juntamente com quase 16 milhões de desenhos
de pássaros simbolizando a liberdade da alma
humana.

Como se inscrever?

Pode inscrever-se na Biblioteca Municipal de Nelas pelo contato
232 940 141 ou através do email geral.biblioteca.municipal@
cm-nelas.pt

CULTURA E PATRIMÓNIO

CULTURA E PATRIMÓNIO

Autor de “Crónicas à Volta do Mundo”
marca presença em Nelas

Elos de Leitura

A Biblioteca Municipal de Nelas – António Lobo Antunes, recebeu Rui Daniel Silva, autor do Livro “Crónicas
à Volta do Mundo”.
O autor desde muito cedo, sentiu uma vontade enorme de
conhecer o mundo e, após algumas viagens, foi pelos destinos menos “famosos”, que se apaixonou.
No seu livro, o viajante relata as suas aventuras e desventuras pelos quatro cantos do mundo, levando-nos

pelo Sudeste Asiático, Médio Oriente, América
Central, Oceânia, Europa e ainda pelo continente
africano, passando por uma inusitada viagem solitária de bicicleta, desde o Gana ao Benim.
Rui Daniel, é mais um filho da terra! Mora em Nelas, mas nasceu no Luxemburgo, onde viveu durante 15 anos. Antes de toda esta aventura, dava
aulas de piano no Orfeão de Leiria.

De 15 a 23 de março os livros e a leitura marcaram presença na Câmara Municipal Município e
Instituições de Nelas através da Festa Literária
“Elos de Leitura”, uma iniciativa que aposta no
reforço dos hábitos de leitura com diversas atividades para a comunidade e público escolar desde teatro culinário, teatro para bebés, exposições,
concurso de leitura, caminhada, teatro literário,
encontros com autores, oficinas, comboio literário, feira do livro, tertúlias, ateliers e concertos.
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DESPORTO

DESPORTO

Projeto “Atividade

Atribuição de Medalha de Mérito Municipal
a André Coelho e Cristiano Pereira

Física em População
com a Diabetes” em
Nelas
O Município de Nelas continua a pensar na
qualidade de vida e bem-estar dos seus
munícipes!
Prova disso, é o Projeto “Atividade Física em
População com a Diabetes”, que se iniciou
no dia 29 de outubro, no Pavilhão Desportivo
Municipal. Trata-se de uma parceria da
Autarquia com as Unidades de Saúde de
Canas de Senhorim e de Nelas, e tem como
objetivo melhorar o bem-estar físico, psíquico
e social dos participantes diabéticos.
É da responsabilidade da Unidade de Saúde a
que pertence, direcioná-lo para este projeto.
Mais uma época desportiva a pensar em si.
Nelas Vive o Desporto!

DESPORTO

Tiago Santos recebe
Moção pelo título de
Campeão Europeu de
Bajas 2019
O Motociclista Tiago Santos foi homenageado pelo Executivo Municipal de
Nelas, com a entrega em mãos da moção de felicitação, aprovada em Reunião
de Câmara dia 25 de setembro, pelo Titulo de Campeão Europeu de Bajas 2019.

No dia 24 de Junho no Auditório do Edifício
Multiusos de Nelas decorreu a Cerimónia da
Atribuição da Medalha de Mérito Municipal, medalha essa que se destina a agraciar pessoas
coletivas, ou singulares, que se tenham distinguido por um significativo contributo no campo
desportivo, ou outro, de notável importância e
de cuja a ação resulta a afirmação do prestigio
do Concelho, melhoria das condições de vida
da sua população, ou contribuições relevantes
para o desenvolvimento concelhio.

DESPORTO

Projeto “Crianças em Movimento”
inicia uma nova época
O Projeto “Crianças em Movimento…”, iniciou no dia
21 de outubro 2019, nas instalações do Complexo
Desportivo de Nelas e do Centro Escolar de Nelas.
É um projeto composto por dois blocos semanais
distintos, um de Atividades Aquáticas direcionadas
aos Jardins de Infância do Agrupamento de Nelas
e de Canas de Senhorim e Instituições Particulares – Jardim de Infância Girassol, Jardim de Infância João de Deus, Jardim de Infância Malmequer
e Jardim de Infância do Centro Paroquial de Vilar
Seco, e outro de Atividades de Expressão Lúdico
Motora, direcionadas aos Jardins de Infância do
Agrupamento de Nelas e de Canas de Senhorim.
Esta oferta do Município de Nelas, que conta com
o empenho dos Técnicos do Serviços de Desporto, assume mais uma vez a responsabilidade de
dar continuidade ao que considera um projeto de
extrema importância no desenvolvimento integral, salutar e eclético de uma criança na idade
pré-escolar, com intuito de completar as necessidades das instituições escolares do concelho.

DESPORTO

Camping 4x4 foi um sucesso
Realizou-se no passado domingo, no Paço dos
Cunhas em Santar, a apresentação oficial do Camping 4x4 Vinho do Dão 2019, que se irá realizar nos
dia 12, 13 e 14 de Julho, com a presença dos organizadores “TT Nelas Aventura”, do Município de Nelas,
Junta de Freguesia de Nelas, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas e demais
convidados.
Foi explicado pela organização toda a estrutura do
evento que contará, além de outras actividades,
com uma prova de obstáculos noturna.
O Presidente da Câmara de Nelas, José Borges da
Silva, realçou a importância deste evento como uma iniciativa de promoção territorial ao qual o Município não
podia deixar de se associar e apoiar, que terá como pano de fundo o Vinho do Dão.
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DESPORTO

AMBIENTE

Escola de Natação do Município de Nelas
congratulada na 1ª Concentração do
Circuito Municipal de Escolas de Natação

NELAS+VERDE
+ de 400mil euros

No passado dia 20 de outubro, foi atribuído, à Escola de Natação do Município de Nelas, o 4º lugar na
classificação geral, referente à época 2018/2019.
O prémio de Nadador do Ano foi conseguido pelos atletas José Torres 1º classificado na categoria de C1- Sénior
masculino, Diogo Ferreira 2º classificado C4 – Juvenil (A) masculino e Mafalda Marialva 2º classificada C4 Infantil (A).
A nova época desportiva começou nesse mesmo dia, nas Piscinas Municipais de Mangualde onde os nossos atletas obtiveram o 4º lugar na classificação geral, com um total de 81 pontos.

Cinco Primeiros classificados, nas provas de:
– 50 Mariposa/ 50 Livres | Atleta: Beatriz Rocha C4
– 100 Costas/ 50 Livres | Atleta: Diogo Ferreira C4
– 50 Costas | Atleta: Tomás Hilario C5

10 segundos classificados, nas provas de:
– 100 Costas | Atleta: Tomás Hilario C5
– 50 Mariposa/ 50 Livres | Atleta: José Luís Torres C1
– 50 Costas | Atleta: Raquel Fonseca C3
– 100 Costas | Atleta: Mafalda Marialva C4
– 100 Bruços | Atleta: Joel Quaresma C3
– 50 Livres | Atleta: Sara Santos C3
– 50 Livres | Atleta: Matilde Sofia C4
– 100 Bruços | Atleta: Eva Hilário C3
– 100 Bruços | Atleta: Vera Torres C1

Ilha Ecológica em Canas de Senhorim

Ilha Ecológica em Santar

Um terceiro classificado, na prova de:
– 100 Costas | Atleta: Raquel Fonseca C3
Dois Quartos classificados, nas provas de:
– 50 Mariposa | Atleta: Mafalda Marialva C4
– 50 Mariposa | Atleta: Joel Quaresma C3
– 50 Mariposa | Atleta: Sara Santos C3
– 50 Livres | Atleta: Tiago Ferreira C7
– 50 Costas | Atleta: Matilde Sofia C4
Ilha Ecológica em Caldas da Felgueira

Um Quinto classificado, na prova de:
– 50 Costas | Atleta: Matilde Sofia C4
Um Sexto classificado, na prova de:
– 50 Costas | Atleta: Eva Hilário C3
Terceiro classificado, prova de Estafetas 4x50m Estilos
Atletas: Diogo Ferreira/ Vera Lúcia Torres/ José Torres/
Beatriz Rocha

Ilha Ecológica em Nelas

DESPORTO

Requalificação das Piscinas Municipais aumenta qualidade
Durante os meses de maio e junho de 2019 a Câmara Municipal de Nelas efetuou por
administração direta profundas obras de reparação das suas piscinas municipais descobertas, melhorando assim a qualidade e a segurança da oferta aos munícipes, já na
época balnear 2019.
O mesmo sucedendo em Agosto e Setembro seguintes, período no qual foram requalificadas com sucesso as piscinas cobertas.
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Aquisição de terrenos para ampliação de Zonas Industriais
DESDE O INÍCIO DO ANO DE 2014 ATÉ 11/12/2019

Aquisição de terrenos para outros fins
DESDE O INÍCIO DO ANO DE 2014 ATÉ 11/12/2019

Aquisição de prédios urbanos degradados
ou em ruína
DESDE O INÍCIO DO ANO DE 2014 ATÉ 11/12/2019
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Candidaturas do Município
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O Município de Nelas deseja

Bom Natal
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