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A Palavra de Ordem é Inovar e Desenvolver Figueiró dos Vinhos!

Nos tempos que correm, a captação de investimento privado deixou de
ser somente uma preocupação dos governos nacionais e europeus. Hoje,
mais do que nunca, compete também às autarquias locais trabalhar no
sentido de captar investimento para os respectivos concelhos, actuando
enquanto elemento facilitador e dinamizador da iniciativa privada.

Romper com a estagnação que ameaça o país e deprime as famílias
depende de todos, mas gerar emprego com qualidade e, assim, melhorar
consideravelmente o nível e a qualidade de vida das populações depen-
de, em grande medida, da actuação das entidades públicas e da maneira
como encaram o seu papel na sociedade.

Assim, o Município de Figueiró dos Vinhos, com recurso ao QREN e às
parcerias público-privadas, poderá lançar mão a um conjunto criterioso
de obras fundamentais e projectos inovadores capazes de desenvolver
de forma sustentada e duradoura o concelho. É preciso, portanto, criar
condições para que concelhos desfavorecidos, como Figueiró dos
Vinhos, tenham a oportunidade e os meios para aproveitarem as suas
vantagens relativas e terem o seu próprio percurso de convergência com
a média nacional.

A nova palavra de ordem é inovar e desenvolver Figueiró dos Vinhos.
É deste modo que os concelhos do interior podem impulsionar o seu
desenvolvimento e a sua integração em espaços mais vastos contrariando, assim, a tendência de excessiva litoraliza-
ção do país e de desertificação do interior.

Assim, a instalação de uma unidade industrial, do Parque Empresarial Intermunicipal, de parques eólicos e de mini-
hídricas, do Intermarché e de novas unidades hoteleiras são apenas alguns exemplos dos projectos e investimentos
reservados a Figueiró dos Vinhos para os próximos tempos.

A instalação de uma unidade industrial com actividade no mercado das matérias-primas para a indústria de obras
públicas e construção civil, investimento privado de dimensões significativas a nível nacional e demonstrativo da
visão estratégica e logística que o concelho de Figueiró dos Vinhos assume quando considerado toda a Península Ibé-
rica;

A instalação do Parque Empresarial Intermunicipal, projecto que envolverá os concelhos de Figueiró dos Vinhos,
Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, e acolherá de forma localizada empresas, indústrias, comércios e serviços
com uma forte componente tecnológica e logística;

A abertura para a indústria das energias renováveis com a implantação no concelho de parques eólicos e de mini-
hídricas, projectos que estão na esteira do Plano Nacional para as Energias Renováveis e do Protocolo de Quioto;

A instalação do Intermaché, empresa que actua no mercado da distribuição de géneros alimentícios há largos anos
em Portugal;

E a instalação de novas unidades hoteleiras no concelho;

São a resposta positiva do sector privado aos sinais de modernidade, inovação e desenvolvimento que o Município
de Figueiró dos Vinhos está a trilhar.

Por fim, é com visão estratégica, empenho e passos firmes que a autarquia pretende contribuir para a sustentabilida-
de económica e social do concelho porque, como diz o ditado, O ÚNICO LUGAR ONDE O SUCESSO VEM ANTES DO

TRABALHO É NO DICIONÁRIO!

EDITORIAL

RUI M ANUEL DE ALMEIDA E SILVA

PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL DE F IGUEIRÓ DOS VINHOS



“GRANDES OPÇÕES DE PLANO E ORÇAMENTO PARA 2008”

Foram aprovadas em Assembleia Municipal de 29 de Dezembro de 2007 o Orçamento

e Grandes Opções do Plano do Município de Figueiró dos Vinhos para 2008.

Primeiramente é importante sublinhar as opções políticas decorrentes do mandato em causa e, por outro

lado as limitações de carácter financeiro que obrigam qualquer executivo a dar prioridade a certos investi-

mentos em detrimento de outros. Não pode haver dúvidas quanto às opções que já foram tomadas em anos

anteriores que se projectam nos anos seguintes bem como as outras que ainda não foi possível tomar mas

que, esperamos concretizar com o decorrer de mais um ano. Com a realidade da aplicação do novo QREN

– Quadro de Referência Estratégica Nacional, em execução a partir de 2008, aguardamos que a resolução

dos grandes projectos a nível local se possa começar a concretizar e elevar a outros níveis.

É importante sublinhar que, perante a elencagem de tantas obras nas Grandes Opções de Plano apenas será

possível concretizar, tendo em conta a capacidade de angariação de receitas. A Despesa a suportar está, em

grande parte, determinada uma vez que esta deve fazer face a um conjunto de pagamentos obrigatórios,

com periodicidade certa, cujo montante é muito avultado e que não deixa uma margem muito grande para

novos investimentos, face ao montante das receitas que estão determinadas e muito limitadas.

Tal como referimos no ano anterior, este Executivo não deixará de manter a linha de rumo que está subja-

cente no Programa Eleitoral que foi sufragado tentando que as medidas e os projectos a serem desenvolvi-

dos neste mandato estejam adequados às necessidades do Concelho e também ao compromisso eleitoral.

Algumas dessas medidas são já visíveis, outras já executadas e outras, como as que apresentamos a seguir,

estão previstas.
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Desenvolvimento económico e incentivo à
população jovem

Promoção do comércio tradicional e
criação de novos espaços pedonais na vila
e reequacionamento do funcionamento da

Feira Anual

- Protocolo com o IEFP e cursos do CET

- Parque empresarial do Carameleiro e revisão do
respectivo regulamento e Plano de Pormenor

- Instalação de novas empresas, potencialmente cria-
doras de novos postos de trabalho – Intermarché e
Mini-Preço

- Revitalização da Rua Dr. Manuel Simões Barrei-
ros no âmbito do URBCOM

- Feira de Doçaria Conventual

- Promoção de produtos endógenos

- Feira de Velharias

- Projecto Wireless – Acesso à Internet sem fios

- Projecto de digitalização da Imprensa Local

- Ampliação e novas instalações do Espaço Internet

- Site da Biblioteca e novo site do Município

- Implementação do sistema de Higiene e Segurança
no Trabalho

- Novo estaleiro municipal

- Implementação do Sistema de Certificação da
Qualidade

- Aquisição de fatos de trabalho

- Melhoria das condições de trabalho e, a nível de
muitas carreiras, a abertura a reclassificações profis-
sionais e aos reposicionamentos

- Aplicação do SIADAP (Sistema de Avaliação de
Desempenho na Administração Pública)

- Desenvolvimento e implementação da “Rota de
Malhoa”

- Projecto para recuperação da Igreja Matriz de
Figueiró dos Vinhos

- Museu Municipal

- Vários eventos promocionais do Concelho e valo-
rização dos seus recursos

- Loja de produtos tradicionais e Restaurante no
Casal de S. Simão

- Dinamização e ampliação das Praias Fluviais
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Desenvolvimento das novas tecnologias

Melhoria das condições de trabalho dos

funcionários e trabalhadores da Câmara

Municipal

Dinamização turística e cultural e

promoção da imagem externa do

Concelho

Processo de Delegação de Competências
nas Juntas de Freguesia

- Transferência para todas as Juntas de Freguesia de
um montante igual àquele que o Orçamento de Esta-
do prevê anualmente atribuir a cada uma delas.



Estas serão, pois, algumas das medidas exemplificativas da preocupação em não defraudar as

expectativas criadas, mas principalmente em ir ao encontro das necessidades dos Figueiroenses.

- Avenida de ligação da Avenida José Malhoa à Rua
Teófilo Braga

- Avenida de ligação dentre a Escola Secundária e o
Chavelho

- Avenida de ligação entre a Avenida Heróis do
Ultramar e Rua Major Neutel de Abreu

Abertura de novas avenidas que possam
desbloquear o trânsito na vila e ampliar

os espaços disponíveis para novas
urbanizações

- Projecto para Habitação Social para construção de
vinte habitações

- Cartão do Figueiroense Sénior que inclui apoio à
aquisição de medicamentos aos idosos mais caren-
ciados
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Área Social

Vista do novo arquivo do Município de Figueiró dos Vinhos.



Enunciam-se, de seguida, os projectos que se determinam fundamentais nas Gran-

des Opções de Plano para 2008.

A Autarquia envolver-se-á na s Actividades de Enri-
quecimento Curricular e no Programa de Generali-
zação do Inglês no Ensino Básico. No Projecto de
Terapia da Fala, um projecto Intermunicipal que
envolve o nosso Concelho em conjunto com Alvaiá-
zere, Pedrógão Grande e Castanheira de Pêra e que
envolverão recursos muito significativos por parte
do Município de Figueiró dos Vinhos. Prevê-se que
se dê início a mais dois cursos no FORCET de par-
ceria com o Instituto Politécnico de Leiria.

- Tendo como objectivo atrair visitantes a Figueiró
dos Vinhos e apresentar aos Figueiroenses projectos
culturais atractivos, continuará a ser prioritário nesta
área de intervenção o Projecto “ Rota José Malhoa”
em parceria com a Casa dos Patudos e com a Autar-
quia de Alpiarça.

- A nível Patrimonial, continuarão a ser uma priori-
dade em 2008 o Projecto de Recuperação da Igreja
Matriz e o Projecto para Museu e Arquivo Munici-
pal

- A organização de vários eventos com oferta diver-
sificada e distribuídos ao longo do ano será uma rea-
lidade, sem descurar a tradição e o brilho das festas
tradicionais. O inegável sucesso do “Projecto Con-
vento ComVida” permite-nos afirmar que a iniciati-
va será continuada em 2008.

- Ao nível do desenvolvimento do desporto e tem-
pos livres salientamos mais uma vez a conclusão do
Açude de Pesca Desportiva do Poeiro e consequen-
temente todo o projecto de arranjo paisagístico de
toda a zona envolvente.
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Neste conjunto de rubricas, os projectos prioritários
têm a ver com um conjunto de obras e projectos de
fundamental importância para o Concelho, como é o
caso dos Planos de Pormenor dos Olivais e Madre
Deus e do PDM. Pretende também dar-se continui-
dade à construção da Loja e Restaurante no Casal de
S.Simão de forma que, futuramente, o fluxo turísti-
co possa ser cada vez mais importante e significati-
vo.

EducaçãoCultura, Desporto e Tempos Livres

Habitação e Urbanização

Administração Autárquica

Considera-se importante continuar a apoiar as Jun-
tas de Freguesia, delegando nelas competências que
sem a duplicação de verbas transferidas do Municí-
pio e apoio logístico do Executivo não seria possí-
vel.

Desenvolvimento industrial

Pretende transformar-se o Parque Industrial do
Carameleiro em Parque Empresarial.



- “Figueiró contra as dependências” será o lema
para as actividades que decorrerão no ano de 2008
devido ao facto de ter sido identificada uma lacuna
significativa ao nível da sinalização e acompanha-
mento dos indivíduos com comportamentos aditi-
vos. Aproveitar-se-ão as sinergias existentes na
Rede Social e dinamizar-se-ão os protocolos exis-
tentes para dar visibilidade ao tema quer no Municí-
pio quer a nível Regional.

- Aquisição de uma unidade móvel polivalente que
facilite a vivência quotidiana dos munícipes com
constrangimentos físicos relacionados com o seu
escalão etário e com dificuldades importantes de
mobilização.

- A Campanha iniciada no final de 2007 pelo Pro-
jecto “Figueiró – construir para a inclusão”, com o
título “Figueiró Solidário” será o mote para o lança-
mento de um Centro de Ajudas Técnicas de
Figueiró dos Vinhos. Este Centro permitirá cons-
truir uma verdadeira plataforma giratória de equipa-
mentos (cadeiras de rodas, canadianas, camas arti-
culadas,…)através de um esquema de empréstimo
que será gerido com a colaboração estreita dos par-
ceiros da Rede Social.

- Será lançado e efectuado um estudo, de base
sociológica, sobre a caracterização da população
idosa do Concelho.

- Pretende-se organizar e promover as “Segundas
Jornadas de Cuidados Continuados do Concelho de
Figueiró dos Vinhos”;

- Pretende-se organizar acções de divulgação/
sensibilização e rastreio da neoplastia do cólon.

-Integrando o trabalho desenvolvido no âmbito do
ano de “Figueiró contra as dependências” será
efectuado um protocolo de colaboração em parceria
com unidade de saúde na área da Alcoologia.

- Patrocinar-se-ão reuniões entre profissionais de
unidades de saúde diversas, como forma de poten-
ciar colaborações indispensáveis na drenagem ade-
quada dos doentes e a obtenção de pareceres de
ordem clínica.
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As intervenções mais significativas nesta área pren-
dem-se com a limpeza de matas, abertura e benefi-
ciação de caminhos florestais.

As grandes responsabilidades da Autarquia neste
sector prendem-se com realizações ou intervenções
nas seguintes matérias: intervenção na Comissão
Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios;
implementação do Plano Municipal de Defesa da
Floresta contra incêndios; actualização e monitori-
zação do Plano Municipal de Emergência; Conser-
vação da rede viária florestal e da rede de pontos de
água; fomentar acções de sensibilização e informa-
ção no âmbito da Protecção Civil e desenvolver e
acompanhar as acções previstas nas candidaturas à
Medida AGRIS.

Acção Social e Saúde

Protecção Civil

Saneamento e Salubridade

A Rede de Esgotos da Várzea Redonda já esta con-
cluída. Será para o Executivo Municipal uma priori-
dade através da celebração de contratos - Programa
ao abrigo do QREN.

O saneamento será para o Concelho uma prioridade.
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Inclui-se nesta rubrica a componente de apoio a
projectos de índole turística, apoio à actividade
comercial e o abastecimento de águas. Destaca-
mos a título exemplificativo o Projecto de Moder-
nização e Recuperação de Zonas Comerciais e a
Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento de Figueiró dos Vinhos.

Com o intuito de não gorar as expectativas criadas
no sector e de garantir a sustentabilidade dos pro-
jectos em curso, são opções de trabalho para o ano
de 2008:

- Manter o dinamismo das parcerias existentes
com as instituições públicas e privadas e associa-
ções com objectivos de promoção do concelho
interna e externamente.

- Prosseguir com a requalificação do Parque de
Campismo da Foz de Alge; promoção e divulga-
ção das actividades de animação atempadamente e
em locais adequados que permitam a actualização
da informação; colocação de outdoors em locais
de visibilidade estratégica.

- Sinalizar e dotar de equipamentos de segurança
homologados os percursos pedestres.

- Estabelecer protocolo de parceria com instituição
de Ensino Superior, na área da Biologia, de forma
a identificar locais adequados a actividades de fau-
na e flora propiciados pela biodiversidade existen-
te no Concelho.

- Calendarizar os eventos de pesca desportiva e a
actividade cinegética em colaboração estreita com
os Serviços florestais da Direcção Regional de
Agricultura.

- Reconversão do Viveiro de Trutas de Campelo
estabelecendo protocolos com instituições públi-
cas e privadas com o objectivo de efectuar um ver-
dadeiro berçário piscícola.

- Manutenção e melhoria da qualidade das inter-
venções ao nível das praias fluviais e organização
do calendário de animação.

Desenvolvimento económico,
abastecimento público e turismo

- Identificação dos produtos artesanais com qualidade
para serem certificados com a marca de Produtos de
Aldeia (Rede das Aldeias do Xisto).

- Iniciar os trabalhos para a criação da Academia da
Floresta.

- Desenvolver actividades na Direcção da ADXIS-
TUR, particularmente nos grupos de trabalho
“Ambiente e recursos naturais” e “Formação”.

Reparação e aquisição de móveis e
apetrechamento de imóveis

- Continuação das obras de adaptação da antiga
tesouraria e de todo o espaço de atendimento ao
público bem como a adaptação da antiga PECAPE
para estaleiro camarário.

- Continuação de obras no Edifício da Sede do Con-
celho tendo em vista melhorar as condições de traba-
lho dos funcionários e o atendimento ao cidadão.

Comunicação e Transportes

Neste conjunto de rubricas, os projectos prioritários
têm a ver com um conjunto de obras e projectos de
fundamental importância para o Concelho, como é o
caso dos Planos de Pormenor dos Olivais e Madre
Deus e do PDM. Pretende também dar-se continuida-
de à construção da Loja e Restaurante no Casal de
S.Simão de forma que, futuramente, o fluxo turístico
possa ser cada vez mais importante e significativo.



GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE

Uma “porta aberta” para todos

Com a aprovação da nova estrutura orgânica dos serviços da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos,

deu-se “luz verde” para a criação do Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM).

Com o intuito de facilitar e melhorar o relacionamento entre o munícipe e a Autarquia, o Gabinete de

Apoio ao Munícipe traduz-se numa aposta no sentido da modernização administrativa e da desburocratiza-

ção da Administração Pública Local.

Numa primeira fase de implementação, o Gabinete de Apoio ao Munícipe iniciará a sua actividade com a

recepção, encaminhamento e resposta a sugestões, reclamações e pedidos de informação e, numa segunda

fase, agregará o atendimento ao público, visando a interacção integrada e articulada dos munícipes com os

serviços municipais assumindo-se como uma “porta aberta” para todos.

Pretende este Gabinete, através de um atendimento permanente e personalizado, que o munícipe encontre

respostas sobre todas as questões relacionadas com a actividade do Município, nomeadamente:

As competências e funções dos diversos órgãos e serviços da Câmara, bem como a identificação das pes-

soas responsáveis;

O estado e o andamento de processos que lhe digam respeito;

Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os diversos órgãos e serviços do Município.
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“HISTORIAL DAS FILARMÓNICAS DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS”

No passado dia 22 de Setembro foi apresentado mais um

livro do Figueiroense Carlos Medeiros.

“Historial das Filarmónicas de Figueiró dos Vinhos” é o

segundo livro deste “pensador de Figueiró”, tal como o descre-

veu o Dr. Álvaro Gonçalves, responsável pelo Pelouro da Cul-

tura da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Com lotação quase esgotada, a apresentação do livro ficou a

cargo do Dr. Tózé Silva, um amigo Figueiroense. Durante

alguns minutos fez-nos a apresentação do livro e contou tam-

bém alguns “episódios” curiosos e divertidos. Com um “estilo

de escrita envolvente e emotivo, os livros do Sr. Carlos Medeiros serão, certamente, livros para as gerações

vindouras”, referiu.

O Sr. Presidente da Autarquia Figueiroense, Eng.º Rui Silva,

também esteve presente. Louvou a presença de todos e felici-

tou o Sr. Carlos Medeiros e também a Filarmónica de Figuei-

ró. Aliás, a primeira salva de palmas da tarde foi mesmo para

a Filarmónica de Figueiró dos Vinhos.

O Sr. Carlos Medeiros leu para o público um discurso que já

trazia preparado de casa pois, como referiu, “não estava habi-

tuado a falar em público”.
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Dr. Álvaro Gonçalves, Sr. Carlos Medeiros, Eng.º Rui Silva e
Dr. Tozé Silva

Momento em que o Sr. Carlos Medeiros discursava para
todo o auditório presente na Casa da Cultura

AUTARQUIA FIGUEIROENSE COM NOVO SITE ON-LINE

O Município de Figueiró dos Vinhos tem um novo espaço na Internet (www.cm-figueirodosvinhos.pt)

desde o passado mês de Outubro.

Um portal mais atractivo e de navegação prática foi o objectivo deste Executivo. O conteúdo do site estará

em permanente actualização e contém fotografias, notícias do Concelho, informações diversas, apoio ao

Munícipe, ambiente, entre outras áreas de interesse. O site dispõe também de entrada directa para outras

páginas relacionadas com a Autarquia e nele estará também disponível o Boletim Municipal.

Esta página na Internet pretende ser o cartão de visita de Figueiró dos Vinhos para todos aqueles que a visi-

tarem, uma vez que poderão ficar a conhecer um bocadinho de tudo aquilo que se passa aqui!



O fim-de-semana de 20 a 21 de Outubro foi, talvez, um dos mais doces em Figueiró dos Vinhos! E

isto porque se realizou a segunda edição da Feira de Doçaria Conventual.

Pelo segundo ano consecutivo, o Convento do Carmo, em Figueiró dos Vinhos, foi palco desta feira e tal

como no ano passado, a edição deste ano revelou-se um

enorme sucesso. Para além do famoso Pão-de-ló e

Castanhas Doces de Figueiró dos Vinhos estiveram

presentes as doçarias de Alcácer do Sal, Tentúgal, Louriçal,

Alcobaça, Caldas da Rainha e Santa Maria da Feira.

Na cerimónia de abertura da Feira estiveram presentes o

Presidente da Região de Turismo do Centro, Dr. Pedro

Machado, o Presidente da Câmara Municipal de Figueiró

dos Vinhos, Eng.º Rui Silva e o Vice-Presidente, Dr.

Álvaro Gonçalves.

Durante a tarde de Sábado houve animação de rua com o

Grupo “Kopinxas” e o Grupo de Voluntários de Figueir ó dos Vinhos “Gotas de Luz” vestiu-se a rigor, com

trajes medievais, para promover os doces típicos da Vila.

No Auditório do Convento decorreu uma Conferência Temática organizada pela Câmara Municipal de

Figueiró dos Vinhos em parceria com o PROGRIDE (Projecto Figueiró – Construir para a inclusão)

intitulada “Doçaria Conventual – Negócios de

Sucesso”. A referida Conferência teve como

intervenientes os doceiros de Arouca, Alcobaça e a

D.Manuela Campos da Confeitaria Santa Luzia, de

Figueiró dos Vinhos.

Já no Domingo, pelas 18 horas, o Grupo Coral “ARS

Música” de Almada, presenteou todos os visitantes com

um brilhante concerto.

Após a actuação do Grupo, o Vice-Presidente felicitou

todos os doceiros presentes com lembranças da Vila de

Figueiró dos Vinhos.
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FEIRA DE DOÇARIA CONVENTUAL

Entrega de lembranças aos participantes na Feira de
Doçaria Conventual

Sr. João Cardoso Araújo, Dr. Pedr o Machado, Eng.º Rui Silva e
Dr. Álvaro Gonçalves na Feira de Doçaria Conventual
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CARLOS PINTO COELHO EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS

“Assim acontece na Rádio” apresentado na Biblioteca Municipal

Carlos Pinto Coelho visitou Figueiró dos Vinhos no passado dia 23 de Novembro para apresentar o seu

mais recente livro “Assim acontece na

Rádio”.

Uma referência no jornalismo português,

Carlos Pinto Coelho ganhou notoriedade com

o programa “Acontece”, que durante nove

anos passou na RTP2. Na estação de televi-

são pública foi ainda director-adjunto de

informação, director de programas e director

de relações internacionais.

“Assim acontece na Rádio” é o resultado de

uma selecção de trinta entrevistas radiofóni-

cas que passaram, entre 1998 e a actualidade,

no programa de rádio “Agora…Acontece!”, conduzido semanalmente pelo jornalista.

Manuel Alegre, António de Almeida Santos, Mário Cast rim, Agustina Bessa-Luís, José Mário Branco, Sér-

gio Godinho, Adriano Moreira, Mário de Carvalho, Lídia Jorge e Rui Zink foram algumas das personalida-

des entrevistadas por Carlos Pinto Coelho ao longo dos oito anos de existência do programa.

Carlos Pinto Coelho é ainda autor dos livros “A meu ver” e “De tanto olhar” e co-autor de “Do tamanho do

mundo”.

Com uma atitude descontraída e simpática, Carlos Pinto Coelho apresentou o seu livro a todo o auditório

presente na Biblioteca Municipal. Falou de alguns dos seus entrevistados e também de televisão. Agrade-

ceu o convite e a oportunidade que a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos lhe deu em voltar à terra

onde viveu a sua mãe e, como ele próprio referiu “voltar aqui é regressar aos berços de infância de minha

mãe”.

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Rui Silva, aproveitou a oportunidade para convidar o jorna-

lista a presentear Figueiró com uma exposição de fotografias futuramente.

No final da apresentação do livro, o Sr. Presidente e o Sr. Vereador da Cultura ofertaram a Carlos Pinto

Coelho o livro “Monografia do Concelho de Figueiró dos Vinhos”, do escritor da terra, Carlos Medeiros,

entre outras lembranças características da Vila.

Carlos Pinto Coelho, Eng.º Rui Silva e Dr. Álvaro Gonçalves
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FESTIVAL DE MÚSICA DE COIMBRA PASSA POR FIGUEIRÓ

EDITE ESTRELA DE VISITAA FIGUEIRÓ DOS VINHOS

A Edição 2007 do Festival de Música de Coimbra passou pela Igreja do Convento de N. Sra. do Car-

mo, em Figueiró dos Vinhos, no passado dia 24 de Novembro.

Organizado pela Câmara Municipal de Coimbra, em parceria com a Universidade de Coimbra, a Região de

Turismo do Centro, o INATEL – Deleg ação de Coimbra e o Teatro Académico de Gil Vicente este espec-

táculo, produzido pela ADARTE – Associação para o Desenvolvimento Musical de Coimbra, passou por

dez concelhos do distrito, num período que se estendeu de Outubro ao início do mês de Dezembro.

Sob a orientação do maestro Augusto Mesquita, a Orquestra ADARTE acompanhada da contralto Joana

Neto interpretaram, em Figueiró dos Vinhos, obras de Vivaldi, Bach, Gounod, Schubert, Caccini, Gabunia,

Fauré, Sousa Santos, Arcadelt e Potiron.

A ADARTE é uma estrutura mu sical assente num grupo variável de instrumentistas, de acordo com as

necessidades de cada concerto, ao qual se poderão juntar instrumentos de sopro, solistas, cantores, entre

outros.

No passado dia 16 de Novembro, a Casa Municipal da Juventude abriu as suas portas para dar as

boas-vindas à eurodeputada Edite Estrela.

Edite Estrela deslocou-se a Figueiró dos Vinhos no âmbito do ciclo de conferências subordinadas ao tema:

“ Portugal precisa de mais bebés – como ajudar as famílias a tratar deles?”.

A visita da eurodeputada enquadrou-se num ciclo de conferências que também passou por Figueiró. Este

ciclo de conferências teve como prioridade abrir uma discussão sobre a problemática das políticas públicas

em Portugal, sobretudo as relacionadas com as áreas ligadas à família e à natalidade.

Segundo os organizadores, esta iniciativa, que decorreu desde 27 de Setembro e se prolongou até 14 de

Dezembro, pretendeu ser um contributo para a abertura de um debate com os cidadãos sobre os problemas

que hoje se colocam às famílias com filhos.

Para além da participação de Edite Estrela, este ciclo de conferências contou também com a presença de

diversas figuras públicas e técnicos qualificados com responsabilidade no sector que proferiram conferên-

cias descentralizadas pelo distrito de Leiria.

O ciclo de conferências terminou em finais de Dezembro com uma sessão, na Cidade de Leiria, que contou

com a presença do Ministro do Trabalho e da Solidariedade, Vieira da Silva.



Autarquia Figueiroense elaborou programa com diver-

sas acções de promoção e divulgação turística.

No passado dia 27 de Setembro foi comemorado, pela pri-

meira vez em Figueiró dos Vinhos o Dia Mundial do Turis-

mo.

Na Casa Municipal da Juventude esteve patente uma expo-

sição de artesanato em madeira com peças do artesão

figueiroense, Francisco Hortelão, retratando diversos edifí-

cios emblemáticos do Concelho. A Casa da Juventude este-

ve também decorada com motivos alusivos a alguns des-

portos ligados à natureza que, actualmente já é possível

praticar no Concelho. Ao longo do dia, quem quis desfrutar

de alguns produtos característicos da região também o pôde

fazer na Casa da Juventude.

A Biblioteca Municipal Simões de Almeida (tio) e o Posto de Turismo também se associaram a esta data.

Na Biblioteca Municipal esteve patente uma mostra de livros e dvd’s alusivos ao turismo local e nacional.

No Posto de Turismo, realizou-se uma prova de produtos regionais (pão-de-ló, castanhas doces e vinho) e

foram também oferecidas algumas lembranças a quem ali se deslocou.
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DIA MUNDIAL DO TURISMO

Para assinalar o Dia Europeu sem Carros, a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos levou a cabo mais

uma iniciativa. Desta vez, o II Passeio de Cicloturismo Nocturno.

Esta iniciativa tinha como objectivo sensibilizar a população para a alternativa fácil ao uso do automóvel.

Assim, foi interdita a circulação de veículos motorizados no centro da vila e todos, incluindo o Presidente e

o Vice-Presidente da Autarquia Figueiroens e, se “renderam” às suas bicicletas.

À hora combinada compareceram na Praça do Município cerca de uma centena de participantes. Estavam

todos prontos para o passeio de cerca de 30 km pelas ruas da vila onde puderam desfrutar das belas

paisagens que acabam por passar despercebidas com o ritmo de vida diário.

“DIA EUROPEU SEM CARROS”- 22 de Setembro

Visita dos utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de
Figueiró dos Vinhos à exposição de Francisco Hortelão patente
na Casa Municipal da Juventude.
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NATAL EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS

No fim da tarde do dia 20 de Dezembro decorreu na Casa da

Cultura a Festa de Natal dos funcionários do Município

Figueiroense. Esta, foi animada pelo Grupo de Voluntários de

Figueiró dos Vinhos “Gotas de Luz” que fez as delícias das

crianças.
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Com o objectivo de promover e captar a atenção

da população para o comércio tradicional, o

Município de Figueiró dos Vinhos em parceria

com a Associação Comercial do Centro Urbano

de Figueiró dos Vinhos (UAC), bem como com a

Associação Empresarial do Pinhal Interior

(A.E.P.I.N.) realizou uma campanha que teve iní-

cio no dia 15 de Dezembro com a iluminação das

ruas da vila e a habitual decoração com motivos

tradicionais de Natal.

Nos dias 15, 16, 22, 23 e 24, adultos e crianças

puderam visitar o cantinho do Pai Natal e tirar

uma fotografia, assistir a animações de rua e

espectáculos musicais e também deliciar-se com as

maravilhosas castanhas assadas e distribuídas

pelo Agrupamento de Escuteiros.

Legenda das imagens:

1 e 2 – Fotografia com o Pai Natal

3 – TUFES – Tuna Feminina da Escola Superior
de Educação de Santarém

4 – Filarmónica Figueiroense

5– Rancho Folclórico Flores da Alegria

1

2

3

4

5



Também na freguesia de Bairradas o Natal não fo i esquecido. As crianças ouviram histórias con-
tadas pelo Pai Natal, receberam lembranças, pintaram desenhos, fizeram pinturas faciais e pude-
ram brincar nos insufláveis.
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5 – Concerto de Natal: Coro de Câmara de São João da
Madeira; Orquestra do Conservatório de Música de
Fornos; Direcção: Susana Leite

6 – Duo de Acordeonistas

7 - Agrupamento de Escuteiros de Figueiró dos Vinhos
6

5

7



“UM OLHAR SOBRE FIGUEIRÓ DOS VINHOS”

Primeiro Concurso de Fotografia promovido pela Autarquia

“Um olhar sobre Figueiró dos Vinhos” foi o tema escolhido para o primeiro Concurso de Fotografia que a

Câmara Municipal promoveu ao longo dos meses de Dezembro e Janeiro.

Este Concurso, que decorreu de 1 de Dezembro de 2007 a 31 de Janeiro de 2008, teve como objectivo

incentivar a produção fotográfica como meio de comunicação e expressão, bem como dar a conhecer novos

valores na área da fotografia.

Com concorrentes oriundos de Lisboa, Cartaxo, Leiria, Figueira da Foz, Penela, Coimbra, Valado de Fra-

des, entre outras localidades, este concurso revelou-se um êxito. Aos serviços do Município chegaram cer-

ca de oitenta trabalhos.

A participação esteve aberta a todos os interessados com idade igual ou superior a 16 anos nunca esquecen-

do o tema obrigatório do Concurso, Figueiró dos Vinhos, a vila, a serra e as freguesias do concelho.

Cada participante pôde apresentar um máximo de cinco fotografias por secção, sendo que a secção A se

referia a fotografia a preto e

branco e a secção B a foto-

grafia a cores. As imagens

com manipulação digital

não seriam aceites.

Os prémios, que serão

entregues aquando da aber-

tura pública da exposição,

eram extremamente alician-

tes: 1º Prémio: Viagem aos

Açores com alojamento e

pequeno-almoço incluído,

2º Prémio: Máquina foto-

gráfica Carl Zeiss Ikon e o

3º Prémio: Máquina fotográfica Kodak Six20.
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OBRAS NO CONCELHO
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Avenida de Ligação Chavelho - Escola Secundária

Núcleo central da vila

Acesso para deficientes na entrada da Câmara Municipal Acesso para deficientes na entrada da Câmara Municipal

Avenida de Ligação Chavelho - Escola Secundária

ANTES DEPOIS

Núcleo central da vila



OBRAS NO CONCELHO
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Reabilitação urbana - Nova Praça Novos Ecopontos

Restaurante e Loja no Casal de S.Simão - Aguda Pavimentação - Pereira - Aguda

Açude do Poeiro - AregaReabilitação de mina de água em Ribeira de S.Pedro



PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS

DE FREGUESIA

FREGUESIA DE BAIRRADAS - Alargamento e pavimentação da
estrada Chãs - Cemitério

FREGUESIA DE AREGA - Reparação e alargamento da estrada no
Lugar de Vale do Prado

FREGUESIA DE AREGA - Reabilitação do Parque Infantil do
Jardim de Infância

FREGUESIA DE BAIRRADAS - Calçadas no Lugar de Casal dos
Ferreiros

FREGUESIA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS - Reparação de estrada no
Lugar da Ribeira de S.Pedro

FREGUESIA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS - Valetas no Lugar do
Colmeal
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PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS

DE FREGUESIA

FREGUESIA DE AGUDA - Aquisição de terreno para a zona de
lazer em Almofala de Baixo

FREGUESIA DE AGUDA - Reconstrução de calçadas em S. Pedro

FREGUESIA DE CAMPELO - Pavimentação - Alge -Singral

FREGUESIA DE CAMPELO - Valeta s em betão nos lugares de:
Campelo, Vilas de Pedro, Fontão Fundeiro, Ribeira Velha, Alge.
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I FEIRA DE ANTIGUIDADES E VELHARIAS

Inicialmente pensada para o Ramal, devido às condições climaté-

ricas, a Feira foi transferida para o Mercado Municipal e parece

que valeu mesmo a pena! Todos os vendedores foram unânimes

ao dizerem que “este é o melhor local do país onde temos estado”.

Com trinta e cinco expositores e aproximadamente cinquenta ban-

cas com objectos para todos os gostos e carteiras, a Feira foi um

sucesso e fez a delícia de

todos aqueles que a visi-

taram. Desde peças de bronze, máquinas fotográficas, cerâmicas,

selos, brinquedos, livros, armas, postais ou linhos…tudo foi possí-

vel encontrar nesta Feira.

No final do dia o balanço era extremamente positivo pois, de facto

a Feira revelou-se um sucesso e superou as expectativas de todos.

Foi inaugurada no passado dia 24 de Novembro a

Exposição de Desenhos a Carvão de Luís Lacerda.

Luís Lacerda é um “filho da terra”, é natural de Figuei-

ró dos Vinhos mas reside actualmente na Figueira da

Foz.

Pintor mas também escritor, deu vida à Sala de Exposi-

ções do Clube Figueiroense com esta sua exposição

intitulada “Preto e Branco” .

O autor do livro “Quero ou não quero” agradeceu o

apoio e incentivo dado pela Autarquia para que a sua exposição viesse até Figueiró dos Vinhos e, emocio-

nado, dedicou esta exposição aos Pais!

LUÍS LACERDA EXPÕE NO CLUBE FIGUEIROENSE

Luís Lacerda fez uma “visita guiada” pelos seus quadros.

A Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos em parceria com a U.A.C. - Associação Comercial
do Centro Urbano de Figueiró dos Vinhos organizou, no dia 30 de Setembro, a I Feira de
Antiguidades e Velharias.
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FILARMÓNICA FIGUEIROENSE DE PARABÉNS

A Filarmónica Figueiroense comemorou, no passado dia 8

de Dezembro, mais um aniversário.

É a colectividade mais antiga do concelho de Figueiró dos

Vinhos mas até hoje não foi possível saber-se ao certo a data

da sua fundação, supondo-se que tenha sido entre os anos de

1850 a 1870.

Ao longo dos anos, a Filarmónica Figueiroense foi passando

por alguns momentos difíceis. Contudo, houve sempre quem

não baixasse os braços e tentasse levar este barco a bom porto! Tal como referiu Carlos Medeiros, Presi-

dente da Filarmónica Figueiroense, há três sócios que não podem ser esquecidos pois, “entre tantos obstá-

culos e falta de apoios, encontraram engenho e arte para manter activa a colectividade entre o princípio

de 2003 e até ao final de 2006”. E a salva de palmas da tarde foi mesmo para essas três pessoas Tomás

Granada, Vítor Jorge Hortelão e Fernando das Dores Leitão.

Aquando da tomada de posse da nova direcção, em Janeiro de

2007, a Filarmónica Figueiroense contava apenas com doze

elementos. Actualmente são cerca de trinta os elementos que a

constituem e na sua grande maioria jovens.

No seu discurso, Carlos Medeiros fez-nos um balanço do traba-

lho desenvolvido ao longo deste ano. Falou-nos da Escola de

Música e da contratação do maestro Miguel Rijo que, com

empenho e dedicação dirige a Filarmónica e a Escola de Música, da reparação de alguns instrumentos e

também da aquisição de três novos, da restauração da colectividade. Aqui, agradeceu o apoio dado pela

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos e referiu ainda o facto da Filarmónica Figueiroense ter entrado

para a Federação de Filarmónicas do Distrito de Leiria e falou também, com orgulho, do novo fardamen-

to com que a Filarmónica desfilou pelas ruas da vila neste dia especial. A segunda sa lva de palmas da tar-

de foi para a Junta de Freguesia de Figueiró dos Vinhos que, para além do subsídio financeiro anual, pre-

senteou a Filarmónica Figueiroense com um novo instrumento, uma trompa de harmonia, no valor de

1.280 euros.

Para finalizar o seu discurso, o Presidente da Filarmónica Figueiroense agradeceu a todos os presentes,

convidados, sócios e amigos, representantes das Juntas de Freguesia do concelho e também à Câmara

Municipal de Figueiró dos Vinhos pela sua presença e apoio.

Filarmónica Figueiroense exibe o seu novo fardamento.

Filarmónica a desfilar pelas ruas da Vila.
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SITE DA BIBLIOTECA SIMÕES DE ALMEIDA (TIO)

Num esforço de aproximação e de cada vez maior satisfação dos seus utilizadores, a Biblioteca Municipal

de Figueiró dos Vinhos disponibiliza, com o seu site, um conjunto de serviços e recursos disponíveis 24

horas por dia, tais como: o catálogo on-line; um serviço de perguntas on-line através da Biblioteca Res-

ponde; a disponibilização gradual da maior parte da imprensa produzida no concelho de Figueiró dos

Vinhos desde o séc. XIX; um conjunto de serviços on-line (solicitação de cartão, renovação de emprésti-

mos, reservas, sugestões de novas aquisições e sugestões e reclamações); um Serviço de Informação à

Comunidade on-line; sites seleccionados; recursos para bibliotecas e um espaço Crianças que estará bre-

vemente disponível e que se pretende que seja um espaço dentro do site concebido para os mais pequenos.

A construção deste site, resultou de um projecto no qual participou uma equipa multidisciplinar composta

por:

- João Gonçalves, webdesigner, webdevelopper e formador na área do desenvolvimento web em diversas

escolas portuguesas da especialidade como a Flag, a Galileu, a Rumos e a ETIC;

- Maria Manuela Barreto Nunes, professora da Universidade Portucalense, colaboradora da Universidade

de Aveiro e directora da Biblioteca Geral da Universidade Portucalense no Porto;

- Sérgio Mangas, bibliotecário responsável pela Biblioteca Simões de Almeida (tio) em Figueiró dos

Vinhos.

Este site insere-se no âmbito de um projecto mais geral da Biblioteca Simões de Almeida (tio) que visa

tirar o maior partido das tecnologias de infor-

mação e comunicação, nomeadamente da

Internet, tornando-se, simultaneamente, numa

porta de acesso local ao conhecimento e de

promoção da sociedade de informação e do

conhecimento.

Nesse sentido, convidamo-lo a visitar o nosso

site (www.bmfigueirodosvinhos.com.pt),

relativamente ao qual muito gostaríamos que

nos fizesse chegar a sua apreciação.

Vista da Biblioteca Municipal Simões de Almeida (Tio)
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A digitalização da imprensa local de Figueiró dos Vinhos é uma

iniciativa muito importante da autarquia . Tem como objectivo

recolher, preservar e divulgar a imprensa local que foi produzida

neste Concelho, sobretudo a mais antiga e através desta recuperar

e divulgar a história riquíssima do povo figueiroense. Trata-se de

um projecto com alguma complexidade, já que grande parte dessa

imprensa não se encontra na posse da Biblioteca Municipal ou de

outras entidades locais, e que resulta da colaboração de diversas

bibliotecas e arquivos nacionais.

Neste momento está concluída a primeira fase do Projecto de

Digitalização da Imprensa Local de Figueiró dos Vinhos e prevê-

se o arranque da segunda fase para 2008.

O site da Biblioteca Municipal tem já disponíveis mais de 9400

páginas de jornais antigos de Figueiró dos Vinhos.

Muitos destes jornais, que não se encontravam na posse da Biblioteca Municipal ou de outras entidades

locais, mas sim em diversas bibliotecas e arquivos nacionais com acesso restrito, podem agora ser con-

sultados remotamente e a qualquer hora do dia por qualquer pessoa interessada na história de Figueiró dos

Vinhos.

Disponíveis centenas de jornais antigos de Figueiró dos Vinhos
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A Biblioteca Municipal Simões de Almeida (Tio) tem patente, até ao próximo dia 31 de Março, uma expo-

sição de Literatura Erótica, intitulada “Amor é Prosa Sexo é Poesia”

No passado as bibliotecas mantinham nos seus depósitos os livros considerados imorais cuja leitura era

condicionada ou mesmo proibida.

A literatura erótica como é fácil de imaginar compunha grande parte destes acervos cuidadosamente guar-

dados e mantidos longe do olhar do grande público. Os tempos são outros, e hoje o erotismo e a sexualida-

de são temas abertamente discutidos nas sociedades democráticas, estão omnipresentes na televisão, no

cinema e na imprensa, sendo considerados uma parte fundamental e necessária da vida de qualquer ser

humano.

A arte, e nomeadamente a literatura sempre foram ao longo dos tempos um lugar privilegiado de expressão

e sublimação da sexualidade. O que esta exposição pretende dar a conhecer é simplesmente um género que

também foi explorado por grandes e consagrados escritores, dos quais mostramos de seguida alguns dos

muitos exemplares existentes naquele espaço cultural.

ARTE DE AMAR

de Ovídio

Lisboa: Presença, 1965

Livro escrito durante o Império Romano que
pretende ensinar o ideal de beleza, os mecanis-
mos de sedução, os melhores métodos de
obtenção do prazer e, mesmo, a arte da traição
e do engano. Eis alguns dos temas deste
manual do amor do séc. I a.C.

KAMA SUTRA

de Vatsyayana

Lisboa : [s.n.], 1965.

Manual indiano sobre a arte do sexo e do
amor. O livro data do século IV, mas só no
século XIX se tornou conhecido no Ocidente.
Este manual foi escrito para os homens embo-
ra não tenham sido esquecidas as necessida-
des femininas.

EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

JUSTINE OU OS

INFORTÚNIOS DA VIRTUDE

de Marquês de Sade

Lisboa: Antígona, 2001

Outro clássico da literatura erótica do século
XVIII, um dos pontos mais altos do pensamen-
to herético e libertino e da narrativa erótica,
neste caso claramente perversa, apesar do leve
disfarce moralista.

POESIAS ERÓTICAS,

BURLESCAS, E SATÍRICAS

de Bocage

Bruxelas: [s.n.], 1860

Só cerca de 50 anos após o falecimento de
Bocage foram publicadas pela primeira vez as
suas poesias eróticas. Durante o salazarismo a
poesia erótica de Bocage voltou à clandestini-
dade, fazendo parte da lista de livros proibi-
dos.

O AMANTE DE

LADY CHARTTERLEY

de D. H. Lawrence

Mem Martins: Europa-América, 1994

Divulgado em 1928, esta obra apenas foi
publicada 1960. O Amante de Lady Chatterley
é um romance sobre o amor, o sexo, as classes
sociais e a industrialização.

SEXUS

de Henry Miller

Rio: Gráfica Record Editôra, 1967

Primeiro volume da triologia composta por
«Sexus», «Plexus» e «Nexus». Este livro
autobiográfico é um clássico da literatura
erótica que narra as aventuras sexuais e literá-
rias do escritor durante os anos 20 e 30 do
séc. XX em Nova Iorque.



REVISTA I NFORMATIVA M UNICIPAL PÁGINA 29

FIGUEIRÓ DOS VINHOS PREPARA GEMINAÇÃO COM
SAINT MAXIMIN

No fim-de-semana de 19 a 21 de Janeiro, o Município de Figueiró dos Vinhos recebeu a visita de uma
comitiva de Saint-Maximin (França) com o objectivo de ultimar o protocolo de geminação entre as
duas vilas.

Depois da geminação já estabelecida com Nampula, em Moçambique, o Município de Figueiró dos Vinhos

prepara-se para estabelecer um novo protocolo, desta vez com Saint-Maximin que, por sua vez, também já

é geminada com Perkata, na Hungria.

Saint-Maximin é uma pequena vila nos arredores de Paris onde reside uma forte comunidade de portugue-

ses, muitos dos quais Figueiroenses. E foi a vontade desses Figueiroenses que uniu os dois municípios na

geminação.

O primeiro encontro entre as duas vilas ocorreu no passado mês de Setembro quando uma comitiva de

Figueiró dos Vinhos se deslocou a Saint Maximin. Nessa altura foram já delineadas as linhas gerais do pro-

cesso de geminação.

Desta vez, com a presença dos franceses em Figueiró dos Vinhos, ultimou-se a carta de princípios entre as

duas vilas que se prevê assinar em Junho ou Julho do corrente ano, durante as festas de S.João ou de S.

Pantaleão, respectivamente, em Figueiró dos Vinhos.

Durante o seu discurso, no Salão

Nobre dos Paços do Concelho, o Pre-

sidente da Câmara Municipal de

Figueiró dos Vinhos, Eng.º Rui Silva,

afirmou que “a geminação que se irá

fazer com Saint Maximin será muito

profícua para ambas as comunidades”,

pois “será uma forma de dar a conhe-

cer uma região, o meio ambiente, os

seus habitantes, os seus hábitos, os

seus valores, a sua música, a sua gas-

tronomia, entre outros”. Da mesma

ideia partilha Serge Macudzinski, Presidente de Saint-Maximin que pretende que se estabeleçam intercâm-

bios ao nível do desporto e cultura e também intercâmbios escolares.

Eng.º Rui Silva e Serge Macudzinski aquando do primeiro encontro entre os dois Municípios,
em Saint-Maximin.
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No seu discurso, Serge Macudzinski agradeceu a “forma calorosa e amiga” com que toda a comitiva foi

recebida em Figueiró dos Vinhos, deu os Parabéns pelas condições do Quartel dos Bombeiros Voluntários

(toda a comitiva francesa esteve presente no lançamento das comemorações do Ano Nacional do Volunta-

riado nos Bombeiros) e lembrou que jamais vão

esquecer o “céu azul que encontraram na sua chega-

da a Figueiró dos Vinhos”.

Tal como o Presidente da Câmara Municipal de

Figueiró dos Vinhos, o Presidente Francês também

terminou o seu discurso dizendo: “ Viva a união

entre as duas vilas. Viva Portugal! Viva a França!”

Ao longo destes três dias, a Comitiva francesa visi-

tou alguns locais de interesse histórico-cultural do

concelho e também fez uma visita à cidade de

Coimbra. Na despedida, a Comitiva Francesa agra-

deceu por estes dias e viajou para França

“maravilhada” com a nossa paisagem que, ao con-

trário da deles é muito verde.

Da esquerda para a direita: Amândio Ideias, Presidente da Junta de Fregue-
sia de Figueiró dos Vinhos; José Adelino Sardinha, Presidente da Junta de
Freguesia de Aguda; Armando Gonçalve s, Secretário da Junta de Freguesia
de Aguda; João Cardoso Araújo, Assemble ia Municipal; Dr. Álvaro Gonçal-
ves, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos; Serge
Macudzinski, Presidente da Câmara Municipal de Saint Maximin; Eng.º
Rui Silva, Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos; Eng.ª
Paulina Martins, Presidente da Assembleia Municipal; Dr. Carlos Lopes,
Deputado da Assembleia da República; Dr. Fernando Manuel Manata e Dr.
Pedro Miguel dos Santos Lopes, ambos Vereadores da Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos.

Momento em que escutavam atentamente a Filarmónica Figueiroense que
fez questão de estar presente neste dia tão importante para o Município de
Figueiró dos Vinhos, tocando, entre outros os Hinos de França e Portugal,
respectivamente a Marselhesa e a Portuguesa.
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ANO NACIONAL DO VOLUNTARIADO NOS BOMBEIROS

COMEMORADO

A Liga dos Bombeiros Portugueses decretou o ano de 2008 como o Ano Nacional do Voluntariado,

neste sentido, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos realizou,

no passado dia 19 de Janeiro, a cerimónia evocativa da iniciativa.

O dia começou bem cedo, com o hastear das bandeiras, por volta das 9 horas. Seguiu-se a leitura do Mani-

festo do Ano Nacional do Voluntaria do por parte do Coronel Albuquerque, Representante da Liga dos

Bombeiros Portugueses. “As associações de bom-

beiros são anualmente responsáveis por 80% da

totalidade dos actos de socorro prestados à popula-

ção. O voluntariado nos Bombeiros constitui-se

como um sólido meio de integração e inclusão

social, contribuindo activamente para a construção

de uma sociedade coesa e solidária.

O voluntariado nos Bombeiros representa uma for-

ma das pessoas se empenharem na missão supre-

ma de defesa de vidas e bens, o mesmo é dizer,

exercerem uma cidadania activa e responsável,

alicerçada nos valores da

solidariedade, da partilha, do trabalho de equipa

e da disciplina funcional”, pode ler-se no mani-

festo da Liga dos Bombeiros Portugueses.

O Ano Nacional do Voluntariado nos Bombei-

ros, sob o lema “ Voluntários por opção, pro-

fissionais na acção”, é um desafio lançado pela

Liga dos Bombeiros Portugueses, dirigido a

todas as corporações de bombeiros do país.

Da esquerda para a direita:Presidente da Direcção da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos; Presidente da Assem-
bleia Geral; Representante da Assembleia Municipal; Presidente da Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos; Representante da Liga dos Bombeiros
Portugueses; Comandante dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos

Momento do discurso do Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Rui Silva
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Seguidamente tomou a palavra o Comandante

Pinto, dos Bombeiros Vo luntários de Figueiró

dos Vinhos.

Seguiu-se o Presidente da Direcção da Asso-

ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-

rios de Figueiró dos Vinhos, Eng.º Filipe Silva

que começou por fazer uma saudação especial

à delegação francesa de Saint-Maximin que

esteve presente nas comemorações. Saudou e

felicitou também a Liga dos Bombeiros Portu-

gueses por esta oportuna iniciativa que é, a seu

ver, uma justa homenagem aos Bombeiros

Voluntários de Portugal. Para terminar, apresentou à população a nova viatura, oferecida pela Caixa de

Crédito Agrícola da Zona do Pinhal e aproveitou o momento para comunicar que, em reunião de Direcção,

foi deliberado por unanimidade atribuir ao Crédito Agrícola da Zona do Pinhal a distinção de Associado

Benemérito, por dádivas atribuídas à Associação.

O Presidente da Autarquia Figueiroense, Eng.º Rui Silva, louvou todos os soldados da paz, lembrou a

memória dos que já partiram e fez também um

agradecimento especial à Caixa de Crédito

Agrícola da Zona do Pinhal pela ambulância

oferecida aos Bombeiros.

No estandarte da Corporação, o Presidente da

Câmara Municipal, Eng.º Rui Silva colocou a

Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro, alu-

siva ao Ano Nacional do Voluntariado com

que a Liga dos Bombeiros Portugueses distin-

guiu todas as Associações Humanitárias do

País.

Depois da entrega das chaves e da bênção da nova viatura, houve um desfile de viaturas e da fanfarra pelas

ruas da vila.

Momento em que o Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bom-
beiros recebe a chave da nova viatura oferecida pela Caixa de Crédito Agrícola da
Zona do Pinhal.

Eng.º Rui Silva colocou, no estandarte da Corporação, a medalha de serviços
distintos grau ouro.



INAUGURADA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS
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Pouco passava das 15horas do dia 25 de Janeiro quando Correia de Campos, na altura Ministro da Saúde,

chegou a Figueiró dos Vinhos. Visitou e inaugurou uma valência com capacidade para internamentos de

média e longa duração, que abriu as portas no dia 2 de Janeiro como Unidade de Cuidados Continuados

Integrados de Figueiró dos Vinhos (UCCI).

o, Provedor da Santa Casa daSegundo Fernando dos Santos Conceiçã

Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, “ o edifício foi alvo de obras

que representaram um investimento total de cerca de um milhão de

euros, dos quais 850 mil foram gastos na remodelação do edifício e

150 mil no seu apetrechamento, parte dos quais financiados através

do Programa Operacional do Centro e do Saúde XXI, num total de

465 mil euros, sendo o restante suportado pela Santa Casa da Miseri-

córdia, recorrendo a financiamentos externos.”

Fernando Conceição agradeceu ao antigo Presidente da Autarquia,

Fernando Manata pois tornou o início desta obra possível, ao Deputado Carlos Lopes, pela ajuda na abertu-

ra da Unidade e ao Presidente da Autarquia Figueiroense, Rui Silva, pelo “garantido apoio para a aquisição

do equipamento que é necessário para concluir o apetrechamento desta Unidade de Cuidados Continua-

dos”.

Esta Unidade dispõe de nove camas para internamentos de longa duração e quinze para internamentos de

média duração. Neste momento tem cerca de uma dezena de doentes internados, pelo que Fernando Con-

ceição apelou à equipa ministerial para dinamizar a transferência de mais doentes, cujos internamentos são

comparticipados em conjunto pelos Ministérios da Saúde e Segurança Social. Correia de Campos esclare-

ceu que “este processo está nas mãos das equipas de gestão de alta dos hospitais” e aconselhou o provedor

da instituição a “cumprir critérios de qualidade” e “fazer marketing” junto de hospitais de Coimbra e Pom-

bal, por exemplo, para poder rentabilizar as instalações e equipamento.

Correia de Campos louvou e felicitou o Provedor da Santa Casa da Misericórdia por esta iniciativa dizendo

que “ com este tipo de iniciativa, estamos no bom caminho! O que aqui temos é absolutamente exemplar”.

Rui Silva, Presidente da Autarquia de Figueiró dos Vinhos referiu a importância de uma unidade deste tipo

para a região e falou com bastante orgulho da abertura desta Unidade de Cuidados Continuados em Figuei-

ró dos Vinhos. Referiu também que, “ vale a pena apostar no interior do país, pois todos nós, Portugueses,

sentimos que sectores como a Saúde e a Segurança Social podem ajudar a discriminar positivamente o inte-

rior”.

Visita às instalações da nova UCCI.
À esq. Fernando Conceição e à dir. Correia de Campos



MONTARIAS DO CENTRO

concelho. Saudando a organização, pela forma competente

quia congratula-se pelo facto da mesma ter decorrido se

apetecíveis troféus de caça, que desta vez,

Terminada a batida seguiu-se o almoço-convívio, num rest

zação, caçadores, convidados e acompanhantes, para

Enquadrada nas Montarias do Centro, recebeu uma vez

mais a Vila de Figueiró dos Vinhos no dia 20 de Janeiro,

uma jornada dedicada à actividade de Caça Maior contan-

do para o efeito com um número significativo de montei-

ros vindos dos mais variados pontos do país, a que se jun-

taram também convidados e acompanhantes.

Com o apoio da Autarquia decorreu aquela jornada com

grande espírito de confraternização, gerando-se um

ambiente agradável e que é desde logo, independentemen-

te dos resultados, um excelente cartão de visita do nosso

e profissional como decorreu o evento, a Autar-

m incidentes sendo também de realçar os sempre

se saldou num total de 7 javalis e 2 veados.

aurante da nossa vila, a que se juntaram organi-

se deliciarem com a gastronomia local.

O Vice-presidente da Câmara Municipal, que participou no almoço, sublinhou a importância da iniciativa,

que, a par da vertente desportiva, também serviu para estabelecer e reforçar os laços de amizade e compa-

nheirismo que unem os caçadores, e que ficaram bem demonstrados no salutar convívio e sã confraterniza-

ção”

Exposição de troféus abatidos

Promovida pela FICAPE – Cooperativa Agrícola do Norte do Distrito de Leiria, encontra-se em processo

de constituição uma Zona de Intervenção Florestal na freguesia de Campelo e que conta com a colaboração

e apoio técnico do Município, através do seu Gabinete Técnico Florestal. Aquela ZIF, visa a constituição

de uma área agrupada com uma área proposta de 3800 hectares tendo como objectivo, promover o ordena-

mento e planeamento dos espaços florestais naquela freguesia

com vista a dotar aquela área dum Plano de Gestão Florestal e

dum Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Desenvol-

veram-se até a presente data um conjunto de reuniões em

vários lugares da Freguesia e também fora desta, nomeada-

mente na região de Lisboa, local onde residem actualmente

muitos Campelenses, proprietários de terrenos rústicos naquela

freguesia.
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ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL (ZIF)

Sessão de esclarecimento sobre a ZIF realizada em Sacavém
junto de Figueiroenses residentes na grande Lisboa
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Como todos sabemos a actividade desportiva regular é um excelente meio para controlar o peso corporal e

para manter o corpo saudável. Assim, e pensando no bem-estar físico e mental de todos os cidadãos, a Pis-

cina Municipal tem para oferecer um leque variado de modalidades, tais como hidroginástica, hidrosénior,

natação, adaptação ao meio aquático e hidroterapia (modalidade administrada pela Santa Casa da Miseri-

córdia de Figueiró dos Vinhos).

Neste momento, com uma lotação de 94

alunos e com uma lista de espera de 48, a

Piscina Municipal conta com utentes entre

os 3 e os 75 anos e dos mais variados locais

como, Figueiró dos Vinhos, Avelar, Casta-

nheira de Pêra, Pedrógão Grande e Cerna-

che do Bonjardim.

A inscrição poderá ser feita no Gabinete de

Desporto na Piscina Municipal, através do

endereço de correio electrónico gabdes-

porto@cm-figueirodosvinhos.pt ou ainda

através dos seguintes números de telefone:

236 551 132/ 91 843 39 24.

PISCINA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Pormenor de uma aula de HIDROGINÁSTICA Vista geral da piscina enquanto decorrem várias modalidades

Adaptação ao meio aquático
3-6 anos

7-14 anos3ª e 5ª feira
> 15 anos

15 € 18.15h – 19.00h

Natação
> 6 anos

3ª e 5ª feira
> 18 anos

15 € 18.15h – 19.00h

Hidroginástica
3ª e 5ª feira todas as idades 17,5 € 19.15h – 20.00h

Hidrosénior
3ª e 5ª feira > 50 anos 17,5 € 17.15h – 18.00h

Hidroterapia
18.00h – 18.45h

2ª e 4ª feira todas as idades 25 €
18.45h – 19.00h

Tabela de preços e horários das várias modalidades existentes na
Piscina Municipal de Figueiró dos Vinhos
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DELIBERAÇÕES

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.881,00 euros

para aquisição de alguns materiais destinados às obras na sede da Associação “O CONVÍVIO DA

REGIÃO DE CHIMPELES”.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a quantia de 1.431,97 euros para a SAN-

TA CASA DA MISERICÓRDIA a fim de fazer face a despesas com o SAP.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 2.500, 00 euros

destinados à FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ARE GA a fim de fazer face aos arranjos da Cape-

la de Casalinho de Santana.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 700,00 euros des-

tinados ao CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL para iniciativas de carácter sócio recreativo e

cultural.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio anual no valor de 2.500,00

euros, a partir do corrente ano inclusive à CASA DA COMARCA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS.

25 de Julho de 2007

12 de Setembro de 2007

26 de Setembro de 2007

11 de Julho de 2007

10 de Outubro de 2007

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a quantia de 1.778,08 euros para a SAN-

TA CASA DA MISERICÓRDIA a fim de fazer face a despesas com o SAP.



31 de Outubro de 2007

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1000,00 euros à

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA FREGUESIA DE AGUDA a fim de fazer face às despesas

efectuadas com o gradeamento metálico do muro exterior do Pavilhão Polidesportivo.

14 de Novembro de 2007

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade transferir a quantia de 2.627,95 euros para a SAN-

TA CASA DA MISERICÓRDIA a fim de fazer face a despesas com o SAP.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio ao Agrupamento de Escolas

no valor de 847,50 euros destino à aquisição de prendas de Natal para alunos do 1º Ciclo e Pré-Escolar.

28 de Novembro de 2007

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 600,00 euros à

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS de Figueiró dos Vinhos a fim de

fazer face a obras de conservação do Quartel.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 euros à

ASSOCIAÇÃO “O CONVÍVIO DA REGIÃO DE CHIMPELES” a fim de fazer face às despesas realiza-

das no evento “Passeio Motorizado”.

12 de Dezembro de 2007

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder um subsídio no valor de 450,00 euros ao

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS de Figueiró dos Vinhos para a Festa de Natal – Pré-Escolar.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.650,00 euros

para cada carro alegórico representativo de Bairros da Vila e de algumas freguesias, no Carnaval de 2008.

DELIBERAÇÕES
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RECORTES DE IMPRENSA
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DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

Com o objectivo de despertar e sensibilizar toda a comunidade para
uma vida mais saudável, Figueiró dos Vinhos assinalou o dia 30 de
Setembro com a realização de diversas actividades desportivas des-
tinadas à população. Na foto podemos observar o momento da for-
mação do coração humano no Estádio Municipal Afonso Lacerda.

Desejo receber a Revista Informativa Municipal

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos

Praça do Município

3260-408 Figueiró dos Vinhos

Nome

Morada

Código Postal Localidade

E-mail

“DIA MUNDIAL DO CIDADÃO COM DEFICIÊNCIA”

Figueiró dos Vinhos assinalou o Dia Mundial do Cidadão
com Deficiência, dia 3 de Dezembro, com uma “Marcha pela
Igualdade”. Os utentes da Santa Casa da Misericórdia
(C.A.O.) percorreram as ruas da vila distribuindo flores feitas
em papel a quem por eles passava. Desta forma pretendeu
divulgar-se as capacidades e potencialidades das pessoas
com deficiência.






