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AMBIENTE & QUALIDADE DE VIDA
É sabido que a manutenção de um ambiente sadio é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Segundo o artigo
66.º da Constituição da República Portuguesa que determina que “Todos têm direito a um ambiente de vida humano sadio
ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”.

As pessoas sentem cada vez mais que a qualidade dos espaços, sejam eles naturais ou humanizados/urbanos condicionam
os seus comportamentos, os seus ritmos/hábitos de vida, ou seja a qualidade de vida das pessoas.

Neste sentido e com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade ambiental e consequentemente da qualidade de vida
dos Figueiroenses foram tomadas importantes medidas e acções de prevenção ambiental.

Verificou-se no dia 14 de Junho, e pelo segundo ano consecutivo, a atribuição do galardão da Bandeira Azul e de Praia
Acessível, em Ana de Aviz. Este galardão, deve-se ao facto da praia fluvial da aldeia Ana de Aviz continuar a cumprir os 29
critérios de avaliação ostentando, deste modo o símbolo de qualidade ambiental.

Importa salientar, um estudo recente efectuado pela empresa Municípia, em que o Concelho de Figueiró é considerado
símbolo de excelência ambiental e qualidade de vida, encontrando-se em sétimo lugar a nível nacional e primeiro lugar no
Distrito de Leiria.

O Município de Figueiró dos Vinhos conjuntamente com o Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos promoveu as
comemorações do Dia Mundial da Floresta (21 de Março) onde pretendeu naquele dia dedicado à sensibilização, envolver
algumas entidades locais, e realizar uma jornada com actividades lúdico-pedagógicas que contemple também a arborização
de uma pequena área ardida da Mata Municipal do Cabeço do Peão.

É importante ressalvar o projecto de Mobilidade Sustentável que envolve 40 concelhos de todo o país e uma rede de
universidades, sendo que Figueiró dos Vinhos é um dos concelhos aderentes O principal objectivo do município com a
assinatura deste projecto é a definição de estratégias conducentes à melhoria contínua das condições de deslocação, a
diminuição dos impactes no ambiente e o aumento da qualidade de vida dos figueiroenses.

Importa referir que o município é um dos aderentes à Carta das Cidades e Vilas Europeias em Direcção à Sustentabilidade
(Carta de Aalborg). A assinatura desta carta constitui um dos melhores pontos de partida para o lançamento de um processo
de Agenda Local 21 cujo objectivo é conduzir as relações entre o homem e a sua envolvente através da aplicação de
políticas de fomento de energias renováveis, da utilização racional do solo, da aplicação do equilíbrio com o meio rural
circundante, a redução de emissões tóxicas e a recuperação de espaços degradados.

A Câmara Municipal em parceria com a Junta de Freguesia de Figueiró dos Vinhos procedeu ao encerramento da lixeira na
Serra do Douro onde durante vários se observou o lançamento de resíduos de forma indiscriminada e sem qualquer
controlo posterior. Este projecto de encerramento e recuperação da lixeira, prendeu-se com a necessidade primordial de
solucionar uma situação que se traduz em incidências ambientais fortemente negativas.

Mensagem do Presidente

Rui Manuel de Almeida e Silva
Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos



Revista Informativa  Municipal 4

Acção Social

O Município de Figueiró dos
Vinhos e o Instituto Nacional para

a Reabilitação assinaram no
passado dia 17 de Março, pelas

12.00 horas, um Protocolo de
Cooperação no sentido de criar um
Serviço de Informação e Mediação

para Pessoas com Deficiência.

O Município de Figueiró dos Vinhos, mantendo o
seu papel de actualização permanente do
diagnóstico social do concelho, tem planificado e
coordenado diversas actividades tendo como leit-
motiv “Figueiró e o Cidadão Portador de
Deficiência”, implicando acções de
sensibilização, divulgação e debate, as quais têm
sido complementadas com a requalificação urbana, recentemente concluída, especialmente direccionada para a acessibilidade
e a criação do, agora protocolado, SIM-PD.

O SIM-PD terá, entre outras, as seguintes atribuições:
1. Fazer o atendimento qualificado dos munícipes com deficiências ou incapacidade e respectivas famílias, bem como dos
técnicos de reabilitação e instituições que desenvolvem qualquer tipo de actividade neste domínio (reabilitação e participação),
assegurando-lhes uma informação integrada sobre os direitos e benefícios e recursos existentes para a resolução dos
problemas colocados;
2. Proceder ao seu correcto encaminhamento e desenvolver uma função de mediação junto dos serviços públicos e
entidades privadas responsáveis pela resolução dos seus problemas que seja facilitadora da sua intervenção junto destes
utentes;
3. Desenvolver e valorizar as parcerias locais que permitam articular soluções de atendimento mais eficazes;
4. Divulgar junto dos serviços, instituições e outras estruturas locais a apropriação e divulgação de Boas Práticas no
atendimento do munícipe com deficiência ou incapacidade;
5. Recolher informação que permita produzir diagnósticos de caracterização local das pessoas com deficiência ou incapacidade,
identificar os principais problemas existentes e promover soluções adequadas.
O Município de Figueiró dos Vinhos pretende assim implementar um serviço de atendimento especializado dirigido
aos cidadãos com necessidades especiais, designadamente a execução de medidas concretas para a promoção do acesso
à informação e à defesa dos direitos dos cidadãos e na prestação de serviços a estratos sociais dependentes em parceria
com o Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR, I.P.).

Em conformidade com esta realidade, e numa perspectiva de operacionalizar soluções de atendimento mais adequadas e
mais eficazes, o SIM-PD será instalado no espaço onde está sedeada a Junta de Freguesia de Figueiró dos Vinhos,
obedecendo assim aos requisitos legais de acessibilidades e atendimento para os munícipes com dificuldade de mobilidade.

Assinatura de protocolo – serviço de informação e
mediação para pessoas com deficiência.
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Acção Social

O Município de Figueiró dos Vinhos, através do Pelouro da Acção Social, encontra-se a implementar o “Cartão Figueiroense
Sénior”, que foi aprovado pelos órgãos autárquicos no final do ano 2007.

Neste sentido, encontram-se abertas as candidaturas para a obtenção do cartão, através do preenchimento da respectiva
ficha de candidatura acompanhada da documentação necessária, processo que conta com o apoio dos serviços de Acção
Social da Câmara Municipal, não só no contacto personalizado com os potenciais destinatários mas também pela
disponibilização de um espaço para atendimento.

Trata-se de um instrumento de acção social destinado a melhorar a qualidade de vida dos destinatários, munícipes maiores
de 65 anos e cumprindo as condições de acesso, sendo emitido pela Autarquia a título gratuito.

Entre os benefícios concedidos, destacam-se as reduções em serviços prestados pela autarquia, a comparticipação de
medicamentos e descontos nos estabelecimentos comerciais aderentes, que nesta data já ultrapassam os vinte, aos quais
será dada a respectiva publicitação.

Quanto aos benefícios directos concedidos pela Autarquia, revestem a forma de desconto de 50% no pagamento de
consumo de água para fins domésticos e das tarifas de saneamento até 4 m3, nas tarifas de recolha dos RSU, no custo de
ligação domiciliária de água, incluindo a ligação do contador, encargos com os ramais de ligação de saneamento e limpeza
de fossas sépticas, para além de acesso gratuito a equipamentos desportivos e a iniciativas culturais e recreativas promovidas
pelo Município.

Para mais informações ou apresentação de candidatura, poderá dirigir-se ao Gabinete de Acção Social da Câmara
Municipal, ou através do endereço de email accaosocial@cm-figueirodosvinhos.pt.

“Cartão Figueiroense Sénior”
é uma realidade



Revista Informativa  Municipal 6

Município de Figueiró dos Vinhos assinalou o 25 de Abril, que este ano celebra o 34.º aniversário do Dia da Liberdade.

Assim, o programa iniciou-se no dia 23 de Abril no Auditório da Casa da Cultura com o espectáculo musical “Palavras e
Música - Às vezes... acontece!” com Carlos Pinto Coelho e Pedro Barroso.

No dia 25 de Abril, conforme é tradição, pelas 9 horas, teve lugar o Hastear da Bandeira na Praça do Município, a que se
seguiu pelas 9h30m a partida do Passeio BTT sob o tema “Liberdade ao Ar Livre” com saída do Largo do Município,
passagem pelo Salgueiro, Vale do Rio, Ribeira da Madre, Cova da Eira, Poeiro e chegada à Foz de Alge.

Foi também inaugurada uma exposição no edifício dos Paços do Concelho com jornais da época. Estes jornais foram
oferecidos pelos herdeiros do jornalista Martinho Simões.

Pelas 15 horas, no Pavilhão Gimnodesportivo de Figueiró dos Vinhos teve lugar o Torneio Relâmpago de Futsal.

Ainda enquadrada nestas comemorações, no dia 10 de Maio foi inaugurada uma Exposição de Fotografia da autoria de
Eduardo Gageiro, na Sala Polivalente do Clube Figueiroense.

Executivo assinala 25 de Abril com actividades
culturais e desportivas

Efemérides

Pormenor do espectáculo “Palavras e
Música - Às vezes... acontece!” com
Carlos Pinto Coelho e Pedro Barroso

Exposição de Fotografia da autoria de
Eduardo Gageiro

Exposição no edifício dos Paços
do Concelho com jornais da época
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A Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos  assinalou o Dia
Internacional da Mulher, com actividades que decorreram
na Casa da Cultura.

Às 16h00 teve lugar uma sessão de cinema com entrada
livre, onde foi exibido em estreia o filme “La Vie En Rose”
que é baseado na vida de Edith Piaf, diva da música francesa
do século XX. Com este filme a actriz Marion Cotillard ganhou
recentemente o Óscar de Melhor Actriz.

Foi também  inaugurada uma exposição colectiva “Pintura
no Feminino”, onde foram exibidos trabalhos de várias artistas
figueiroenses - Antonieta Alves, Margarida Silveiro, Marina
Prior e Paula Dias.

O Município de Figueiró dos Vinhos, o Agrupamento
de Escolas e a Escola Secundária, promoveram no
passado dia 5 de Junho um conjunto de actividades
que assinalaram o Dia Mundial do Ambiente.

Os alunos do Pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo tiveram
um programa que decorreu na Foz de Alge, a partir
das 9h30m, compreendendo actividades recreativas,
lúdicas e desportivas no Parque de Campismo. Houve,
também, um Peddy-Ambiente no Poeiro, uma prova
de BTT da EB2 até à Foz de Alge e uma Prova de
carros de rolamentos na Foz de Alge.

O Almoço foi no Parque de Campismo, após o qual
teve Pesca Desportiva e pintura de pedras do rio na
Foz de Alge.

Em Figueiró dos Vinhos, os alunos da Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos toveram às 9h30m a inauguração da
Exposição “Fauna e Flora da Floresta Litoral”, a que se seguiu a Distribuição de EcoÓleos e Mini-Ecopontos na Escola
Secundária, Agrupamento e restaurantes da vila, acção que se estendeu pela tarde.

Efemérides

Dia Internacional da Mulher

Dia Mundial do Ambiente
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Efemérides

Semana da Floresta de 21 a 25 de Abril

Considerando o interesse manifesto que o sector florestal tem para o Concelho, o Mu-
nicípio de Figueiró dos Vinhos promoveu de 21 a 25 de Abril a I SEMANA DA FLORESTA.
Nesta iniciativa foram também parceiros, para além dos serviços da autarquia (Gabinete
Técnico Florestal e da Biblioteca Municipal), o Agrupamento de Escolas, o Projecto
“Progride - Figueiró Construir para a Inclusão”, a Associação de Produtores Agro-
Florestais do Concelho de Figueiró dos Vinhos, Bombeiros Voluntários de Figueiró dos
Vinhos e GNR.
Trata-se de uma iniciativa que integra várias actividades, com públicos-alvo diferenciados,
mas com uma temática comum relacionada com o sector florestal, as suas potencialidades,
usos e necessidades de intervenção, não esquecendo a vertente das medidas preventivas
da ocorrência de incêndios.
A I Semana da Floresta foi inaugurada oficialmente no dia 21, pelas 11h45m na Biblioteca
Municipal de Figueiró dos Vinhos com inauguração de uma Exposição. À  tarde teve Na Biblioteca Municipal
lugar uma demonstração de equipamento florestal na zona do
Portelão. Pelas 20h30m realizou-se uma Sessão de
Esclarecimento em Aguda sobre “Medidas Preventivas e
Legislação Florestal”, que se repetiu em Arega no dia 22 e em
Aldeia Ana de Aviz no dia 23.
Na terça-feira, dia 22,  realizaram-se de um conjunto de
actividades lúdico desportivas com alunos do Pré-escolar e do
1.º CEB no Parque de Campismo. No Mercado Municipal, teve
lugar, uma Feira Verde e Concurso de Sopas, dirigidas aos
alunos do 2.º CEB.
Na quarta-feira, dia 23, realizou-se a reunião da CMDFCI e
visita a infra-estruturas e intervenções realizadas no terreno.
Na quinta-feira, dia 24, pelas 11 horas foi inaugurada a nova
Estrutura de Vigilância (Torre de Vigia) no Cabeço do Peão, a
que se seguiu, pelas 14h30, no Auditório da Casa da Cultura,
uma Sessão Pública de Divulgação sob o tema “Iniciativas
Florestais no âmbito do QREN e PRODER”, moderada pelo
Eng.º António Gravato da Circunscrição Florestal do Centro e
que teve como oradores o Eng.º Diamantino Garcia (DRAPC)
e o Dr. Bernardo Campos da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro.
À noite, foi exibido o documentário “Uma verdade inconveniente”
de Al Gore, trabalho que suscitou visível interesse aquando da
sua divulgação e uma discussão profunda sobre as temáticas
do ambiente e das alterações climáticas.

No Mercado Municipal

Na inauguração da “Torre de Vigia
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Dia do Concelho celebrado ainda com mais brilho e
entusiasmo

S. João

Durante o mês de Junho, Figueiró dos Vinhos esteve em
festa, celebrando o seu Feriado Municipal e realizando um
conjunto de iniciativas que assinalaram esta data e
proporcionaram aos residentes e aos muitos visitantes uma
animação contínua.
Do programa das festas salientam-se:
Dia 07 e 08 > Sábado e Domingo
09.00h > 16.00h Rampa da Ribeira de Alge - Figueiró dos
Vinhos (Treinos seguidos de provas)
Dia 08 > Domingo
09.00h Torneio de Sueca (Figueiró dos Vinhos e Aguda)
Dia 10 > Terça
09.30h VI Encontro Automóvel Clássicos de Figueiró
Dia 14 > Sábado
14.30h Entrega de prémios do concurso de fotografia “Um
olhar sobre Figueiró dos Vinhos”
Dia 15 > Domingo
08.00h III Passeio BTT de S. João
Dia 20 > Sexta
19.00h Abertura da VIII FIGEXPO: Mostra de Artesanato,
Mostra de Actividades Económicas e Mostra de Caça e Pesca
20.00h Abertura da Mostra Gastronómica com Animação,
aberta durante todos os dias do certame
21.00h Stand da Biblioteca Municipal “Escultura de Balões”
e diversas actividades durante todos os dias do certame
22.00h Desfile Moda Figueiró

Dia 21 > Sábado
15.00h Espectáculo da Escola de Ballet da Clínica das 5 Vilas
17.00h Inauguração da Exposição de Pintura “50 anos da
obra de Mário Silva”, patente até 31 de Agosto
23.00h Actuação do grupo Corvos
00.30h Baile - Animação Musical
Dia 22 > Domingo
09.00h Final do Torneio de Sueca - Figueiró dos Vinhos
22.00h Encontro de Bandas Filarmónicas
Dia 23 > Segunda
21.30h Desfile de Marchas Populares na Praça do Município
22.30h Tradicional Sardinhada Popular (Ramal)
23.00h Actuação de André Sardet
01.00h Fogo de Artifício na Zona da Fonte Luminosa
01.30h Baile de S. João
Dia 24 > Terça
09.00h Hastear da Bandeira
10.00h Sessão Solene da Assembleia Municipal
15.00h Cerimónias Religiosas em Honra de S. João Baptista
21.30h Desfile de Marchas Populares
Dia 26 > Quinta
18.00h Entrega de Prémios do “Concurso Figueiró Florido
2008” e do “II Concurso de Vinhos do Produtor”
Dia 29 > Domingo
07.30h Torneio de Pesca de S. João da Desportiva
15.00h Concurso de Saltos de Hipismo

Abertura da VIII FIGEXPO: abertura do Presidente
da Câmara Municipal de Fig. Vinhos, Engº. Rui Silva

Visita à VIII FIGEXPO



Revista Informativa  Municipal 10

S. João
Espectáculos

“OS CORVOS” - actuação inesquecível...

ANDRÉ SARDET - actuação de charme...

ENCONTRO DE BANDAS - As Bandas Filarmónicas
de Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Chãs
(Leiria) inovam festejos de S. João

ENCONTRO DE BANDAS - As Bandas Filarmónicas
de Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Chãs
(Leiria) inovam festejos de S. João

SLOWDASH - A irreverência e qualidade da jovem
banda figueiroense  concentraram as atenções na
primeira noite da FigExpo



Revista Informativa  Municipal 11

S. João
Marchas: tradição que se renova...

Marcha da Escola Preparatória - 5º ano Marcha da Escola Preparatória - 6º ano

Marcha do Bairro Novo Marcha do Barreiro

Marcha do Centro Comunitário Marcha de Alfama
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S. João
Momentos

VIII FIGEXPO - a habitual mobilização popular, este
ano dividida pelos cinco (!) dias do certame...

SESSÃO SOLENE - este ano com a presença
do Governador Civil de Leiria, Prof. Dr. Paiva

de Carvalho

FOGO DE ARTIFÍCIO - para muitos o “melhor de sempre”...
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S. João
Momentos

Geminação

GEMINAÇÕES - Nampula e Saint Maximin, cidades com as quais Figueiró dos Vinhos tem protocolos
de geminação assinados, também marcaram presença da VIII FigExpo.

MOSTRA GASTRONÓMICA - pela primeira vez aberta
a restaurantes de fora do concelho, cometeu a
“proeza” de ultrapassar as 5.000 refeições servidas...

SARDINHADA POPULAR... e está tudo dito!

“MODA FIGUEIRÓ” - tendências que
se afirmam. Mais uma inovação nos
festejos de S. João.
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Desporto

S. João

Inaugurações

20 anos volvidos após a inauguração da última avenida
na sede do concelho, foi inaugurada no dia 24 de

Junho a 1ª fase da construção da circular interna de
Figueiró dos Vinhos

Torneio de Sueca:
um sucesso

popular!

Rampa de Figueiró dos Vinhos: prova pontuável
para o Campeonato de Portugal de Montanha

3º Passeio BTT de S. João: cerca de centena e
meia de participantes atestam bem do sucesso...

Mestre Mário Silva expõe em Figueiró dos
Vinhos. A exposição intitulada “O Umbigo do
(meu) Mundo” foi inaugurada a 21 de Junho
estará patente até 31 de Agosto
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Figueiró em movimento

Inovar e Desenvolver é palavra de ordem:

Avenida 24 de Junho
inaugurada

O Município de Figueiró dos Vinhos
inaugurou no dia 24 de Junho - Dia do
Concelho - a Avenida 24 de Junho. Mais
uma promessa cumprida pelo Executivo
liderado pelo Engº. Rui Silva...
A nova via liga a Escola Secundária de
Figueiró dos Vinhos à principal entrada
de Figueiró dos Vinhos, na zona do
Chavelho ex- EN237.
A obra orçou os  268.934 euros + IVA, e
virá permitir uma maior fluidez de trânsito,
contribuiu para a abertura de novos
espaços e constitui o primeiro para a
futura circular interna a Figueiró dos
Vinhos.
Presidiu à inauguração o Governador
Civil de Leiria, Prof. Dr. Paiva de
Carvalho.
Além do Executivo Figueiroense e vários
Autarcas do concelho, salienta-se a
presença do Presidente da Autarquia
castanheirense, Prof. Fernando Lopes.
A alegria e satisfação dos
residentes, nomeada-
mente, do Chávelho,
ficou bem patente na sua
presença na inauguração
e na oferta de um “Porto
de Honra”, a todos os
presentes.
Em dia de festa, nem fal-
tou a  Filarmónica Figuei-
roense que deu - ainda -
mais brilho a esta ansiada
inauguração.
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Figueiró em movimento

Inovar e Desenvolver

AGUDA: Casal Velho - pavimentação e limpeza. A intervenção na freguesias não se fica “apenas” pela duplicação
das verbas

AREGA: Arega - Intervenção no Palco e Bar AREGA: Vale Prado - Calcetamento das ruas

AREGA: Vale Prado - profunda intervenção no Lugar...

16
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Figueiró em movimento

Inovar e Desenvolver

BAIRRADAS: Estrada das Chãs (Cemitério) BAIRRADAS: Estrada prolonga-se até à Prudência,
onde a Junta fez um Parque de Merendas junto ao rio

CAMPELO: Funtão Fundeiro - Drenagem de Águas Pluviais CAMPELO: Funtão Fundeiro - intervenção no Lugar

CAMPELO: Funtão Fundeiro - pavimentação e valetas CAMPELO: Moinho Novo - caminho florestal
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Figueiró em movimento

Inovar e Desenvolver

FIG. VINHOS: Avenida 25 de Abril FIG. VINHOS: Torre de Vigia

FIG. VINHOS:  Mina resolveu problema do “Buraco” FIG. VINHOS: Rotunda do Chávelho

CAMPELO: Sra. dos Remédios CAMPELO: Sra. dos Remédios
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Inovar e Desenvolver

“Restaurante e Loja - Casal de S.
Simão”

Obra no valor de 228.684,00 Euros + IVA.
Trata-se de uma obra integrado na Rede de
Aldeias de Xisto, o Casal de S. Simão irá dis-
por de um espaço de loja e restaurante, à
semelhança de outras aldeias da rede.

No restaurante típico, poderá ser aprecia-
da a gastronomia regional e na loja serão
comercializados produtos de origem dos
territórios que compõem a rede.

“Arranjos paisagísticos na Foz de Alge”
Obra no valor de 46.401,79 Euros + IVA
Esta intervenção está integrada no “Plano de Intervenção na

Foz de Alge” apoiado pelo POCENTRO/ AGRIS/ ACÇÃO 7.1 que
contempla um projecto global para a zona da Foz de Alge.

Trata-se de uma intervenção nos espaços públicos, nomeada-
mente em pavimentos, rede de drenagem, mobiliário e outros
arranjos de carácter urbanístico.

Figueiró em movimento



Revista Informativa  Municipal 20

Figueiró em movimento

Inovar e Desenvolver

“Construção de Açude de Pesca Desportiva –
Poeiro”

Obra no valor da obra: 249.440,00 Euros + IVA
A construção deste Açude de Pesca Desportiva é um investimento

muito relevante na perspectiva turística, complementando a oferta
actualmente existente. Visa criar um espaço com condições ímpares
para a pesca, contribuindo para tornar a Foz de Alge num local de
excelência na Região, com as implicações que tal tem ao nível do
turismo

Mini-Campo Relvado fomenta a
prática do exercício físico

Através da “Medida 4 - Mini-Campos Desportivos”,
para o fomento da actividade desportiva infanto-
juvenil e à generalização da prática do exercício
físico, Figueiró dos Vinhos vai passar a ter um
“Mini-Campo Desportivo”, dotado de um relvado
sintético, com as dimensões aproximadas de
22x12m, destinado à prática informal de futebol,
andebol, basquetebol, voleibol e ginástica.
Esta infraestrutura é fruto de um protocolo assinado,
no passado dia 27 de Maio, em Tondela.
Na cerimónia de assinatura dos protocolos,
presidida pelo Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto, Laurentino Dias, marcou presença
o Presidente da Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos, Engº. Rui Silva, em representação deste Município.
A primeira fase já se encontra concluída, indo agora iniciar-se a 2ª fase.
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Inovar e Desenvolver

Figueiró em movimento

“Parque Eólico de Campelo” - o primeiro no
concelho

 O Parque Eólico de Campelo - o primeiro a localizar-se no
nosso Concelho - é um projecto importantíssimo para o Concelho.

Trata-se de um projecto onde a Autarquia exerce influência
decisiva no seu desenvolvimento, não havendo por parte desta
Câmara um envolvimento financeiro significativo, mas que irá
representar uma significativa fonte de rendimento.

A empresa Energis prevê a instalação de 11 aerogeradores
capazes de produzir 50 megawatt/hora de energia eléctirca
(mais do que a vizinha Barragem da Bouçã), que poderão
gerar uma receita de 4 milhões de Euros à Autarquia

Intermarché em Figueiró dos Vinhos
Também o Intermarché não representa um envolvimento

financeiro desta Câmara, mas que reflecte a confiança que,
actualmente, os investidores privados depositam no Executivo
e nas capacidades do concelho.

Além dos cerca de 50 postos de trabalho previstos, este
investimento permitirá o escoamento de muitos produtos aqui
produzidos, para além de ser mais um factor de atracção a
Figueiró dos Vinhos



Revista Informativa  Municipal 22

Figueiró em movimento

Concurso Figueiró Florido
À semelhança de anos anteriores e na expectativa do
sucesso alcançado, o Município de Figueiró dos Vinhos
promoveu de novo  o Concurso “Figueiró Florido”. Janelas,
varandas, canteiros, muros e jardins floridos são a expressão
máxima da dedicação ao embelezamento dos espaços
exteriores.
Um pouco por toda a parte, pode-se presenciar a beleza
das flores multicolores que, de uma forma harmoniosa, criam
uma verdadeira pintura artística e paisagista.
Com esta iniciativa de cariz ambiental pretende-se premiar
os figueiroenses que procuram dar mais cor aos espaços
verdes em torno das suas habitações, contribuindo,
progressivamente, para o aumento de espaços particulares
ajardinados e para a criação de um concelho mais atractivo.

2.º Concurso de Vinhos do
Produtor
Pelo segundo ano consecutivo realizou-se o “Concurso de
Vinhos do Produtor”. Uma “prova cega” avaliada por um Juri
especializado e isento.
Este ano foram a concurso apenas vinhos tintos.
De registar o aumento de participantes, relativamente à
primeira edição, estando neste momento consolidado também
esta iniciativa promovida por este Executivo.

Oficina de Arranjos Florais
Este momento foi, igualmente, aproveitado para proceder á
entrega dos prémios dos muitos participantes na Oficina de
“Arranjos Florais”, acção promovida pelo Programa para a
Inclusão e Desenvolvimento – PROGRIDE

Dia 26 de Junho - no Jardim de Baixo - e ainda englobado no Programa de S. João, procedeu-se à entrega de
prémios dos concursos “Figueiró Florido”, do “II Concurso de Vinhos do Produtor” e da Oficina de “Arranjos
Florais”. Uma iniciativa que teve a sua estreia no ano passado e que, pelo seu sucesso, entendeu-se mantê-la.
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Figueiró em movimento
1º Concurso de Fotografia promovido pela Autarquia
No passado dia 14 de Junho realizou-se na Casa Municipal da Juventude, a cerimónia de entrega de prémios do Primeiro
Concurso de Fotografia promovido pela Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.
Este concurso que tinha como tema “Um olhar sobre Figueiró dos Vinhos” contou com uma participação de 22 concorrentes
que vieram de várias zonas do país propositadamente a Figueiró para participarem.
O Primeiro e Segundo prémio ficaram no nosso concelho. José António Pereira Santos e Nelson Silva. Em terceiro lugar
ficou Alexandre Simões Brás residente em Condeixa. O primeiro prémio patrocinado pela agência de viagens Capital Tur
com sede em Leiria foi uma viagem aos Açores com estadia incluída. O Segundo prémio uma máquina fotografia Carl Zeiss
Icom e o terceiro prémio foi uma máquina fotográfica Kodak Six 20 em fole.
A cerimónia de entrega de prémios e de abertura da exposição foi decorreu num ambiente bastante saudável sendo ambas
as cerimonias presididas pela Srª Drª Paula Alves Vereadora da Saúde e do Turismo.

Eco Tour’08 - André Sardet em Figueiró dos Vinhos
No 16 de Junho teve lugar no Pavilhão
Gimnodesportivo de Figueiró dos Vinhos, uma Acção
de Sensibilização integrada no projecto “ECOTOUR
08” que contou com a presença do cantor André
Sardet.
Este projecto consiste num conjunto de acções de
sensibilização que procuram chamar à atenção para
a necessidade de procura de soluções para o
elevado consumo de energia e consequentes danos
ambientais.
Esta acção contou com alguns acordes e autógrafos
de André Sardet.

Drª Paula Alves ladeada pelos membros do Júri (Ana
Fernandes - Agência Capital Tur; Carlos Pinto Coelho,
Presidente do Júri e José Ribeiro - região de Turismo
do Centro).

Pormenor da Exposição que esteve patente na Casa
Municipal da Juventude
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- fábrica dos
cimentos

- cemitério
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Uma Delegação do Município de Figueiró dos Vinhos deslocou-se a Saint Maximin
- França para assinar a Carta de Geminação entre os dois Municípios.

As geminações são uma realidade da Europa actual, existindo um cada vez maior
número de municípios ligados entre si através de um acordo formal de geminação.
Procura-se incentivar a cooperação entre municípios e aproximar os seus
cidadãos.

Assim sendo, no dia 15 de Junho de 2008, foi assinada em Saint Maximin a Carta
de Geminação entre esse Município e o Município de Figueiró dos Vinhos,
procurando incentivar a troca de experiências sobre várias questões de interesse
comum e proporcionar oportunidades únicas para conhecer a vida quotidiana
dos cidadãos dos dois países.

No próximo dia 27 de Julho será a vez de uma Delegação de Saint Maximin vir
a Figueiró dos Vinhos para finalizar o processo de Geminação.

Assinada Carta de Geminação
entre Figueiró dos Vinhos e Saint Maximin

Intercâmbio

Momento da assinatura da 1ª Carta de
Geminação entre o Município de Saint.
Maximin e o Município de Figueiró dos
Vinhos, representados, respectivamente,
por M. Serge Macudzinski e Engº Rui Silva

M. Serge Macudzinski e o Engº Rui Silva
plantam a “Árvore da Geminação”
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No passado dia 2 de Abril, a Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas associou-se ao Município de Figueiró dos Vinhos
para comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil que contou com a presença do Ministro da Cultura.
O Ministro da Cultura foi recebido no Salão Nobre dos Paços do Concelho em sessão de boas vindas e realizou uma visita
à Igreja do Convento do Carmo e à Biblioteca Municipal, local onde decorreram ateliês de promoção da leitura para os
alunos do pré-escolar do Concelho. Nestes ateliês participaram alguns dos melhores promotores de leitura do nosso País,
a saber: Miguel Horta, Elsa Serra e o grupo Trimagisto. No mesmo dia também decorreu na Casa da Cultura - Clube
Figueiroense um espectáculo de teatro, pelo grupo Andante, dirigido aos alunos do 1.º ciclo.
No período da tarde teve lugar uma mesa-redonda intitulada «Bibliotecas enREDEdadas: serviços bibliotecários baseados
na Internet», que contou com a participação de vários especialistas da área entre os quais destacamos Manuela Barreto
Nunes (Professora universitária e directora da Biblioteca Geral da Universidade Portucalense), José António Calixto
(Director da Biblioteca Pública de Évora e professor universitário), Hilario Hernandez (Director de Centro de Desarrollo
Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte da Fundación Germán Sanchez Ruiperez), entre outros.

Biblioteca

DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL:  Ministro
da Cultura visitou Figueiró dos Vinhos
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Biblioteca

PROSSEGUE O
PROJECTO DE

DITGITALIZAÇÃO DOS
JORNAIS ANTIGOS DE

FEIGUEIRÓ DOS VINHOS
Prossegue o projecto de digitalização da imprensa local
editada no concelho de Figueiró dos Vinhos. Com mais
de 9 000 mil páginas de jornais digitalizados e já
disponíveis através do site da Biblioteca Municipal,
estamos neste momento a concluir a digitalização de
mais 12 000 páginas que estarão disponíveis ainda
durante o mês de Outubro. No total serão mais de 21
000 páginas de jornais que vão desde do final do século
XIX até actualidade e que serão uma fonte de informação
privilegiada e riquíssima para conhecer a história de
Figueiró dos Vinhos e da região.

Este projecto constitui sem dúvida uma iniciativa de
grande importância para a afirmação da história e da
cultura de Figueiró dos Vinhos, e tem como objectivo
recolher, conservar e divulgar o património documental
deste concelho. Sem a recolha e a conservação do
património documental de uma comunidade desaparece
a sua memória e, por conseguinte, a sua história e o seu
passado. Quem não conhece o passado não
compreende o presente e dificilmente projecta futuro.

Grande parte destes jornais não se encontra na posse
da Biblioteca Municipal ou de outras entidades locais,
por isso, foi necessário recorrer a outras instituições
nacionais que amavelmente nos permitiram digitalizar
esses documentos de acesso restrito. Deste, modo foi
possível reunir centenas de jornais que se encontravam
dispersos pelo País e que podem agora ser consultados
através da Internet, a qualquer hora do dia e a partir de
qualquer lugar.

ACTIVIDADES REALIZADAS
NO STAND DA BIBLIOTECA
DURANTE A VIII FIGEXPO
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Recortes da Imprensa
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Recortes da Imprensa
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Festas da Feira
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Desejo receber a Revista Informativa Municipal

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
Praça do Município
3260-408 Figueiró dos Vinhos
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Alexandre Simões Brás
“Espelho da vida”
3º Prémio no I Concurso de
Fotografia “Um olhar sobre
Figueiró dos Vinhos”

José António Pereira Santos
“Suave brisa”
1º Prémio no I Concurso de
Fotografia “Um olhar sobre
Figueiró dos Vinhos”

Nelson Silva
“A solidão do tempo”
2º Prémio no I Concurso de
Fotografia “Um olhar sobre
Figueiró dos Vinhos”


