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O exercício de governação é, em primeira análise, a 
execução de um contrato firmado com o povo e com 
os munícipes. Diria mais, com uma população, que é 
nosso dever servir, procurando respostas para os mui-
tos problemas com que diariamente nos deparamos. 

Quanto mais próxima das pessoas for a governação, 
de certeza que mais acertadas serão as medidas por 
nós aplicadas. 

A decisão de passarmos a publicar periodicamente 
esta revista vai ao encontro do que consideramos ser 
fundamental. Para nós é essencial estar próximos das 
pessoas e a existência de uma publicação regular, onde 
serão apresentadas todo um conjunto de atividades, 
realizações, investimentos do município, que quere-
mos e iremos tornar cada vez maior e melhor, é para 
nós também uma forma de o conseguir. 

Mas iremos mais longe, porque não só das atividades 
da Câmara Municipal se faz a vida de Figueiró dos Vi-
nhos, e assim traremos aqui casos que importa realçar, 
que importa destacar, enaltecer e levar ao conhecimen-
to de todos, como exemplos que nos fazem sentir orgu-
lho, e que são os casos reais que nos motivam e fazem 
acreditar. As nossas associações, as nossas escolas, as 
nossas instituições de Solidariedade Social, os nossos 
empresários, os nossos empreendedores e outros cida-
dãos serão também elementos centrais presentes nes-
ta publicação como forma de reconhecimento e como 
exemplo que podemos e devemos seguir. Todos somos 
poucos para a construção do Figueiró que desejamos e 
por isso todos deverão dizer: “presente”. 

EDITORIAL

Jorge Manuel Fernandes de Abreu

Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos

Boas Festas e um ano de 2015 repleto de 
realizações, saúde e muita alegria são os meus 
mais sinceros votos.
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1 Dia do Pai e Dia da Mãe

 
A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos associou-se às comemorações do 
Dia do Pai e do Dia da Mãe e proporcio-
nou a todos os pais, mães e respetivos 
filhos, o acesso gratuito às instalações 
da Piscina Municipal nessas semanas. 
Estas iniciativas assinalaram o relevante 
papel social assumido e desempenhado 
pelos pais e mães, contribuir para o 
fomento da prática da atividade física 
e desportiva, fortalecer a socialização 
e os laços familiares numa época em 
que urge estimular os valores da soli-
dariedade, da amizade, do respeito e 
dos afetos.

4 Feira de Velharias

 
Decorreu no Domingo de Páscoa, 20 de 
abril, a IX Feira de Velharias com o obje-
tivo de proporcionar aos apreciadores 
de objetos com História, a possibilidade 
de fazerem compras irresistíveis, des-
cobrindo peças muito diversificadas 
representativas de diversos estilos e 
épocas. 

2 Raid BTT 

 
Realizou-se no dia 15 de junho, o Raid 
BTT, uma organização conjunta do Muni-
cípio de Figueiró dos Vinhos, Bombei-
ros Voluntários e da associação Rodas 
Voantes. Esta iniciativa compreendeu 
a modalidade passeio, com a extensão 
de 28 Km e o Raid propriamente dito, 
que se desenvolveu ao longo de 40 Km. 
A diversidade de trilhos e as caracte-
rísticas do percurso contribuiram para 
misturar técnica e adrenalina, ingre-
dientes indispensáveis a este tipo de 
atividade.

5 Feira do Livro

Inserida na semana temática dedicada 
ao “Encontro de Novas Consciências”, 
que decorreu entre os dias 25 de outu-
bro e 1 de novembro, onde se abordou 
a espiritualidade e a saúde mental, 
realizou-se uma feira do livro.

3 Passeio de 
BicicletasAntigas

 
A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, em parceria com o Museu de 
Ciclismo das Caldas da Rainha, promo-
veu no dia 27 de setembro um passeio 
de bicicletas antigas,  vulgo “Pastelei-
ras”, pelas ruas da vila de Figueiró dos 
Vinhos. Enquadrado nesta atividade, 
foi também inaugurada a exposição 
“Uma Viagem de Bicicleta pela Etno-
grafia”, da autoria de Mário Lino, no 
Clube Figueiroense. 

1 Dia da mãe e do pai

2 Raid BTT

3 Feira de Velharias

4 Passeio de bicicletas

5 Feira do Livro

Outras atividades Físicas e Desportivas

Organização: 13 abril  —Torneio de Sueca Inter-Freguesias e Associações | 4 junho a 3 julho — Curso de Nadadores Salvadores | 

1 agosto a 15 setembro — Carrinhos a pedais e bicicletas  | 30 novembro — Cicloturismo a Fátima

Apoio: 2 / 3 e 4 de abril — Figueir `Olímpicos 2014 | 24 e 25 maio — Estágio Nacional de BU — JUTSU | 1 junho — II Troféu Pinhais 

do Zêzere em Carrinhos Rolamentos  
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6 Dia do Coração e Luta 
Contra o Cancro

 
Comemorou-se no dia 28 de setem-
bro o Dia Mundial do Coração, sob o 
lema “Todos juntos pela Saúde. lutar 
contra o Cancro, olhar pelo Coração”. 
A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, a Santa Casa da Misericórdia, 
a Liga Portuguesa Contra o Cancro, o 
Centro de Saúde, os Bombeiros Volun-
tários, a Fundação Portuguesa de Car-
diologia e o Agrupamento de Escolas 
associaram-se para assinalar esta data 
através da concretização de um con-
junto de iniciativas direcionadas para 
a população, com o propósito de con-
tribuir para a divulgação de hábitos 
saudáveis que promovam a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas.

9 Feira Solidária 
Caminhada

 
Integrado no programa “Agir Sem-
pre”, a Câmara Municipal de Figueiró 
dos Vinhos, em parceria com a Santa 
Casa da Misericórdia, realizou no 
passado dia 19 de outubro a “Cami-
nhada Solidária”. Convidou-se a 
população para uma caminhada de 7 
km, onde o valor da inscrição foi feito 
na forma de produtos de higiene pes-
soal ou doméstico, que reverteram a 
favor do Espaço Social.

7 Dia Mundial da 
Atividade Física

A Câmara Municipal de Figueiró 
dos Vinhos, promoveu nos dias 4 e 
6 de abril, um conjunto de iniciati-
vas inseridas na comemoração do 
Dia Mundial da Atividade Física, 
iniciativas essas que visaram des-
tacar os benefícios da prática do 
exercício físico, enquanto impor-
tante complemento de uma vida 
saudável e com qualidade, direcio-
nada para todos os estratos etá-
rios. Nesse contexto, foi promovida 
uma caminhada, o exercício físico 
e animação com música e dança. 

10 Feira Solidária
Especial Natal 

 
Realizou-se no Mercado Municipal 
de Figueiró dos Vinhos, dia 12 de 
dezembro de 2013, a “Feira Solidá-
ria-Especial de Natal”. Tratou-se de 
uma iniciativa que contou com o 
apoio da Santa Casa da Misericórdia, 
com o objetivo de disponibilizar aos 
mais necessitados roupa, calçado e 
brinquedos, cedidos para esse fim, 
através do Gabinete de Ação Social. 
Os artigos foram vendidos a preços 
simbólicos tendo a receita apurada 
revertido para fins sociais. 

8 Feira Social
 
 

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos organizou no dia 12 de setembro 
de 2014, com o apoio da Santa Casa 
da Misericórdia, a VI Feira Social, no 
Mercado Municipal, com o objetivo de 
colocar à disposição dos mais neces-
sitados roupas, calçado e brinquedos, 
doados ao longo do ano ao Gabinete 
de Ação Social. Os artigos novos foram 
vendidos a um preço simbólico e os 
artigos usados foram distribuídos gra-
tuitamente.

6 Dia do coração e Luta contra o cancro

7 Dia mundial da atividade física

8 Feira Social

9 Feira Solidária | Caminhada

10 Feira Solidária | Especial Natal
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Na conjuntura atual, onde a escassez de recursos financeiros 
são um enorme entrave à concretização dos projetos e dos 
seus objetivos, a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos 
em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos 
Vinhos, decidiu promover o projeto Agir Sempre, contando 
com a colaboração da equipa que esteve no projeto CLDS — 
Gerações Ativas, detentora de um conhecimento profundo do 
terreno essencial para a concretização deste novo projeto e 
reforçada por recursos humanos especializados da autarquia.

Este projeto iniciou-se no dia 1 de julho de 2014 e decorrerá 
até 30 de junho de 2015, abrangendo os seguintes eixos:

Ação 1 
Gabinete de 
acompanhamento 
familiar

> Gabinete + Família + Comunidade
Visa apoiar e capacitar famílias em situa-
ção de vulnerabilidade, exclusão social ou 
isolamento, através de apoio psicossocial, 
de acompanhamento familiar, ou outros 
acompanhamentos de carácter social.
 
> espaço social 
Destinado a suprir as necessidades ime-
diatas dos indivíduos e/ou famílias caren-
ciadas, através da doação de bens de par-
ticulares ou empresas. Pretende, ainda, 
desenvolver um trabalho de diagnóstico, 
encaminhamento e apoio no encontro 
de soluções adequadas aos problemas 
sentidos pelos indivíduos e/ou famílias.

Projeto de Intervenção Social 

Agir Sempre 
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Ação 2 
Férias Ativas
Ações sócio culturais para 
crianças e jovens

> verão em ação

Com o objetivo de ocupar as crianças 
e jovens durante as férias de verão, 
o projeto promoveu um conjunto de 
atividades lúdicas, recreativas, des-
portivas, culturais e de convívio para 
crianças e jovens, entre os 6 e os 14 
anos.

 
Ações destinadas a promover ativida-
des lúdicas, recreativas, desportivas, 
culturais e de convívio para crianças e 
jovens do concelho (1º CEB) durante as 
férias do Natal e da Páscoa, como forma 
de ocupar as crianças e jovens e com-
bater o isolamento sociogeográfico.

> natal desportivo e páscoa ativa
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Ação 3  
 
Ações Socioculturais para 
pessoas idosas

 
 
Unidade Móvel de Atendimento
Destinada a prestar um serviço de apoio 
psicossocial a idosos sós e/ou isolados, 
nas suas casas.
+ Sénior 
Procura dinamizar atividades de ani-
mação sociocultural em diferentes 
locais do concelho e, complementan-
do um pouco o trabalho da “UMA”, 
combater a solidão e o isolamento 
da população idosa do Município. 
 

 
Procura realizar ações de sensibilização 
que promovam o envelhecimento ativo, 
estilos de vida saudável, promoção da 
saúde e combate ao sedentarismo.
 
 
 
Realiza aulas de ginástica “indoor” e no 
circuito de manutenção existente nos 
jardins da Santa Casa da Misericórdia 
de Figueiró dos Vinhos. 
Fórum de Envelhecimento Ativo
Fórum destinado a debater e refletir 
sobre as boas práticas para um enve-
lhecimento ativo. Os destinatários deste 
fórum são os técnicos e representantes 
de atividades que trabalham com ido-
sos, mas também os idosos, parte inte-
ressada e que querem envelhecer  de 
uma forma digna e ativa.

> uma 

> atividoso

> saúde sénior

“Procura realizar ações de sensibilização 
que promovam o envelhecimento ativo.”
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AÇÃO 4 
 
Empreendedorismo 

 
 
 
Procura apoiar indivíduos e/ou famílias 
no desenvolvimento de competências 
na procura ativa de emprego.
 
 

Procura realizar encontros e sessões de 
esclarecimento, com vista a debater e 
refletir sobre a criação do próprio em-
prego.
 

Procura sensibilizar as entidades em-
pregadoras para as medidas de apoio 
ao emprego, como forma de combater 
o desemprego.

> criação do próprio emprego  

> estratégias de procura ativa de emprego

+ emprego  
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Armazém social 
 

Gerido pela Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, o Armazém Social procura 
angariar todo um conjunto de bens (roupas, calçado, brinquedos, móveis, 

electrodomésticos, materiais de construção, ...), através do recurso ao mecenato social 
junto de empresas e particulares, preocupados em assegurar que os bens que já não 

utilizam possam servir outros, contribuindo assim para o bem-estar social. Esses 
bens são, posteriormente, triados.  

Durante o ano de 2014, o Armazém 
Social apoiou 6 famílias em comprova-
da carência económica, cedendo móveis 
e eletrodomésticos (Aguda:1; União das 
Freguesias de Figueiró e Bairradas: 5). 
Foram ainda cedidas roupas de cama e 
outros artigos a famílias identificadas 
pelos serviços.

Numa outra componente e em parceria 
com a Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, apoiou uma família (unipessoal) 
na construção de um telhado, através da 
cedência de materiais de construção neces-
sários, ficando a execução dos trabalhos à 
responsabilidade da família.

Ainda neste âmbito, foi consolidada uma parceria com uma Organização Não Governa-
mental / Associação Suíça, sediada em Luzern, a Change Mind – Global Aid, que tem sido 
um parceiro ativo do Município na angariação de bens (móveis, roupas, calçado,...), pos-
teriormente enviados por transportadores privados parceiras da ONG Suiça a custo zero.

1 2
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No decorrer do ano de 2014, foram 
apoiadas 2 famílias na beneficiação 
das suas habitações (ambas residen-
tes na União de Freguesias de Figueiró 
dos Vinhos e Bairradas) ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Apoio à 
Recuperação de Habitação Degradada 
de Agregados Familiares Carenciados. 
Este regulamento prevê o apoio, atra-
vés da cedência de materiais de cons-
trução ou de empreitada, na execução 
de melhoramentos urgentes, a famílias 

Recuperação 
de habitações 
degradadas

cuja situação de carência económica, 
não lhes permite fazer face.
A uma das famílias, o apoio prestado foi 
a cedência de materiais de construção 
(portadas, janelas e polibam), ficando 
a sua colocação a cargo da família. Na 
outra situação, procedeu-se a uma 
empreitada para melhorias no telhado 
e espaço interior (forro, instalação 
elétrica e pintura) que, devido a infil-
trações de águas a longo dos anos, se 
encontravam bastante danificados.

1 Antes da intervenção

2 Depois da intervenção

1 2

1 2
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“Os Caminhos 
do Naturalismo” 
 

O Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos inaugurou 
no dia 21 de junho, uma exposição de temática oitocentista, 
com obras dos escultores Simões de Almeida, José Malhoa, 
Manuel Henrique Pinto, comissariada pela Dr.ª Maria de 
Aires Silveira, valorizando os finais do século XIX e alguns 
artistas do Grupo do Leão que visitaram Figueiró dos Vinhos. 

em Figueiró dos Vinhos
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em Figueiró dos Vinhos

Esta exposição apresentou cerca de 40 peças pertencentes 
a coleções particulares e instituições museológicas, como o 
Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, 
Casa-Museu Anastácio Gonçalves, Museu José Malhoa, Museu 
Nacional Soares dos Reis, Museu Grão Vasco, Casa dos Patu-
dos, Museu Almeida Moreira, entre outros. 
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Dia 
Internacional 
dos Museus 

Inserida na comemoração do Dia Interna-
cional dos Museus, a Câmara Municipal de 
Figueiró dos Vinhos desenvolveu a inicia-
tiva “Vamos (Re)Construir”, procurando 
mobilizar a criatividade das crianças com 
idades compreendidas entre os 6 e os 11 
anos de idade, despertá-las para a riqueza 
do património histórico e cultural que a 
vila de Figueiró possui, divulgando desta 
forma essa realidade. Convidaram-se as 
crianças a desenvolverem uma cons-
trução tridimensional de uma parte da 
vila, nomeadamente no que concerne 
aos seus monumentos e edifícios mais 
emblemáticos através da utilização de 
papel e reutilização de materiais, com o 
recurso a algumas técnicas.

“Vamos (Re)Construir”



EMFOCO
Semestral `14

17

Cumprem-se este ano os 500 anos sobre a 
data da outorga, por D. Manuel I, da carta 
de Foral de Figueiró dos Vinhos, foral 
novo atribuído no âmbito da reforma 
administrativa com o objectivo de atuali-
zar os forais medievais (ou forais velhos) 
e de legitimar as realidades concelhias 
entretanto surgidas de facto, mas não de 
direito. O foral fundador de Figueiró dos 
Vinhos data de 1204, concessão dada 
por D. Pedro Afonso, filho natural de  
D. Afonso Henriques.

500 Anos 
do Foral

de Figueiró dos Vinhos
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Dia 
Mundial 
do Teatro
A Câmara Municipal de Figueiró dos Vi-
nhos associou-se às comemorações do Dia 
Mundial do Teatro, assinalado no dia 27 de 
março de 2014 e organizou, no auditório do 
Clube Figueiroense – Casa da Cultura, dois 
espetáculos de teatro de revista, protago-
nizadas por dois Jovens Grupos Amadores 
de Figueiró dos Vinhos e de Castanheira 
de Pêra. O GATOA – Grupo Amador de Tea-
tro e Outras Artes de Figueiró dos Vinhos, 
apresentou em antestreia a peça “Troikas 
e Baldrocas”, cabendo ao Grupo de Apoio e 
Planeamento de Atividades de Castanheira 
de Pêra a responsabilidade de exibir a Peça 
“Agora é que foi, o Zezinho ficou teso.”

“ Troikas e Baldrocas”O GATOA – Grupo Amador de Teatro e Outras Artes de Figueiró dos Vinhos
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2 A pintura de Irene Borges 

Foi inaugurada a 2 de agosto de 2014, a exposição 
“Vertentes”, da pintora areguense Irene Borges. Irene 
Borges natural de Carreira, Arega, desde sempre gos-
tou de pintar e escrever. Assumidamente autodidata, 
apresenta um leque de pinturas que vão desde paisa-
gens realistas até abstratos, utilizando uma série de 
técnicas mistas.

1 “História do Parlamentarismo” 

Inaugurou-se no dia 31 de dezembro, na sala polivalente da 
Casa da Cultura – Clube Figueiroense, a exposição itinerante 
do Museu da Assembleia da República, intitulada “História do 
Parlamentarismo”, sobre a breve história do parlamentarismo  
português, desde as cortes de 1216 até aos nossos dias.

3 Miguel Ângelo Expõe 

Foi inaugurada, a 11 de março,  a Exposição de Pintura de 
Miguel Ângelo Borges na sala polivalente do Casa da Cultura 
– Clube Figueiroense. O seus quadros ilustram uma história, 
todos convergem para uma única trama ou enredo e é na coe-
rência deste afunilamento narrativo que reside uma parte não 
menosprezável da singularidade da sua obra. 

Exposições
Sala Polivalente | Casa da Cultura

1

2

3
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Biblioteca
1 Exposição Raphael Bordallo 
Pinheiro 

Esteve patente na Biblioteca Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, entre 27 de maio e 26 de Junho, uma exposição 
itinerante dedicada à vida e obra de Rafael Bordalo Pinhei-
ro. Esta exposição, pertencente ao Museu Rafael Bordalo 
Pinheiro procura, não só tornar acessível a todos os públi-
cos as suas obras, como também mostrar a notável coleção 
reunida naquele Museu.

3 Aniversário da Biblioteca Municipal 
 
Celebrou-se no dia 28 de outubro o 13º Aniversário da 
Biblioteca Municipal, aniversário este marcado por um 
pequeno lanche partilhado entre utilizadores e comuni-
dade. Este ano, o aniversário foi marcado por uma semana 
temática, intitulada “Encontro Novas Consciências”, dedi-
cado à espiritualidade e saúde mental, iniciativa esta que 
contou com as palestras do Padre Mário de Oliveira,  autor 
do livro “Fátima nunca mais”, do Psiquiatra Pio Abreu,  au-
tor de inúmeros livros, dos quais destacamos “ Como se 
tornar um doente mental” e da Psicóloga Ana Gonçalves, 
que abordou a temática do Reiki.

2 “Halloween” - Leituras Endiabradas 

Associado às comemorações do 13º Aniversário da Biblioteca 
Municipal, no dia 31 de outubro a Biblioteca de Figueiró dos 
Vinhos convidou crianças do 7 aos 13 para passarem a noite de 
Halloween entre os Livros, numa noite de mistério e leituras 
endiabradas.

1

2

3



Cultura e Turismo

EMFOCO
Semestral `14

21

 “A Régoa na memória da República”

Foi apresentado no dia 24 de julho na Biblioteca Municipal 
o livro “A Régoa na memória da República”, da autoria de 
Pedro Lopes, autor figueiroense.

“Rimas com o Coração”

Decorreu  no dia 5 de julho, no Clube Figueiroense-Casa da 
Cultura, a apresentação do livro de Victor Mendes, “Rimas do 
Coração”. Esta apresentação ocorreu integrada num progra-
ma de atividades mais vasto, organizado pela Nauticarinto, 
que contou com um passeio náutico na Foz de Alge, seguido 
de um almoço convívio.

“Contos de réis, reais, d´amores”
Teve lugar no dia 12 de dezembro de 2013, no Clube Figuei-
roense-Casa da Cultura,  a apresentação do livro “Contos de-
réis, reais, de d´amores”, do autor  Dr. Arménio Vasconcelos. 
A obra foi apresentada pela Dr.ª Celeste Amaro, intervindo 
também Zaida Nunes, José Vaz e Prates Miguel. Este evento 
foi enriquecido com a presença do Grupo de Teatro da escola 
secundária de Figueiró dos vinhos  e contou com a colabora-
ção da Santa Casa da Misericórdia e do AEFV.

Apresentação 
de Livros

“Sonetos líricos & bucólicas líricas”

Foi apresentado no passado dia 11 de agosto o livro “Sonetos 
líricos & bucólicas líricas”, da autoria de Alcides Martins, 
poeta Figueiroense.
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Os ARTEiMANHA são um grupo de jovens produtores de cinema, publicidade e cober-
tura de eventos constituído, maioritariamente, por elementos Figueiroenses. O grupo 
surgiu há cerca de dois anos e meio, tendo ganho a nível municipal o Concurso de 
Ideias da CIMPIM, contando atualmente com vários colaboradores, entre eles João Sério, 
João Cardita, José Paiva, Tiago Primitivo, Sara Canário, André Hortelão e Rafael Almeida, 
tendo já realizado diversas coberturas de eventos, anúncios publicitários, webvídeos e 
curtas-metragens. Deste grupo destaca-se Rafael Pereira Almeida, estudante de Cinema 
na Universidade da Beira Interior, Covilhã, tendo terminado este ano, o segundo ano da 
Licenciatura. 

Rafael é natural de Figueiró dos Vinhos, local onde tenta atualmente desenvolver a sua 
própria produtora audiovisual. 
Das curtas metragens que realizou, destacam-se Kinesis (2014) e Demência (2014), 
filme selecionado para a competição de melhor curta metragem de Terror Portuguesa, 
da 8ª edição do MOTELx: Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, Shortcutz 
Xpress Viseu, Seleção Ensaios do Festival Caminhos do Cinema Português em Coimbra, 
Shortcutz Xpress Faro e Shortcutz Lisboa, tendo o filme sido ainda exibido no Fórum 
Fantástico 2014, em Lisboa, na primeira edição do festival Super-A-Salto e na 10ª edição 
do festival UBICinema, na Covilhã.

ARTEiMANHA
Produtores de cinema, publicidade e cobertura de eventos
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A Associação Cultural e Músical Sintonia Consequente, com o apoio da Câmara 
Municipal de Figueiró dos Vinhos, promoveu três espetáculos musicais e uma reco-
lha de tampinhas a favor de uma criança do concelho. Trataram-se de concertos de 
solidariedade, cujas receitas arrecadadas reverteram integralmente para a mãe da 
criança e destinaram-se a apoiar a aquisição de prótese biónica para a mão da criança.

O Tomás tem 8 anos e nasceu com uma deficiência na mão, que lhe limita muito 
a sua qualidade de vida, tendo já sido sujeito a diversas intervenções cirúrgicas na 
tentativa de transplantar ossos dos pés para a mão, sem resultado. A solução passou, 
então, pela colocação de uma prótese biónica, mas o elevado preço de aquisição 
impossibilitou a sua colocação. Num espírito humanistico e de verdadeira solida-
riedade para com o outro, a Associação Cultural e Músical Sintonia Consequente 
promoveu  estas ações.

Fundos angariados

1º Evento 
[Concertos Orquestra e Grupos Corais] 

1.280,00 €

2º Evento 
[Noite de Fados]

1.502,00 €

3º Evento 
[Encontro de Orquestras]

590,20 €

Total dos 3 eventos 
3.372,20 €

Recolha de tampinhas
170,00 €

Ações de
Beneficiência
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Apoio para a aquisição de 
material escolar, manuais 
escolares, refeições e 
transporte

As medidas de Ação Social Escolar de-
senvolvidas no âmbito das competên-
cias da Câmara Municipal de Figueiró 
dos Vinhos destinadas a alunos inseri-
dos em agregados familiares mais des-
favorecidos, englobam apoio financeiro 
para aquisição de manuais escolares, 
material escolar, refeições e transporte.

Quanto aos alunos do 1.º Ciclo do En-
sino Básico, os auxílios económicos no 
âmbito da ação social implicam o paga-
mento dos manuais escolares, material 
escolar e almoço, na sua totalidade aos 
alunos inseridos no escalão A de subsí-
dio, num total de 52 alunos, e metade 
da comparticipação aos alunos inseri-
dos no escalão B, num total de 38 alunos.

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos assumiu ainda o pagamento das 
refeições escolares a todas as crianças 
que frequentam os Jardins de Infância 
e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Público 
do Concelho, de acordo com os escalões 
de subsídio.

Prémios de Mérito

Decorreu no dia 14 de setembro de 2014 
na Casa da Cultura, a entrega de prémios 
de mérito aos alunos que se destacaram 
no ano letivo 2013-2014.

Os Prémios de Mérito integram-se 
numa conceção de ensino-aprendiza-
gem em que se pretende reconhecer 
os alunos que se tenham evidenciado e 
premiar os bons resultados, procurando 
estimular o gosto de aprender e a von-
tade de se auto-superar, incentivando os 
alunos na busca da excelência.

Assim foram apurados pelo Agrupa-
mento de Escolas de Figueiró dos Vi-
nhos os alunos com mérito escolar que 
obtiveram média de 4,5 ou 17,5 valores, 
sendo contemplados com este prémio 
53 alunos do 1º ano ao 12º ano.

Os prémios foram suportados pela 
Autarquia Figueiroense no tocante aos 
alunos do 5º ano ao 12º ano, num total 
de 28 alunos, no montante de 540,00€, 
os prémios oferecidos aos alunos do 
primeiro ciclo num conjunto de 25 alu-
nos, foram suportados pelas Juntas de 
Freguesia de Aguda, Arega, Campelo 
e União de Freguesias de Figueiró dos 
Vinhos e Bairradas. A Autarquia Figuei-
roense teve a iniciativa de convidar a 
Associação Cultural e Musical Sintonia 
Consequente para fazer um concerto 
que abrilhantou a cerimónia.
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Componente de Apoio à 
Família 
CAF

A Componente de Apoio à Família é as-
segurada pela Autarquia e consiste em 
garantir o prolongamento do horário de 
funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo 
e Jardins-de-Infância. Desta forma é, 
assegurado às Famílias o acompanha-
mento das crianças antes e depois do 
período de atividades educativas, es-
tando as escolas preparadas para rece-
ber as crianças a partir das 7h e 30mn 
e assegurando este apoio até às 18h e 
30mn, em todas as Escolas e Jardins de 
Infância públicas do Concelho.

Intervenções nos 
sistemas de aquecimento

Foram intervencionados os sistemas de 
aquecimento dos edifícios escolares, de 
forma a garantir uma maior eficiência 
energética e uma melhoria significativa 
das condições de aprendizagem aos alu-
nos. Neste âmbito, foram substituídos os 
radiadores da sala da Componente de 
Apoio à Família e Jardim-de-Infância de 
Arega e Escola Básica n.º 1 de Figueiró 
dos Vinhos. Nos Jardins-de-Infância de 
Almofala e Aguda foram colocados novos 
recuperadores e radiadores.

Valores dos aquecimentos das escolas, 
jardins de infância e sala da CAF
  
  Jardim de Infância Arega

904,00 euros
Jardim de Infância Aguda
3.426,78 euros;
Jardim de Infância Almofala Baixo 
2.211,54 euros;
Escola EB1 Almofala Baixo
1.448,94 euros;

Semana do 
Empreendedorismo e das 
Profissões

Decorreu, entre 12 e 16 de março, a Semana 
do Empreendedorismo e das Profissões, 
promovida pelo Agrupamento de Escolas 
e pela Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, iniciativa destinada a promover 
o espírito empreendedor e o empreen-
dedorismo jovem associado às saídas 
profissionais e educacionais. Conversas 
com Empreendedores, Sessões de Esclare-
cimento e Orientação, Feira de Profissões, 
Workshop´s,  conversas com ex- alunos 
e um concurso de ideias, foram ações 
realizadas no decorrer desta iniciativa.

De frisar que esta atividade obteve o 
justo reconhecimento da Direção Geral 
da Educação (Centro Euroguidance), ao 
ser considerada e apresentada como um 
caso de estudo no âmbito das Jornadas de 
Psicologia e Orientação em meio escolar.
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AEC´S

Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular 2014/2015

 
As Atividades de Enriquecimento Curri-
cular (AEC) desenvolvidas no 1.º ciclo do 
ensino básico são, por definição, ativi-
dades pedagogicamente ricas e comple-
mentares às aprendizagens curriculares 
ligadas à aquisição de competências bási-
cas, sendo consideradas essenciais para 
o desenvolvimento das crianças e para 
o sucesso escolar futuro, incidindo nos 
domínios desportivo, artístico, científico, 
tecnológico e tecnologias de informação 
e comunicação, de ligação à escola e ao 
meio. Enquadram-se no conceito de escola 
a tempo inteiro e constituem uma res-

posta partilhada e diversificada de apoio 
a escolas, aos alunos e famílias tendo em 
conta as realidades locais, adaptando os 
tempos de permanência dos alunos na 
escola às necessidades das famílias.

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos constituiu-se como entidade pro-
motora das Atividades de Enriquecimento 
Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, em 
parceria com o Agrupamento de Escolas 
de Figueiró dos Vinhos.

Para o efeito foi assinado o Protocolo de 
Colaboração do Programa de Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC) do 

1º Ciclo do Ensino Básico 2014/2015.
No presente ano letivo o Programa das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, 
inclui o Ensino do Inglês, Atividade Física 
e Desportiva, Música e Expressões Artís-
ticas, disponibilizadas aos 159 alunos das 
Escolas das Freguesias de Aguda, Arega 
e Figueiró dos Vinhos.

Pedagogicamente tem sido uma mais-
valia para os alunos, e além da direta 
contratação dos professores, a Câmara 
Municipal disponibiliza todo o material 
didático e de desgaste necessário à rea-
lização das atividades.

Balanço Positivo

“ Pedagogicamente tem sido uma mais-
valia para os alunos, e além da direta 
contratação dos professores, a Câmara 
Municipal disponibiliza todo o mate-
rial didático e de desgaste necessário 
à realização das atividades.”
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A Câmara Municipal deliberou, por una-
nimidade em reunião de 09/04/2014, 
aprovar o Plano de Transportes para o 
corrente ano escolar 2014/2015, sendo 
que a rede de transportes escolares é as-
segurada por viaturas da Autarquia, da 
Transdev, da Rodoviária da Beira Interior 
e da Associação Desportiva.

De referir que os transportes ca-
marários asseguram um total de cinco 
percursos, a Associação Desportiva efe-
tua diariamente 116 Kms e a Transdev e 
Rodoviária da Beira Interior fazem 230 
Kms com os seguintes circuitos: um de 
Ribeira Velha, dois de Arega, um de Foz 
de Alge, um de Abrunheira e um de Bair-
radas/Figueiró dos Vinhos.

Assim são assegurados diariamen-
te transportes escolares a cerca de 
300 alunos, dos quais 243 até ao 9º 
ano inclusive, cujo custo é suportado 
totalmente pela Autarquia e do 10º aos 
12º ano existem 54 alunos que pagam 
apenas 50% do transporte sendo a Au-
tarquia a suportar os outros 50%.

De realçar que, se a Autarquia cum-
prisse o que está legalmente estipulado, 
apenas teria a obrigação de transportar 
alunos cuja residência se situe a mais 
de 3 kms do estabelecimento escolar. 
Contudo, no sentido da prossecução do 
interesse de pais e alunos, são transpor-
tados alunos cuja residência fica a 1 km 
do estabelecimento escolar.

Para além dos transportes escola-
res as carrinhas camarárias levam dia-
riamente as refeições para as escolas e 
infantários das freguesias de Aguda e 
Arega, assim como transporta os alunos 
do 1º ciclo que frequentam as Ativida-
des de Enriquecimento Curricular para 
poderem usufruir das mesmas oportu-
nidades dos alunos que se encontram 
na sede de Concelho, nomeadamente 
na utilização da piscina.Tr
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As atividades funcionam nas instala-
ções da EB1 de Almofala, nas instalações 
da EB1 de Arega e nas instalações das 
EB1 de Figueiró dos Vinhos e EB José Ma-
lhoa, para os respetivos alunos.

A Atividade Física e Desportiva de-
corre nos pavilhões gimnodesportivos 
de Arega e da EB José Malhoa, contudo 
os alunos das freguesias também têm 
aulas de natação na Piscina Municipal, 
mercê do esforço que a Autarquia faz ao 
transportá-los para a sede do Concelho 
a fim de existir equidade entre todos os 
alunos.
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A Universidade Sénior de Figueiró dos 
Vinhos terminou o seu quarto ano de 
funcionamento com êxito. Desde a 
Cerimónia de Abertura, no dia 26 de 
novembro 2013, até à Cerimónia de 
Encerramento, no dia 30 de Junho de 
2014, decorreram aproximadamente 
29 semanas de atividades letivas onde 
a aprendizagem e o convívio foram 
uma constante. Este foi, seguramente, o 
ano de reafirmação dos alunos, da con-
quista e da consolidação de intercâm-
bios para a USFIG.

Tendo sempre como objetivo a valo-
rização, a integração dos Séniores e 
o combate ao isolamento, através de 
aulas teóricas e práticas, os formadores 
e docentes da USFIG apresentaram um 
conjunto de tarefas e atividades onde 
os conhecimentos e experiência de vida 
dos Séniores pudessem ser divulgados 
e valorizados.

Para o início do ano letivo 2013/2014 
definiu-se um leque de disciplinas e um 
Plano de Atividades Extracurriculares, 
que fossem ao encontro das expectati-
vas dos alunos nomeadamente, unida-
des curriculares como: 

No que respeita ao núcleo de docen-
tes, a Universidade Sénior contou com 
a participação de professores voluntá-
rios, submetendo-se todos aos princí-
pios da solidariedade. Todos os profes-
sores, num total de 18, colaboraram a 
tempo parcial, com uma hora semanal. 
Salienta-se uma vez mais, as habilita-
ções de todos os Professores e Forma-
dores e a experiência profissional, sem 
dúvida fundamentais para o sucesso 
alcançado. 

As atividades extracurriculares assu-
mem uma importância prioritária no 
seio da Universidades Sénior, pois é 
através destas, que a USFIG cumpre a 
sua missão de combate ao isolamento 
e à solidão.

Salientam-se, assim, diversas atua-
ções do Coro da Universidade Sénior, 
Lanche comemorativo do Dia dos Reis, 
Workshop de Pintura, Visita Estudo: 
NAZARÉ E ALCOBAÇA, A Conversa com 
Dr. Laborinho Lúcio, Participação Dia 
Mundial da Atividade Física, Visita 
Estudo ao Museu da Vista Alegre, Pas-
seio por Aveiro, Moliceiro e Museu 
Ílhavo, Intercâmbio Cultural com o 
Instituto Cultural D. António Ferreira 
Gomes – Foz do Porto.

Os alunos inscritos, cerca de 90, conti-
nuam a abraçar o projeto, a sua motiva-
ção pelas aulas, a partilha e a cooperação 
são os aspetos que contribuiram signi-
ficativamente, para o sucesso alcançado 
no aumento dos mesmos nas aulas e na 
participação nas atividades.

Atividades: “Conversa Aberta”, com 
o Dr. Laborinho Lúcio - No âmbito das 
atividades da Universidade Sénior de 
Figueiró dos Vinhos, decorreu no pas-
sado dia 13 de março 2014, uma palestra 
com o Dr. Laborinho Lúcio, subordinada 
ao tema “Conversa Aberta”.

Universidade Sénior

Desporto: Motricidade e Hidroginástica

Português e Línguas: Português, Inglês 

Iniciação e Inglês Avançado; Francês e 

Espanhol 

História e Cultura Geral: História Local 

e Património

Artes: Artes Decorativas; Canto, Pintura

Saúde: Saúde e Bem-Estar; Fisioterapia e 

Bem-Estar 

TIC: Informática.
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Gabinete de Apoio ao 
Investimento
> Gab. Invest.

A Câmara Municipal de Figueiró dos Vi-
nhos instalou no antigo edifício da Casa 
da Juventude o Gabinete de Apoio ao In-
vestimento. Neste serviço especializado 
e dedicado ao investimento, é disponi-
bilizado apoio direto aos empresários 
instalados, aos potenciais investidores 
e a todos os que têm em mente a rea-
lização de um projeto de investimento 
em Figueiró dos Vinhos, sendo assim um 
importante instrumento de captação de 
investidores.

Os serviços que já estão a ser dispo-
nibilizados vão desde a Gestão de Áreas 
Empresariais, o aconselhamento na lo-
calização empresarial, a procura de in-
formação e o apoio na formalização de 
candidaturas a sistemas de incentivos, 
perspetivando-se a curto prazo a insta-
lação da incubadora de empresas/centro 
de promoção do empreendedorismo.

Regulamento de 
Incentivos

Procurando agilizar procedimentos e ade-
quando-os às necessidades dos empre-
sários, a Câmara Municipal de Figueiró 
dos Vinhos procedeu à elaboração do 
“Programa de Apoio ao Investimento”, 
a concretizar até ao final do ano de 2014. 

Para além das simplificações proces-
suais introduzidas, foram criados novos 
apoios e mantidos outros já em vigor.

Nos apoios a conceder destacam-se a 
cedência de Lotes com bonificação do 
preço de venda, a cedência temporária 
de espaços/edifícios e equipamentos, 
a isenção de taxas urbanísticas e ad-
ministrativas, para além da prioridade 
na apreciação dos projetos de licencia-
mento e aconselhamento técnico espe-
cializado.

Encontram-se também definidos os 
termos de instalação na futura incuba-
dora de empresas/centro de empreen-
dedorismo.

Desenvolvimento
Económico
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O passado dia 1 de setembro de 2014, 
é um ponto marcante na estratégia de 
desenvolvimento do Concelho.

A candidatura foi aprovada pelo Mais 
centro/QREN, a 30 de Dezembro de 2013, 
assegurando o financiamento de 607.700,23 
euros, cabendo ao Município de Figueiró 
dos Vinhos um encargo de 112.229,41 euros, 
para um investimento total de 719.929,64 
euros.

Após a introdução de uma nova área 
à qual estão associados 4 lotes, o Parque 
Empresarial no seu conjunto fica com 35 
lotes, destinados à indústria, comércio e 
serviços, estando incluídos 11 ocupados 
por indústrias que se encontram já em 
laboração.

O reinício das obras do 
Parque Empresarial de 

Figueiró dos Vinhos

Parque 
Empresarial

Desenvolvimento 
Económico
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PARQUE 
EMPRESARIAL 

em desenvolvimento
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Figueiró dos Vinhos debateu as questões ligadas ao emprego e ao desen-
volvimento, na conferência realizada a 6 de novembro, que lotou o audi-
tório da Casa da Cultura- Clube Figueiroense e que reuniu cerca de 200 
participantes. Numa organização resultante de uma parceria entre a 
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos e a UGT, as diversas interven-
ções proporcionadas pelos oradores revelaram a oportunidade e perti-
nência desta iniciativa, onde foi possível trazer a Figueiró dos Vinhos dois 
membros do Governo, na pessoa do Secretário de Estado da Solidariedade 
e da Segurança Social, Dr. Agostinho Branquinho, e do Secretário de Estado 
do Emprego, Dr. Octávio Oliveira , o Presidente do IEFP, Dr. Jorge Gaspar, 
tendo a UGT sido representada pelo secretário-geral Carlos Silva e pelo 
Presidente da UGT Leiria, Amílcar Coelho, a Secretária Executiva do NER-
LEI Drª Neusa Magalhães – Núcleo Empresarial da Região de Leiria, a Pro-
fessora Ana Sargento, Docente e investigadora do Instituto Politécnico de 
Leiria e Eng.º Eduardo Scarchetti Diretor Executivo da Biodinâmica Dental 
Products Lda, que se encontra em processo de instalação em Figueiró dos 
Vinhos.

“Emprego e Desenvolvimento”

Secretário de Estado

O Secretário de Estado da Solidarieda-
de e da Segurança Social, Dr. Agostinho 
Branquinho, foi recebido no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, no passado dia 6 de novembro, 
tendo posteriormente visitado a Santa 
Casa da Misericórdia.

Conferência

1 Plateia geral
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2 A receção ao Secretário de Estado do Emprego Octávio Oliveira

3 O Presidente da Câmara Municipal Jorge Abreu, o Presidente da UGT Leiria Amílcar Coelho e o chefe de gabinete Gonçalo Brás

4 Exposição da Indústria do concelho, acompanhada do convívio após a Conferência

5 O orador Agostinho Branquinho - Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social

6 Abertura do programa com o Presidente Jorge Abreu 

7 O orador Carlos Silva - Secretário Geral da UGT

8 A oradora Ana Sargento - Docente e investigadora do Instituto Politécnico de Leiria

2

3

4

5
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Jorge Abreu, Presidente da Câmara 
Municipal, destacou como ideia a 
reter a necessidade de implemen-
tar estratégias municipais assentes 
na criação de um ambiente amigo 
do investidor, complementadas com 
políticas nacionais ajustadas, que 
incluam instrumentos de discrimina-
ção positiva para com os territórios 
de baixa densidade.

A aposta na dinamização económica, 
no apoio aos empresários e à criação de 
emprego por via da captação de inves-
timento revelam-se decisivos para o 
futuro, cabendo à Câmara criar fatores 
diferenciadores que carecem de politi-
cas nacionais focadas nesta perspectiva 
de desenvolvimento integrado. Mais do 
que a mera realização da conferência, 
esta foi uma iniciativa que, claramente, 

contribuiu para que a Câmara Munici-
pal de Figueiró dos Vinhos, conseguisse 
passar a mensagem de uma nova dinâ-
mica que pretende implementar, com 
a criação de um ambiente amigo do 
investidor, capaz de potenciar os recur-
sos locais, a criação de emprego, a dina-
mização do Parque Empresarial, entre 
outros.

6 7 8
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1 Apoio ao centro histórico

2 Apoio ao centro histórico

3 Reparação de calçada

4 Refechamento das calçadas

(Intervenção de melhoria das condições de 

segurança para peões e reordenamento dos 

estacionamentos.)

5 Reordenamento dos estacionamentos

6  Intervenção de melhoria das condições 

de segurança para peões

7 A intervenção nesta rua será concluída 

com a colocação de pilaretes removiveis 

para uso exclusivo dos comerciantes no 

apoio às operações de cargas e descargas

> Apoio ao Centro Histórico
 
Durante o ano de 2014 foram aprovadas 6 
candidaturas referentes a imóveis situados 
no centro histórico, e cujos proprietários 
realizaram intervenções exteriores de 
conservação e beneficiação, enquadrados 
no âmbito do Programa de Incentivos à 
Recuperação de Habitações na Zona His-
tórica da Vila. 

Tendo em conta o investimento total 
proposto para os 6 imóveis, foi aprovada 

Reabilitação 
Urbana

1 2

a concessão de apoio no valor de 7.482,00 
euros.

Este regulamento visa incentivar e apoiar 
a preservação e conservação de habitações 
do centro histórico, contribuindo assim 
para o esforço e empenho em manter o 
património.

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros 
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Obras Municipais

1 1

2 3

Antes Depois
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Recuperação Rede Viária

Rede Viária 
Florestal
55 quilómetros de rede viária 

recuperada no último ano

A manutenção das condições de 
operacionalidade da rede viária 
florestal, torna-se fundamental na 
estratégia de vigilância pelas au-
toridades competentes e no com-
bate aos incêndios permitindo as 
melhores condições de segurança 
e acesso por parte dos bombeiros.

1 Reparação de abatimento da estrada nac. 350 

2 Construção de muro em Braçais / Arega

3 Obras de reabilitação (antigo edifício da escola primária) 

4 Novo ramal esgotos do cemitério

5 Obras de beneficiação de tanques de abastecimento de água

6 Reparação de mina de Casal de Santarém

7 Rede viária florestal

4 5

6

7
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O Carnaval em Figueiró dos Vinhos 
tem-se assumido como uma referên-
cia na região por ser um evento de 
características populares com larga 
tradição, fruto do bairrismo e carolice 
das suas gentes, que tem passado de 
geração em geração.

Os festejos começaram com os mais 
novos. No dia 28 de fevereiro desfi-
laram os alunos do Agrupamento de 
Escolas de Figueiró dos Vinhos, re-
presentando as suas escolas que com 

CARNAVAL
grande entusiasmo encheram de vida 
e cor as ruas da vila. 

Na noite de 1 de março a animação 
foi no Largo e Jardim Municipal. O 
“Entrudo sai à rua” pretendeu realçar 
o que mais genuíno tem o carnaval fi-
gueiroense, onde o improviso de bair-
ristas, foliões e matrafonas animaram 
os curiosos ao som do espetáculo mu-
sical de rua pela Filarmónica Figuei-
roense. Esta atividade repetiu-se na 
tarde do dia seguinte.

... da nossa terra

Ainda no dia 1 de março realizou-se 
Baile de Máscaras no salão dos Bom-
beiros Voluntários. O grupo musical 
“Sintra do Norte” animou os partici-
pantes que, mascarados, concorreram 
ao prémio de melhor grupo e melhor 
individual.

As festividades carnavalescas termi-
naram no dia 5 de março, quarta-feira 
de cinzas, com o tradicional cortejo 
fúnebre do Entrudo.

“Entrudo sai à rua...”
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Município de Figueiró dos Vinhos organiza festival de natação

 
Decorreram a 8 de fevereiro e 31 de março dois festivais de nata-
ção nas instalações da Piscina Municipal organizados pela Câmara 
Municipal de Figueiró dos Vinhos, em parceria com a Secção de 
Natação da Associação Desportiva de Figueiró dos Vinhos e com o 
apoio da União de Freguesias de Figueiró dos Vinhos e Bairradas. 
Estas iniciativas visaram aproximar institucionalmente as diversas 
escolas de Natação existentes nos concelhos vizinhos. De referir 
que a abertura do festival contou com a presença e participação de 
seis utentes do CAO da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos 
Vinhos, instituição que desta forma também se associou à realiza-
ção destes eventos.

Festival de 
Natação
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A Câmara Municipal de Figueiró dos Vi-
nhos, em parceria com a Santa Casa da 
Misericórdia e o Agrupamento de Esco-
las,  com a colaboração dos Bombeiros Vo-
luntários e da Cordastrong, assinalou o 
Dia Mundial da Criança, promovendo um 
conjunto de iniciativas dirigidas às crian-
ças do concelho.

As atividades decorreram no dia 2 de 
junho e envolveram naturalmente a po-
pulação escolar e os parceiros institucio-
nais.

Para o efeito os palcos escolhidos para 
o desenvolvimento do programa foram o 
Jardim Municipal, que acolheu a realiza-
ção de atividades lúdicas e de jogos tradi-
cionais e a Casa da Cultura, onde pôde ser 
visionado um filme por parte das crianças 
dos jardins-de-infância e 1º. e 2º. Ciclos 
com idades compreendidas entre os 3 e 
os 12 anos.

Foi um dia de festa, de alegria e diver-
timento, que proporcionou a todas as 
crianças momentos inesquecíveis de di-
versão, entretenimento e felicidade.

Dia Mundial 
da Criança

“Foi um dia de festa, 

de alegria e diverti-

mento, que propor-

cionou a todas as 

crianças, momentos 

inesquecíveis de diver-

são, entretenimento e 

felicidade.”
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Figueiró dos Vinhos

 em Festa

Para o efeito a Autarquia proporcio-
nou um vasto programa de atividades 
que contemplou a animação de rua, 
o convívio popular, a promoção da 
gastronomia local, a cultura e o des-
porto.

Pela manhã do dia 21 de junho, teve 
lugar uma arruada pelas ruas do Mer-
cado Municipal a cargo da Banda às 
Riscas, seguida pela abertura da ini-
ciativa “Sabores de Figueiró” que se 
realizou nos restaurantes aderentes.

À tarde, no Museu e Centro de Artes, 
foi inaugurada a Exposição “Os Cami-
nhos do Naturalismo em Figueiró dos 
Vinhos”. No Jardim Municipal a aber-
tura da Expo Associações e Tasquinhas 
decorreu ao final da tarde com a ani-
mação da Banda às Riscas e o grupo 
Morango Tango animou a noite.
No domingo dia 22, o XVIII Campeo-
nato Regional de Saltos de Obstáculos 
decorreu no Centro Hípico de Figueiró 
dos Vinhos. No Jardim Municipal a 

Expo Associações e as Tasquinhas fo-
ram animadas pelo Festival de Concer-
tinas e pelo grupo 4EVER. 

O dia 23, véspera do feriado muni-
cipal, foi uma noite de muita alegria, 
de convívio, de festa e de cor, com a 
atuação das Marchas Populares, da 
realização da tradicional sardinhada 
popular no Ramal, da exibição de um 
espetáculo de fogo-de-artifício e do 
indispensável Baile de S. João com o 
grupo Só Ritmo.

A Câmara Municipal de Figueiró 
dos Vinhos desejando aproveitar as 
Comemorações do Dia do Concelho 
para exultar o espírito de bairrismo 
e o orgulho Figueiroense, levou a 
efeito um conjunto diversificado de 
realizações e iniciativas que decor-
reram entre os dias 21 e 24 de jun-
ho, tendo para o efeito apresentado 
um programa que teve por objetivo 
assinalar mais um aniversário do 
município, que se desenvolveu em 
grande parte no centro da Vila.
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O Dia do Concelho foi assinalado com o Has-
tear da Bandeira, seguindo-se a atuação do 
Coro da Universidade Sénior e a realização 
da Sessão Solene da Assembleia Municipal 
que evocou o Dia do Concelho.

À tarde na Igreja Matriz tiveram lugar as 
Cerimónias Religiosas em Honra de S. João 
Batista e de seguida a animação musical re-
gressou ao recinto das festas com a atuação 
da Orquestra Consequência. Os festejos ter-
minaram com a atuação das Marchas Popu-
lares na Praça do Município.
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A Feira de S. Pantaleão, que habitual-
mente se realiza de 26 a 28 de julho 
em Figueiró dos Vinhos, é uma Feira 
Anual com raízes medievais onde se 
podem encontrar feirantes de todo o 
país que trazem ao Mercado Municipal 
de Figueiró dos Vinhos os mais variados 
produtos.

As tradicionais festas da Feira de S. 
Pantaleão voltaram este ano a conhecer 
momentos de forte animação que pro-
porcionaram o convívio e a alegria entre 
os figueiroenses, os visitantes e turistas 
que nesta época do ano se encontravam 
no concelho.

Feira de São 
Pantaleão

À noite houve animação no Ringue de 
Patinagem. No dia 25 de julho a anima-
ção começou com a atuação dos Combos 
da Escola de Música Paulo de Carvalho e 
dos grupos musicais figueiroenses Meta 
Física e Endless Discry. 

No dia 26 decorreu o sempre aguardado 
e desejado desfile das Marchas Populares 
com a presença da Filarmónica Figuei-
roense e a atuação da banda Sintra do 
Norte da Filarmónica Figueiroense.  No 
dia 27 subiu ao palco o espetáculo de 
Revista “E PORQUE NÂO EMIGRAS?” com 
o conhecido ator Carlos Areia. No dia 28, 
último dia de Festas, o Coro da Univer-

sidade Sénior de Figueiró dos Vinhos e a 
Orquestra Consequência protagonizaram 
distintos momentos musicais.
Fizeram parte também do programa a 
iniciativa gastronómica intitulada “Mer-
cado com Sabor – Show Cooking” que se 
desenvolveu no Mercado Municipal no 
dia 26 de julho,  a Mostra de Artesanato 
que decorreu no Ramal durante os dias 
26 (sábado) e 27 (domingo),e o 1.º ani-
versário do Museu do Xadrez que no dia 
26 apresentou uma nova exposição.

“ As tradicionais festas da Feira de 

S. Pantaleão voltaram este ano a 

conhecer momentos de forte anima-

ção que proporcionaram o convívio 

e a alegria entre os figueiroenses...”
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Assumidamente vista como um impor-
tante atrativo turistico-cultural de um 
local, a Gastronomia tomou conta do 
Mercado Municipal, em três eventos de 
Showcooking. Espaço tradicionalmen-
te bastante frequentado nos meses de 
verão, constituiu o local privilegiado 
para a realização destes eventos gas-
tronómicos, que procuram promover os 
produtos endógenos, bem como trazer 
animação e vida a este local.

Num evento que decorreu em três 
fins de semana, foi possível degustar 
as diversas iguarias confecionadas ao 
vivo, apresentadas em menus simples 
e acessíveis pelo Chef João Quaresma.

MERCADO 
com SABOR

“ Show 
Cooking”

O chefe | João Quaresma

Cr
em

e de Sabores de Figueiró e de Alge

Sa
la

da
s M

editerrânicas e espetadas de petiscos portugueses  
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Cr
em

e de Sabores de Figueiró e de Alge

Sa
la

da
s M

editerrânicas e espetadas de petiscos portugueses  

D
es

af
io

: u

m
 prato de encher o olho e a barriga por 0.50€

Cavala, um peixe saboroso, barato e completo

Delícia do Verão em Figueiró
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Feira 
Doçaria Conventual
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Decorreu nos dias 1 e 2 de novembro a 9ª edição da Feira de 
Doçaria Conventual, no Convento de Nossa Senhora do Carmo 
dos Carmelitas descalços. Paralelamente à feira, decorreram 
uma série de iniciativas, proporcionando a todos que ali se 
dirigiram entretenimento e espetáculo. 

Pela primeira vez realizou-se um evento de Show Cooking 
com a presença do chefe João Mesquita. No segundo dia da 
feira realizou-se um Workshop Cake Design - “Decora a tua 
Bolacha”, envolvendo o público mais jovem.

Contou também com a atuação do grupo Coral S. João Batis-
ta de Figueiró dos Vinhos e do grupo Coral de Proença-a-Nova.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
Geral: 236 559 550
Fax: 236 552 596
atendimento@cm-figueirodosvinhos.pt

Biblioteca Municipal
Telef. 236 559 230
geral@bmfigueirodosvinhos.com.pt

Clube Figueiroense | Casa da Cultura
Telef. 236 559 600
cultura@cm-figueirodosvinhos.pt

Museu e Centro de Artes e Museu do Xadrez
Telef. 236 552 195
geral@mcafigueirodosvinhos.pt
geral@museudoxadrez.pt

Posto de Turismo
Telef. 236 552 178
turismo@cm-figueirodosvinhos.pt

Universidade Sénior
Telef. 236 559 002
univseniorfv@gmail.com

Gabinete de Apoio ao Investimento
Telef. 236 559 000
investimento@cm-figueirodosvinhos.pt

Gabinete de Desporto
Telef. 236 551 132
gabdesporto@cm-figueirodosvinhos.pt

Estaleiro e Oficinas Municipais
Telef. 236 552 595
estaleiro@cm-figueirodosvinhos.pt

Serviço de Águas | Piquete permanente
Telef. 916 892 010
aguas@cm-figueirodosvinhos.pt

CPCJ- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
Telef. 236 559 004 / 913 428 237

Bombeiros Voluntários
Telef. 236 552 122

Guarda Nacional Republicana
Telef. 236 559 300

Centro de Saúde
Telef. 236 551 727

www.cm-figueirodosvinhos.pt“O recanto”, foi a fotografia vencedora da autoria 

de David Alexandre Lopes Cardeira, na catego-

ria  - As Fragas de São Simão, do concurso de 

fotografia, promovido pela Associação de Moradores 

de Casal de São Simão - “Refúgios de Pedra.” 



www.cm-�gueirodosvinhos.pt “Caminhos” foi a fotografia vencedora da 
autoria de David Alexandre Lopes Cardei-
ra, na categoria - A Aldeia do Casal de 
São Simão, do concurso de fotografia, 
promovido pela Associação de Moradores 
de Casal de São Simão -“Refúgios de 
Pedra”.


