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Editorial

Jorge Manuel Fernandes de Abreu

Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos

Naquela que é uma edição com mo-
tivos para a todos encher de orgulho, 
começo por destacar o enorme suces-
so das festas do concelho confirmado 
pelos milhares de pessoas que nelas 
participaram. O papel desempenhado 
por muitos figueiroenses, através do 
seu bairrismo traduzido num notável 
trabalho que culminou na realização 
de um extraordinário desfile de mar-
chas populares, foi determinante. A 
esses homens e mulheres que muito 
contribuíram para o sucesso das Fes-
tas do Concelho deixo-lhes o meu sen-
tido obrigado. 
Após um longo período de paragem 
por falta de financiamento, finalmen-
te estão concluídas as obras do Parque 
Empresarial. A sua inauguração ocor-
reu no Dia do Concelho e contou entre 
outros, com a presença do Sr. Ministro 
da Solidariedade, Emprego e Seguran-
ça Social.
Manifesto-lhes também o motivo de 
grande satisfação pelo acordo alcan-
çado com o Instituto da Segurança 
Social que culminou com a assinatura 
de um protocolo de colaboração, que 
possibilitou a abertura de um novo 
espaço de atendimento presencial de 
proximidade aos cidadãos e constitui 
um importante passo na melhoria das 
condições de atendimento e apoio, 
disponibilizando-lhes um espaço físi-
co e um atendimento integrado com 

claro benefício para todos os que re-
correm a estes serviços.
Cumprindo o compromisso por nós 
assumido em 2013, o atual executivo 
da Câmara Municipal decidiu a atri-
buição gratuita dos manuais escolares 
aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
matriculados no concelho. Esta medi-
da de grande alcance social constitui 
uma forma de apoio às famílias permi-
tindo, principalmente às famílias com 
maiores dificuldades económicas, um 
alívio nas suas despesas, potenciando-
se uma poupança importante que po-
derá ser usada noutras necessidades 
das suas vidas.
A Revisão do Plano Diretor Municipal 
(PDM) iniciada em 2002, prolongou-
se no tempo para além do que seria 
razoável. Sensíveis à importância des-
te documento para o desenvolvimento 
do nosso Concelho, assumimos desde 
logo como prioritário a sua conclusão, 
sendo com enorme satisfação que ve-
mos recompensado o esforço de con-
cretização do novo PDM. A sua con-
clusão é uma realidade e brevemente 
entrará em vigor.
No passado dia 26 de junho, assinala-
mos um dia histórico para o concelho. 
Depois de um árduo trabalho conse-
guimos estabelecer um contrato que 
reúne algumas das mais prestigiadas 
instituições de ensino superior do 
país, bem como o Instituto da Con-

servação da Natureza e das Florestas. 
A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, as Universidades de Aveiro 
e Évora, a Escola Superior Agrária de 
Coimbra, o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas subscre-
veram um protocolo homologado pela 
Senhora Ministra da Agricultura e do 
Mar, que permite criar as condições 
para tornar realidade o designado 
ALJIA - Plano de Gestão Integrada da 
Ribeira de Alge. Trata-se de um projeto 
inovador, que busca implementar um 
modelo de gestão integrada dos recur-
sos, de uma forma sustentável e que 
pretende a potenciação e promoção da 
valorização ecológica, cultural, social 
e económica (agrícola, florestal e tu-
rística) de um território que tem como 
fio condutor, o mais importante recur-
so hídrico do concelho de Figueiró dos 
Vinhos. 
Termino dizendo que este projeto in-
sere-se também numa nova aborda-
gem que pretendemos implementar e 
consolidar durante este mandato, re-
firo-me a uma abordagem de abertu-
ra de Figueiró dos Vinhos ao exterior, 
associando-nos a algumas das melho-
res e mais prestigiadas instituições do 
nosso país, melhorando assim a qua-
lidade das nossas realizações e dando 
maior projeção e visibilidade ao nosso 
concelho.

Um abraço com amizade
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Outras atividades Físicas | Desportivas e Culturais
Dia do Pai | Dia da Mãe | Curso de Nadadores Salvadores 2015 | Tertúlia sobre Apicultura | IV Sarau Desportivo | Portugal dos Pequenitos 
Participação FIA | Colóquio Tradição e Paladares (Univ. Sénior) | Caminhada Coração em Família | Concurso de Fotografia “ A ver Figueiró 
dos Vinhos”  | Teatro “ O Triunfo das Personagens” | Xadrez na Arte | Teatro “Troikas e Baldrocas” | XXII Exposição Individual de Levi Guerra

4 Laço Azul

No mês de abril a Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Figueiró dos Vinhos associou-se a uma 
campanha de sensibilização promovi-
da pela Comissão Nacional de Crianças 
e Jovens em Risco, numa iniciativa que  
teve por objetivo sensibilizar a comu-
nidade para a prevenção dos maus tra-
tos na infância.
Houve lançamento de balões, distri-
buição de laços azuis e a afixação de 
cartazes no concelho com a explica-
ção da história do Laço Azul. Também 
ocorreram atividades alusivas à temá-
tica no Agrupamento de Escolas e na 
Creche da Santa Casa da Misericórdia.

3 Dia Mundial do Teatro

No dia 28 de março foi assinalada a co-
memoração do Dia Mundial do Teatro 
com a apresentação da nova peça “Da-
qui Fala o Morto”, da Companhia Tea-
tral da Sertã na Casa da Cultura.
Escrita em 1945 pelo dramaturgo es-
panhol Carlos Llopis (1913-1970), esta 
versão traz os personagens para uma 
Lisboa dos anos 70 onde ninguém é o 
que parece. Uma sátira aos diferentes 
estratos sociais e seus comportamen-
tos, onde houve riso, onde um morto e 
muitos disparos, uns certeiros, outros 
nem tanto.

1 Dia Internacional 
da Luta Contra o Cancro 

No dia 4 de fevereiro assinalou-se o 
Dia Internacional da Luta Contra o 
Cancro. Várias entidades e associações 
do concelho, entre as quais a Câmara 
Municipal de Figueiró dos Vinhos, mo-
bilizadas pelo Grupo de Voluntariado 
Comunitário de Figueiró dos Vinhos 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
juntaram-se para marcar esta data.
Realizou-se um conjunto de ativi-
dades com o objetivo de sensibilizar 
a população para a importância da 
educação para a saúde e promover o 
espírito solidário e altruísta. 

2 “Quando o Sol Brilha”

A Biblioteca Municipal de Figueiró 
dos Vinhos foi o palco escolhido para 
a  apresentação do livro “Quando o Sol 
Brilha“, da autoria do escritor figuei-
roense Rui Conceição Silva. Este autor 
tem vindo a revelar-se como detentor 
de uma enorme sensibilidade e talen-
to literário traduzidas na publicação 
de duas obras editadas nos últimos 4 
anos: “Escritos de Ancestrais – litera-
tura Fantástica” e o Livro de Memórias 
“ Aprender a recordar”. A apresentação 
esteve a cargo do amigo de infância do 
autor, o também figueiroense profes-
sor José Batista.

1 Dia Internacional da Luta Contra 

o Cancro “Eu Vou e Tu?”

2 Apresentação do livro

 “Quando o Sol Brilha”

3 Dia Mundial do Teatro

4 Laço Azul

5 Sessão Intercultural - Foral Manuelino, 

Legados por Terras de Figueiró

5 Foral Manuelino

Nos dias 11 e 12 de abril realizou-se 
um intercâmbio cultural entre a Uni-
versidade Sénior de Figueiró dos Vi-
nhos e o Instituto Cultural D. António 
Ferreira Gomes do Porto. Incluída nes-
te intercâmbio, decorreu uma sessão 
cultural na Casa da Cultura que abor-
dou a temática dos 500 anos do Foral 
Manuelino de Figueiró dos Vinhos, na 
perspetiva das suas heranças e lega-
dos por Terras de Figueiró e também 
com um desfile de trajes e um lanche 
quinhentista. 
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6 Comemoração do 25 de Abril

7 Encontro de Alfaiates

8 Sarau Cultural

9 Dia da Criança

10 Apresentação do livro

“A Sombra da Alma”

6 Comemorações
do 25 de Abril 

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos assinalou o 41.º aniversário do 
25 de Abril com as cerimónias oficiais, 
nomeadamente o Hastear da Bandei-
ra na Praça do Município. O programa 
continuou na Casa da Cultura com a 
inauguração da exposição “Memória e 
Projeto de um Tempo Recente”, (Cen-
tro de documentação 25 de Abril da 
Univ. Coimbra) seguida à noite da exi-
bição do documentário “Lápis Azul”. 
O assinalar da data terminou com o 
espetáculo musical “rEvolução: 25 de 
Abril Revisitado”, onde quatro forma-
ções musicais figueiroenses reinter-
pretaram temas de cantores de inter-
venção que marcaram aquela época.

7 Encontro de Mestres 
Alfaiates

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos apoiou no dia 31 de maio, a 
realização do XXVI Encontro Nacional 
de Mestres Alfaiates. Este agradável 
convite, chegou-nos pelas mãos de um 
dos nossos empresários, Joaquim Men-
des C. Dias que nos propôs realizar este 
evento que tem vindo a ser concreti-
zado noutros municípios. O encontro 
teve direito a uma receção na Câmara 
Municipal, seguindo-se uma missa e 
visita à empresa Albano Morgado S.A.. 
Como animação contou com a presença 
musical da Filarmónica Figueiroense. 

9 Dia da Criança

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, em parceria com a Santa Casa 
da Misericórdia, o Agrupamento de 
Escolas e com a colaboração dos Bom-
beiros Voluntários e da Corda Strong, 
assinalou mais um ano do Dia Mundial 
da Criança, promovendo um conjunto 
de iniciativas dirigidas às crianças do 
concelho. As atividades decorreram no 
dia 1 de junho, no Jardim Municipal, e 
consistiram na realização de atividades 
lúdicas e de jogos tradicionais. Foram 
proporcionados momentos inesque-
cíveis de diversão, entretenimento e 
agradável sabor, com a oferta de gela-
dos a todas as crianças, depois de um 
longo dia repleto de ação. 

10 “A Sombra da Alma”

Alcides Martins apresentou na Biblio-
teca Municipal, no dia 5 de junho o seu 
livro “A Sombra da Alma” na Biblioteca 
Municipal. Escritor hábil e repentista, 
desde cedo demonstrou talento para 
escrita. Neste seu novo livro, Alcides 
Martins aborda coisas da vida, de 
ideias e de alguma boémia estudantil, 
num estilo entre o vanguardismo e o 
clássico. 

8 Sarau Cultural

Integrado no programa da Semana da 
Educação, o Agrupamento de Escolas 
de Figueiró dos Vinhos realizou a 20 
de março o Sarau Cultural. Este Sarau 
envolveu os alunos de todos os graus 
de ensino do Agrupamento de Escolas 
e proporcionou à comunidade um ex-
celente momento cultural, envolvendo 
o teatro, recriações históricas, música, 
dança e poesia. 
Aceitando a proposta da Câmara Mu-
nicipal, este Sarau Cultural teve como 
tema as comemorações dos 500 anos 
do Foral Manuelino contribuindo para 
o enriquecimento do programa alusivo 
a estas comemorações.  



Ação Social

Agir 
Sempre 
Projeto de Intervenção Social

Resulta de uma parceria entre a Câma-
ra Municipal de Figueiró dos Vinhos e 
a Santa Casa da Misericórdia e está a 
ser implementado no Concelho de Fi-
gueiró dos Vinhos desde 1 de julho de 
2014.

Ação 1 
Gabinete de 
acompanhamento 
familiar

GABInETE + FAMíLIA
 + COMunIDADE 23 Famílias em 
acompanhamento

ESPAçO SOCIAL 45 Famílias em 
acompanhamento
Realizou-se a II Caminhada e Zumba 
Solidária no dia 12 de abril, com o ob-
jetivo de angariar produtos de higiene 
pessoal e/ou doméstica para o Espaço 
Social. Participaram nesta atividade 76 
pessoas e foram angariados 175 produ-
tos de higiene pessoal e doméstica.
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Ação 2 
Férias Ativas
Ações sócioculturais 
para crianças e jovens

PáSCOA ATIvA
Decorreu entre o dia 30 de março e 6 
de abril a 1ª edição da Páscoa Ativa. 
Esta atividade contou com 29 partici-
pantes e teve como objetivo promo-
ver atividades lúdicas, recreativas, de 
convívio e culturais para crianças do 
concelho, que frequentam o 1º Ciclo 
do Ensino Básico.



Ação Social

Ação 3  
 
Ações Socioculturais 
para pessoas idosas

+ SénIOr  nº atividades + Sénior rea-
lizadas: 34 / nº de participantes: 556
Decorreram durante o 1º semestre de 
2015 atividades de animação socio 
cultural nas várias freguesias do con-
celho:

janeiro
Cochim com Pompons
Freguesia de Figueiró dos Vinhos 
e Bairradas e freguesia de Campelo
Base para tachos/panelas 
Universidade Sénior de Figueiró 
dos Vinhos

fevereiro 
Máscaras de Carnaval
Freguesia de Figueiró dos Vinhos 
e Bairradas e freguesia de Campelo

Base para tachos/panelas
Universidade Sénior de Figueiró 
dos Vinhos

Baile de Máscaras Sénior
Inserido nos festejos de Carnaval do 
concelho de Figueiró dos Vinhos, reali-
zou-se no Centro Comunitário da San-
ta Casa da Misericórdia de Figueiró dos 
Vinhos um Baile de Máscaras Sénior, 
aberto ao público sénior em geral

março
Yoga do riso
Santa Casa da Misericórdia de Fi-
gueiró dos Vinhos (Lar I, Lar II e Uni-
dade de Cuidados Continuados)
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Arranjo de Flores
Freguesia de Figueiró dos Vinhos 
e Bairradas e freguesia de Campelo

Dia Internacional das Florestas 
Atividades intergeracionais com as 
crianças dos Jardins de Infância de 
Figueiró dos Vinhos e com idosos das 
freguesias de Campelo e de Figueiró 
dos Vinhos e Bairradas



Ação Social

SEMAnA SénIOr
Dinamizou-se, de 20 a 24 de abril, a 
Semana Sénior com o lema “Ativida-
de rima com longevidade”. Ao longo 
desta semana decorreram atividades 
diversificadas, dirigidas ao público sé-
nior, sempre numa perspetiva de pro-
moção do envelhecimento ativo. 

maio
Artesanato com Cápsulas de Café
Universidade Sénior de Figueiró dos 
Vinhos

junho
> Confeção de adereços e ensaios para 
a Marcha Sénior de S. João
> Desfile da Marcha Sénior de S. João, 
inserido nas Festas do Concelho

“Atividade rima 
com longevidade”

SAúDE SénIOr 
Realizou-se no dia 15 de junho, Dia 
Internacional de Sensibilização sobre 
a Prevenção da Violência Contra as 
Pessoas Idosas, uma sessão de sen-
sibilização intitulada “Prevenção da 
Violência Contra o Idoso” sobre o lema 
“Lutar pelos seus Direitos não tem Ida-
de”. Esta sessão contou com cerca de 
50 participantes, na sua maioria sénio-
res e realizou-se no Centro Comunitá-
rio da Santa Casa da Misericórdia de 
Figueiró dos Vinhos e foi dinamizada 
pela técnica da APAV de Coimbra, Dra. 
Goreti Cardoso.
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Ação Social

ATIvIDOSO

março
Atividade Física e Motora 
Freguesia de Figueiró dos Vinhos 
e Bairradas e freguesia de Campelo

abril
Comemoração do Dia Mundial da 
Atividade Física
Freguesia de Figueiró dos Vinhos

maio
Circuito de Manutenção Sénior 
Freguesia de Figueiró dos Vinhos e 
Bairradas e freguesia de Campelo

Durante o 1º semestre de 2015 fo-
ram apoiados 4 agregados familia-
res através da cedência de móveis 
e eletrodomésticos.
Foram ainda apoiadas 3 institui-
ções: ARCA – Arega, Conferência 
S. Vicente de Paulo e a Ass. Hum. 
Bombeiros Voluntários de Figueiró 
dos Vinhos.

Cedência de Móveis/outros

Agregados

1 Mesa sala de estar, sofá, 3 almofa-

das, cama de casal, colchão, guarda 

fatos, 2 mesas de cabeceira, 2 bancos 

cozinha, mesa cozinha, 3 cadeiras, 

armário casa banho, banco quarto, 

Louça (vários), 2 cortinados, 2 tapetes, 

3 almofadas

2 Cama casal - encaminhamento efe-

tuado pela Conferência S. Vicente de 

Paulo

3 Cama casal, colchão, 2 mesas de ca-

beceira, móvel de televisão

4 Beliche, mesa sala, cómoda

Entidades

Bombeiros voluntários 
de Figueiró dos vinhos
2 sofás em pele, 2 mesas de centro, 
banco de canto, 2 poltronas

ArCA - Arega
Conjunto de sofás, mesa grande de 
centro, cadeira escritório

Armazém social

FóruM DO EnvELhECIMEnTO 
ATIvO 

Realizou-se no dia 20 de abril, integra-
do na Semana Sénior. Teve como ob-
jetivos debater e refletir sobre as boas 
práticas para um envelhecimento ati-
vo e teve como público-alvo, técnicos 
e representantes de entidades que 
trabalham com idosos e também os 
idosos que são a parte interessada e 
querem envelhecer da melhor forma, 
ou seja de forma digna e ativa.



Assinatura do Protocolo 
com o Instituto da Segurança Social, IP



Ação Social

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos e o Instituto da Segurança So-
cial, IP assinaram um protocolo de co-
laboração que possibilitou a abertura 
de um novo espaço de atendimento 
presencial de proximidade aos uten-
tes e cidadãos em geral.
Trata-se de uma articulação entre ins-
tituições com claro benefício para os 
cidadãos, numa perspetiva de racio-
nalização de despesa pública e otimi-
zação de meios e recursos. 
O espaço disponibilizado pela Câma-
ra Municipal foi alvo de significativas 
obras de beneficiação e adaptação, pas-
sando a oferecer três salas de atendi-
mento especializado, uma sala de aten-
dimento geral e uma sala de reuniões 
de utilização partilhada. Este espaço 
irá permitir um atendimento integra-

do e garante uma componente clara 
de melhoria quer no espaço físico 
disponibilizado para o atendimento, 
quer na qualidade do serviço de aten-
dimento prestado aos munícipes.
Esta otimização ganha principal re-
levância pelo facto de aquele imóvel 
passar a acolher o Serviço Local de Se-
gurança Social e os Serviços de Ação 
Social da Câmara Municipal, criando-
se assim uma lógica de atendimento 
integrado e mais alargado. Pela di-
mensão e características, o imóvel fi-
cará ainda com capacidade para numa 
segunda fase receber a Universidade 
Sénior e outras iniciativas ou projetos 
de índole social que vierem a ser de-
senvolvidos.

1 Novas instalações do serviço da ação 
social da Câmara Municipal

2 Descerramento da placa das novas 
instalações

novos espaços do Serviço 
Local de Segurança Social 
e dos Serviços de Ação Social 
da Câmara Municipal 

1

2



Cultura e Turismo

“Os Caminhos do naturalismo 
em Figueiró dos vinhos    
Casos e Mistérios” 

“Os Caminhos do Naturalismo em Fi-
gueiró dos Vinhos - Casos e Mistérios” 
é o título da exposição que foi inaugu-
rada no dia 20 de junho, no Museu e 
Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos. 
Dando mais ênfase ao retrato, esta ex-
posição procura traçar o ambiente de 
Figueiró dos Vinhos em finais do séc. 
XIX e inícios do séc. XX, onde se encon-
tram ecos do naturalismo português 
nestas serranias, com a presença dos 
naturalistas José Malhoa e Henrique 
Pinto, e desvendar segredos e misté-
rios por detrás do retrato de Beatriz 
Costa e Adalberto. Esta exposição sur-
ge no seguimento da anterior, contan-
do também com esculturas de Simões 
de Almeida, tio e sobrinho, e ainda um 
retrato de Simões de Almeida da auto-
ria de Ferreira Chaves.



Figueiró dos vinhos
valoriza Património Cultural

O Património Cultural de Figueiró dos 
Vinhos foi objeto de uma intervenção 
de valorização, tornando-o mais atra-
tivo numa perspetiva de aliar o turis-
mo à cultura, reforçando a identidade 
de monumentos e lugares de interes-
se cultural. Assim, foram instalados 
12 leitores de património em locais 
do núcleo central da vila, permitindo 
uma visita orientada, complementada 
com um roteiro turístico em formato 
de papel. 
Cada painel de informação contém 
uma breve descrição do local, em por-
tuguês e em inglês, um mapa com a 
localização de todos os pontos nume-
rados sequencialmente e um picto-
grama, tendo associado um QR Code 
que permite obter informação online. 
Esta intervenção foi comparticipada 
pelo PRODER/LEADER através de uma 
candidatura aprovada pela DUECEIRA, 
que englobou um conjunto de ações 
direcionadas para a valorização do pa-
trimónio cultural.

Leitores de Monumentos



Workshops e Oficinas

A Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos empreendeu um conjunto de ativi-
dades na área cultural, ao nível das artes plásticas e oficinas, com o objetivo de 
potenciar, promover e dinamizar os espaços e equipamentos culturais, transfor-
mando-os em espaços vivos, de diversão e de aprendizagem, para além da sua 
vocação original, apresentando uma programação anual da realização de um 
conjunto de atividades práticas – Workshops e Oficinas, destinadas às famílias 
e à comemoração de dias temáticos.
Ao nível dos Workshops, destaca-se a realização de atividades tão diversificadas 
como a personalização de uma agenda, automaquilhagem, decoração em biscuit, 
sabonetes artesanais e ainda a aprendizagem da técnica decorativa com casca 
de cebola.

1

2 3



Cultura e Turismo

“...espaços vivos, de diversão e de aprendizagem...”

1 Workshop de sabonetes artesanais;

2 Workshop de automaquilhagem; 

3 Workshop forragem de agenda;

4 Oficina máscaras de carnaval;

5 Oficina do Dia do Pai; 

6 Oficina de pintura de t-shirt e cake pops

4 5 6

Em contexto de Oficinas em família, as crianças, acompanhadas dos seus familia-
res, tiveram a oportunidade de elaborar uma máscara de carnaval, fizeram uma 
moldura com porta retrato para o Dia do Pai e Dia da Mãe, ainda pintaram uma 
t-shirt e fizeram cake pops, assinalando o Dia Mundial da Criança.
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1. Paisagens do Pinhal Interior norte
Irene Borges

Esteve patente no Casulo de Malhoa a exposição de pintura 
da artista figueiroense Irene Borges, intitulada “Paisagens 
do Pinhal Interior Norte”. Irene Borges Costa, natural da fre-
guesia de Arega – Figueiró dos Vinhos, desde sempre gostou 
de pintar e escrever. Tão depressa pinta paisagens realistas, 
como dá pinceladas abstratas, como pinta naturezas mor-
tas, ou mesmo naïf. Pinta a óleo e a acrílico, usa técnicas 
mistas, usa pincéis, espátulas e outros auxiliares que tenha 
à mão. Fez alguns workshops de pintura e desenho, fre-
quentou ateliers de pintura de Jorge Calero e do escultor 
Felício, mas define-se como autodidata.

Exposições
Sala Polivalente | Casa da Cultura | Casulo de Malhoa

2. Entrelinhas
António Antunes

O Casulo de Malhoa e a Biblioteca Municipal de Figueiró dos 
Vinhos acolheram a Exposição de Caricaturas “Entrelinhas” 
da autoria do famoso e prestigiado caricaturista português 
António Antunes, cedida pela Casa de Camilo. Este even-
to cultural permitiu apreciar as caricaturas de escritores 
como Almada Negreiros, Eça de Queirós, Gabriel Marquez 
ou Mário Llosa, para além de artistas plásticos nacionais e 
estrangeiros como Picasso ou Júlio Pomar.

3. Exposição de Fotografia
Joshua Benoliel

A Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, em parceria 
com o Museu da Assembleia da República, inaugurou a ex-
posição de Joshua Benoliel, Repórter Parlamentar (1906-
1924), no dia 15 de janeiro na Casa da Cultura. Esta exposição 
deu a conhecer ao público 75 fotografias que evidenciam e 
retratam, de uma forma expressiva, o talento e o trabalho 
desenvolvido por aquele ilustre Repórter Parlamentar no 
início do séc. XX.

1

2

3
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Biblioteca Dia Mundial do Livro
No dia 23 de abril a Biblioteca Muni-
cipal de Figueiró dos Vinhos assinalou 
o Dia Mundial do Livro, apresentando 
a exposição “Prémios Nobel da Lite-
ratura” e uma mostra bibliográfica 
de prémios Nobel da Literatura, todos 
eles presentes no seu Guia Nobel de 
Literatura e disponíveis para emprés-
timo na nossa Biblioteca. 

III Feira do Livro usado
Decorreu entre 15 de dezembro de 
2014 e 31 de janeiro de 2015, na Biblio-
teca Municipal de Figueiró dos Vinhos, 
a III Feira do Livro Usado. Em simul-
tâneo, esteve patente a exposição “Li-
vros com arte: Manuscritos Medievais 
com Iluminuras”, do Prof. Dr. Luís Fili-
pe Thomaz, que deu a conhecer algu-
mas das riquíssimas obras produzidas 
durante a Idade Média, tornando-as 
acessíveis ao público.
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Durante o mês de maio, na Bibliote-
ca Municipal, no decorrer da Hora do 
Conto, contou-se a história “Mamã 
maravilha” de Orianne Lalleman e 
Elen Lescooa.
Este livro encantador conta os estados 
de espírito e os sentimentos de uma 
mãe vistos através dos olhos do seu 
filho. No final da história as crianças 
do pré-escolar do nosso concelho de-
ram vida e cor a um boné no atelier 
dinamizado.

Embarque na leitura

“O meu papá é grande, é forte, mas...” 
foi a história que dinamizou no mês de 
junho a Hora do Conto. Na Biblioteca 
Municipal esta história conta passo a 
passo o relato de um filho que todas as 
noites tem que enfrentar a mesma his-
tória com o seu pai que começa com 
“Eu não quero ir para a cama!” Por fim 
realizou-se um pequeno lanche para 
despedida do ano letivo 2014/2015.

Dia Mundial da rádio

A Biblioteca Municipal teve patente 
uma exposição alusiva ao Dia Mundial 
da Rádio que se comemorou a 13 de 
fevereiro, onde se pode observar uma 
pequena exposição bibliográfica entre 
alguns aparelhos radiofónicos, de co-
leções particulares figueiroenses.
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Cultura e Turismo

Workshops 

Durante o mês de maio decorreram 
dois workshops na Biblioteca Muni-
cipal de Figueiró dos Vinhos. “Plantas 
Aromáticas e Medicinais – Farmácia 
dos quintais” foi o tema do primeiro 
Workshop e teve como objetivo co-
nhecer algumas plantas aromáticas 
e medicinais, aprender a cultivá-las 
em vaso e saber como podem ser usa-
das em casa e na saúde. O segundo 
workshop foi dedicado a todos quan-
tos pretenderam adquirir técnica na 
pintura criativa facial e na modelagem 
de balões, tema bastante útil para pais 
e animadores. 
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Dia do Concelho
Medalhas de Mérito e honra

Sendo o Dia do Concelho a data sole-
ne da comemoração e exaltação das 
boas práticas desenvolvidas pelos fi-
gueiroenses, a Câmara Municipal de 
Figueiró dos Vinhos, deliberou por 
unanimidade, na sua Reunião Ordiná-
ria realizada no dia 9 de junho de 2015, 
atribuir à Senhora Professora Dona 
rosalina da Conceição Domingues 
da Cruz e ao Senhor Engenheiro Ale-
xandre Calheiros Ferreira a Medalha 
de Mérito do Concelho, ao abrigo do 
número um, do artigo 3.º do Regula-
mento para a Concessão de Medalhas 
no Município de Figueiró dos Vinhos. 

Também a Assembleia Municipal de 
Figueiró dos Vinhos, em Sessão Ordi-
nária de 27 de abril de 2015, deliberou 
por maioria (escrutínio secreto), atri-
buir a Medalha de honra do Conce-
lho de Figueiró dos Vinhos, ao Senhor 
Joaquim Pinto Ascenção Martins, o 
que lhe confere o título de Cidadão 
Honorário do Concelho, ao abrigo do 
número 3 do artigo 2.º do Regulamen-
to para a Concessão de Medalhas no 
Município de Figueiró dos Vinhos.
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Destaque

Sérgio  Filipe Godinho Luís nasceu a 15 de agosto de 1993 em Coimbra. Viveu até 
aos 19 anos na vila de Figueiró dos Vinhos, onde concluiu o ensino secundário. 
Esse período foi caracterizado pelo envolvimento em atividades extra curricu-
lares nos ramos da escrita, desporto, teatro e ciência. Mudou-se para Braga em 
2012, onde atualmente está a estudar no Mestrado Integrado em Psicologia da 
Universidade do Minho. Acredita que a sociedade não é mais que as emoções 
das pessoas que a compõe e por isso não há nada  que o faça mais completo que 
ver alguém brilhar de felicidade, de carinho, de esperança. Ele criou esta obra 
confiante de que ela poderá ajudar alguém a brilhar.

Sérgio Godinho

O livro 

“És livre para me amar” 

Foi apresentado no dia 24 de ja-
neiro, na Biblioteca Municipal de 
Figueiró dos Vinhos, o livro “És li-
vre para me amar”, primeira obra 
da autoria de Sérgio Godinho. O 
evento contou com a presença do 
Dr. Amândio Antunes, autor do 
prefácio, que fez a apresentação 
do jovem autor.
Sérgio Godinho é um figueiroense 
de 21 anos, dedicando-se paralela-
mente a diversas atividades cívicas 
e artísticas, tais como escrita, teatro, 
desporto e investigação. Atualmen-
te frequenta o Mestrado em Psicolo-
gia na Universidade do Minho.



Aprovação da revisão 
da Carta Educativa

No domínio das políticas públicas de 
educação, tem vindo a assistir-se a uma 
crescente intervenção da administra-
ção local nesta matéria, bem como a 
um empenho institucional bastante 
alargado, garantido que a Escola tenha 
um papel fundamental como elemento 
integrado e integrador na sociedade.
A educação e formação dos jovens são 
fatores essenciais para o desenvolvi-
mento económico e social do concelho 
e da região onde nos inserimos. Neste 
sentido, compete aos órgãos autárqui-
cos o desenvolvimento de ações im-
pulsionadoras do processo educativo, 
assumindo o carácter público, univer-
sal e gratuito da educação.
Nos termos da Lei, “a carta educativa 
é, a nível municipal, o instrumento de 
planeamento e ordenamento prospeti-
vo de edifícios e equipamentos educa-
tivos a localizar no concelho, de acordo 
com as ofertas de educação e formação 
que seja necessário satisfazer, tendo em 
vista a melhor utilização dos recursos 
educativos, no quadro do desenvolvi-
mento demográfico e socioeconómico 
de cada município”. 
Na perspetiva da administração edu-
cativa, mais concretamente do Gabi-
nete de Informação de Avaliação do 
Sistema Educativo (GIASE) criado pela 
lei orgânica do Ministério da Educa-
ção – Decreto-Lei nº 208/2002, de 17 
de Outubro, artº19º - a Carta Educativa 
é fundamentalmente um instrumento 

de planeamento. É uma metodologia 
de intervenção no planeamento e or-
denamento da rede educativa, inse-
rida no contexto mais abrangente do 
ordenamento territorial. 
Neste contexto o Município de Fi-
gueiró dos Vinhos viu aprovada, no 
passado mês de junho, a revisão da 
Carta Educativa do Município de Fi-
gueiró dos Vinhos. 
Com um conjunto de propostas para 
os próximos cinco anos, destaca-se, 
desde já, a adaptação, requalificação 
e beneficiação da EB José Malhoa no 
sentido de serem criadas as condições 
para o funcionamento, no ano letivo 
2015/2016, permitindo que todos os 
alunos do 1.º ciclo, matriculados na 
sede de concelho, frequentem a Esco-
la Básica José Malhoa, numa lógica de 
Escola Básica Integrada. 
Esta intervenção consistirá na rees-
truturação de espaços de forma a fun-
cionarem sete salas de aula, colocação 
de telheiro no espaço existente entre 
as salas de aula do bloco A e o Bar e 
Biblioteca, colocação de telheiros no 
acesso à sala da CAF – Componente 
de Apoio à Família e Portaria, instala-
ção de Parque Infantil e construção de 
uma sala de alunos.

Educação

“A educação e formação dos 

jovens são fatores essenciais 

para o desenvolvimento 

económico e social do 

concelho e da região onde 

nos inserimos.”



A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos aprovou, em Reunião Ordiná-
ria de 25 de junho de 2015, a atribui-
ção gratuita dos manuais escolares aos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
matriculados no concelho.
Esta medida de reforço e alargamento 
do âmbito da Ação Social Escolar, tem 
como objetivo um maior apoio às fa-
mílias, potenciando uma melhoria na 
sua qualidade de vida.
Beneficiarão desta oferta cerca de 160 
alunos matriculados e que irão fre-
quentar, no ano letivo 2015/2016, as 
Escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
do concelho de Figueiró dos Vinhos 
(EB de Almofala, EB de Arega e EB José 
Malhoa de Figueiró dos Vinhos). 
Este auxílio económico representa 
um montante de cerca de 8.000,00 €.

Câmara 
Municipal
Oferece 
Manuais 
Escolares



Protocolo com 
Estabelecimentos 
de Ensino Superior

Neste âmbito a Autarquia celebrou 
protocolos com:
» Instituto Politécnico de Tomar para 
realização de estágios nas áreas de 
Qualidade Ambiental, Contabilidade 
e Fiscalidade, Contabilidade e Gestão, 
Gestão Pública e Social, Gestão Comer-
cial e Vendas, Informática de Gestão. 

» Escola Superior Agrária de Castelo 
Branco, para realização de estágios na 
área de Técnico Superior de Proteção 
Civil;

» Escola Superior Agrária de Coimbra, 
para realização de estágios na área de 
Sistemas de Tratamento de Águas;

» Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra, para realização de estágios 
na área de Construção Civil e Obras 
Públicas.

Durante o ano de 2015 foram cele-
brados diversos protocolos entre a 
Câmara Municipal de Figueiró dos 
vinhos e estabelecimentos de En-
sino Superior de forma a propor-
cionar a cerca de 32 jovens, a rea-
lização de estágios curriculares nos 
diversos serviços da Autarquia.

Educação
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PME´s Excelência - 
distinguidas duas empresas
de Figueiró dos vinhos
O IAPMEI - Agência para a Competitivi-
dade e Inovação, I.P., organismo ligado 
ao Ministério da Economia distinguiu 
duas empresas de Figueiró dos Vinhos 
com o Prémio “PME Excelência”, pré-
mio atribuído às empresas que anual-
mente se destacam e cumprem os 
critérios inerentes à atribuição deste 
galardão (volume de negócios, auto-
nomia financeira, emprego, etc).
As empresas que receberam este pré-
mio, entregue já no ano de 2015, fo-
ram: Joaquim Coelho Quaresma Fer-
reira, Lda (empresa do setor florestal, 

serração e  comercialização de madei-
ra), situada em Aldeia Ana de Aviz e 
a Distrifigueiró, Lda, usualmente de-
signada como Intermarché, superfície 
comercial e empresa ligada ao Grupo 
Os Mosqueteiros.
O número de PME Excelência na Re-
gião Centro tem vindo a crescer e 
esperamos que num futuro próximo 
estas e outras empresas do concelho 
de Figueiró dos Vinhos possam ser dis-
tinguidas, o que seria um sinal claro de 
dinamismo e crescimento económico.





Obras Concluídas
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Inauguração 
do Parque 
Empresarial

Na presença do Ministro da Solidarie-
dade, Emprego e Segurança Social, Dr. 
Pedro Mota Soares, representantes de 
diversas entidades, locais, regionais e 
nacionais, empresários e público em 
geral, Figueiró dos Vinhos viveu um 
dia festivo marcado pela inauguração 
do Parque Empresarial do Carameleiro.
Concretiza-se assim uma obra que en-
volveu um investimento de cerca de 
720 mil euros, apoiada pelo Mais Cen-
tro em cerca de 607 mil euros, e que 
possibilitou a reconversão do espaço 
existente ao nível das acessibilidades 
e o aumento da capacidade para 35 lo-
tes, destinados à indústria, comércio e 
serviços, dos quais uma parte signifi-
cativa já se encontram ocupados (em-
presas em laboração ou contratos de 
venda firmados).
Dos 35 lotes que compõem o Parque 
Empresarial, 12 lotes encontram-se 
ocupados por 10 empresas em labo-
ração, 12 lotes foram já vendidos a 9 
empresas com novos processos de 
instalação aprovados, estando 11 lo-
tes disponíveis para novos investido-
res que apresentem a candidatura no 
âmbito do respetivo regulamento.
Abre-se agora uma nova fase de apoio 
aos empresários instalados, à concre-
tização dos projetos aprovados e refor-
ço na captação de novos investidores.
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Disponíveis

Empresas instaladas e lotes cedidos

Empresas Instaladas
Figueiró Tipo, Lda 
Mofi, Carpintaria, lda
EuroVegetal, Lda 
Costa e Alface, Lda 
Soc. Produção Tintas Zêzere, Lda
Citreze, Lda
Sipical, lda
C.P. Color, Lda

Lotes Cedidos
Cosmowhite, lda
EnvironmentClim, lda
Fabrilight - Iluminações, lda
Paulo Jorge Rosa Coelho
Tiago Jorge dos Santos Godinho
Carlos Manuel Pires da Silva
Hélder Bruno da Costa Dantas
Selopneus, Lda
FICAPE – Cooperativa Agrícola
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Capacitação e Empreendedorismo nas Escolas

Numa primeira vertente, foram rea-
lizadas Sessões de Capacitação para 
empreendedores, com o objetivo de 
desenvolver o perfil empreendedor, 
conhecer técnicas para gerar e aper-
feiçoar ideias, perceber como se es-
truturam essas ideias, tornar as ideias 
exequíveis e avaliar financeiramente 
os planos de negócios. Em Figueiró 
dos Vinhos esta ação decorreu nos 
dias 19 e 20 de janeiro e nela estive-
ram 12 participantes que deste modo, 
desenvolveram as suas competências 
possibilitando num futuro próximo 
empreender.
Num segunda esfera, concretamente 
vocacionada para o ambiente escolar, 
realizou-se a edição 2015 do projeto 
“Empreendedorismo nas Escolas”, des-

tinado a todas as escolas secundárias 
do território da CIMRL.
Cientes da importância que este tema 
tem e num esforço de reforço do inter-
municipalismo, os Municípios de Fi-
gueiró dos Vinhos, Pedrogão Grande e 
Castanheira de Pera, promoveram um 
conjunto de atividades incluídas na 
Semana Intermunicipal do Empreen-
dedorismo e das Profissões. 
Os Agrupamentos de Escolas, nomea-
damente o AE de Figueiró dos Vinhos, 
foram também empreendedores e de-
sempenharam um papel fundamental 
na realização dos Concursos de Ideias, 
uma Conversa com Empreendedores, 
uma Apresentação Intermunicipal de 
Ideias de negócio e um Dia Aberto 
(Fórum Ciência, workshops, mostra de 

oferta formativa, ateliers, etc) visando 
abrir horizontes aos alunos, dotá-los 
de competências empreendedoras e 
diversificar as opções futuras.
No Concurso de Ideias Municipal rea-
lizado para os alunos do Agrupamento 
de Escolas de Figueiró dos Vinhos,  o 
projeto vencedor foi o apresentado 
pelos alunos Bárbara Lopes, Fábio Lo-
pes e João Nogueira com a designação 
“Smart Fridge”, que se traduz num dis-
positivo e aplicação de smartphone, 
capaz de ser um auxiliar no acesso ao 
conteúdo e validade dos produtos nos 
frigoríficos domésticos. Este projeto 
alcançou um honroso 5.º lugar na Final 
Intermunicipal realizada em Pombal.

Figueiró dos vinhos 
apoia o Empreendedorismo

A CIMrL - Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, em 
colaboração com os 10 municípios que a compõem (entre os quais, 
Figueiró dos vinhos), executou nos primeiros meses do ano de 2015 
um projeto de promoção do Empreendedorismo
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1 Concurso de Ideias destinado aos alunos 

da Escola Secundária

2 Sessão de Capacitação, Edifício do Gabi-

nete de Apoio ao Investimento

3 Simulacro, com a colaboração dos 

Bombeiros Voluntários

4 Conversa com ex-alunos do AE 

5 Feira das Profissões e Mostra de Ensino 

promovida pelo AE
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Eventos Anuais

A 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 Vi-
nhos e Bairradas, realizou no dia 17 de 
janeiro um Festival de Natação, que de-
correu nas instalações da Piscina Mu-
nicipal na vila de Figueiró dos Vinhos.
A abertura do festival foi marcada pela 
presença e participação de seis uten-
tes do CAO da Santa Casa da Misericór-
dia de Figueiró dos Vinhos, instituição 

que desta forma também se associou 
à realização deste evento.
Esta iniciativa reuniu as escolas de 
Natação existentes nos concelhos vi-
zinhos, tendo nesta oportunidade sido 
convidadas as Escolas Municipais de 
Pedrógão Grande e de Alvaiázere, a Es-
cola de Natação do Centro de Cultura e 
Desporto da Sertã e o Clube de Recreio 
Pedroguense, assumindo a Secção de 
Natação da Associação Desportiva o 
papel de anfitriã das suas congéneres.

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, no dia 7 de abril assinalou o 
“Dia Mundial da Atividade Física” e o 
“Dia Mundial da Saúde”, realizando 
assim diversas atividades relaciona-
das com as duas temáticas.
No sentido de sensibilizar a população 
para, por um lado, as virtualidades e 
benefícios da prática do exercício físi-
co enquanto importante complemen-

to de uma vida saudável e com quali-
dade, e por outro sensibilizar para a 
prevenção de várias doenças através 
de uma avaliação de parâmetros de 
bem estar físico com a colaboração do 
Centro de Saúde. Esta iniciativa en-
volveu toda a população desde a mais 
jovem à mais idosa.

Festival de 
natação ´15

Dia Mundial da 
Atividade Física





Semana 
da Educação



Eventos Anuais

Decorreu entre 11 e 21 de março a “Se-
mana da Educação”, promovida pelo 
Agrupamento de Escolas de Figueiró 
dos Vinhos com o apoio da Câmara 
Municipal de Figueiró dos Vinhos, a 
Cooperativa Agrícola FICAPE, os Bom-
beiros Voluntários, os GIPS, a GNR, a 
Associação de Produtores Agro-Flores-
tais, o Centro de Saúde, a Associação de 
Pais, a Santa Casa da Misericórdia e o 
Projeto “Agir Sempre”.
Esta iniciativa englobou uma vasta 
programação destinada aos alunos e 
abrangeu áreas tão diversas como a 
Leitura, as Artes, o Cinema, as Ciências, 
o Ambiente, o Desporto, o Empreen-
dedorismo, a realização de palestras, 
exposições, trabalhos escolares, entre 
outros.

Atividades realizadas

Ateliers Temáticos
Visualização de filmes
II Fórum da Ciência
Formação Pordata
Palestras
Semana da Leitura
Laboratórios Abertos
Quem conta um conto...

1 Dia Internacional da Floresta

2 Leitura Animada

3 Chá com Poesia

4 Conversa com José Fanha

3

4

1

2

3



Carnaval´15
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Eventos Anuais
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Desde sempre um acontecimento com larga tradição que 
ultrapassa as fronteiras do concelho e se afirma por toda a 
região, a edição de 2015 decorreu entre os dias 12 e 15 de 
fevereiro e culminou com o habitual e tradicional “Enterro 
do Entrudo”, que ocorreu na noite de 18 de fevereiro.
Com espírito de alegria, boa disposição e a habitual, (ne-
cessária e saudável) folia, ingrediente fundamental deste 
tempo de festa, os festejos arrancaram no dia 12 de feve-
reiro com o Baile de Máscaras Sénior e lanche partilhado no 
Centro Comunitário de Figueiró dos Vinhos. No dia 13 como 
sempre, decorreu o animado e concorrido desfile de car-
naval das escolas do concelho, cuja temática dos disfarces 

foram, sob proposta da Câmara Municipal, inspirados nas 
comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino.
No dia 14 e 15 de fevereiro, um dos pontos mais altos da 
programação foi o Corso Carnavalesco (noturno e diurno), 
que contou com o desfile de 12 carros alegóricos e 2 gru-
pos organizados por bairros e associações do concelho. A 
organização do carro do Rei coube à Associação Recreativa 
e Cultural da Ribeira de Alge.
Ainda no dia 14 de fevereiro houve o Baile de Máscaras, no 
Salão dos Bombeiros Voluntários.

O Programa de Carnaval 2015 em Figueiró dos vinhos 
foi de forte animação e divertimento, contando com o 
esforço, dedicação, bairrismo e carolice da sociedade 
civil, nomeadamente as associações, entidades e insti-
tuições do concelho.
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Eventos Anuais

A Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos concretizou um conjunto de 
iniciativas diversificadas, que inte-
graram o Programa das Festas do 
Concelho - S. João 2015, que decor-
reram entre os dias 20 e 28 de junho. 
A Autarquia apostou, na edição do 
corrente ano, na qualidade que deseja 
proporcionar aos visitantes que, nes-
ta época, se juntam aos Figueiroen-
ses que residem no concelho para, 
num ambiente de festa e alegria, co-
memorar mais um Dia do Concelho. 
A programação abrangeu diversos do-
mínios que contemplaram a vertente 
cultural, com a inauguração da Expo-
sição “Os Caminhos do Naturalismo 
- Casos e Mistérios”, a promoção gas-
tronómica “Sabores de Figueiró” em 
parceria com os restaurantes da vila, 
a animação musical que contou com 
a presença do grupo D.A.M.A e baile 
com o Grupo Só Ritmo. A solenidade 
estreitamente ligada à componente 
Institucional do Dia do Concelho e o 
convívio popular, trouxeram às ruas 
de Figueiró dos Vinhos todos quantos 
sentem orgulho na sua Terra e que, 

nesta ocasião, aproveitam para se 
divertir em família e com os amigos. 
As Festas do Concelho deste ano ti-
veram, naturalmente, incluídas as 
Cerimónias Religiosas em Honra de 
S. João Baptista, Padroeiro do Con-
celho. No dia 24 de junho a Câma-
ra Municipal contou com  um dos 
principais vetores da atuação do 
Executivo Municipal, no que ao de-
senvolvimento económico diz res-
peito, com a inauguração do Parque 
Empresarial de Figueiró dos Vinhos. 
A Câmara Municipal conferiu ao as-
sociativismo local o espírito bairrista 
que as Festas do Concelho ano após 
ano assinalam, com a participação de 
quatro Marchas Populares e organi-
zando para o efeito a Expo Associa-
ções, com o objetivo de dar a conhe-
cer a atividade, a história e o trabalho 
desenvolvido por dezenas de Figuei-
roenses que, com esforço e dedicação, 
prosseguem durante todo o ano o in-
teresse público.

S. João
Festas do Concelho
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Ambiente

ALJIA

Plano de Gestão Integrada 
da ribeira de Alge 

O projeto ALJIA - Plano de Gestão In-
tegrada da ribeira de Alge, pretende 
requalificar e valorizar ambiental e 
economicamente a ribeira de Alge 
e área envolvente, linha de água 
que constitui a “coluna vertebral” 
do concelho de Figueiró dos vinhos. 
O ALJIA pretende assumir-se como 
um «Projeto-Piloto», replicável para 
toda a região da Serra da Lousã.

A Câmara Municipal de Figueiró dos Vi-
nhos, numa parceria com a Universida-
de de Aveiro, a Universidade de Évora, 
a Escola Superior Agrária de Coimbra e 
o Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, lançou as bases para o 
projeto ALJIA, com vista ao Desenvol-
vimento Territorial Sustentável de Fi-
gueiró dos Vinhos.
A Apresentação Pública do ALJIA - Pla-
no de Gestão Integrada da Ribeira de 
Alge e Celebração do Protocolo de Co-
laboração Institucional entre as enti-
dades parceiras decorreu no dia 26 de 
junho de 2015, na Casa da Cultura, e 
contou com a presença da Ministra da 
Agricultura e do Mar, Prof.ª Dra. Assun-
ção Cristas.
O ALJIA pretende envolver diversos ato-
res dos diferentes segmentos do Terri-
tório, conferindo-lhe um cariz multi-

disciplinar, com vista à caracterização 
e diagnóstico do estado de conservação 
da bacia hidrográfica, na avaliação das 
valências ecológicas e económicas da 
Ribeira de Alge e área envolvente, e na 
potenciação e promoção da valorização 
ecológica, cultural, social e económica 
desta linha de água que constitui a “co-
luna vertebral” do concelho de Figueiró 
dos Vinhos. 
O ALJIA prevê ainda um Centro de 
Recuperação de Ecossistemas Ribeiri-
nhos (CRER), Projeto-Piloto com efeito 
replicador de técnicas e metodologias 
de gestão e conservação de recursos 
naturais ribeirinhos, a implementação 
de boas práticas de gestão e manuten-
ção de galerias ripícolas e dos recursos 
piscícolas em toda a região da Serra da 
Lousã.
Ao longo da Ribeira de Alge estão loca-
lizadas áreas agrícolas, infraestruturas, 
aldeias, paisagens, património cons-
truído e acidentes naturais fundamen-
tais para o desenvolvimento sustentá-
vel de Figueiró dos Vinhos, tais como o 
Posto Aquícola de Campelo, as Fragas 
de São Simão, a Aldeia de Xisto do Casal 
de São Simão, a Pista de Pesca do Poei-
ro, as Reais Ferrarias da Foz de Alge.
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Presidente da Câmara Municipal, 
e Ministra da Agricultura e do Mar, Profª. 
Drª. Assunção Cristas à entrada do evento No âmbito do ALJIA, merece destaque o 

Posto Aquícola de Campelo, complexo 
de infraestruturas e equipamentos lo-
calizado em Campelo.
O Posto Aquícola de Campelo é o epi-
centro da Ribeira de Alge, sendo a sua 
presença determinante nas soluções  
que se vierem a adotar para o ecos-
sistema ribeirinho, tanto do ponto de 
vista ecológico, como em termos socio
-económicos. Pretende-se que o Posto 
Aquícola de Campelo constitua o nú-
cleo do futuro Centro de Recuperação 
de Ecossistemas Ribeirinhos (CRER), 
fulcral para a estratégia de gestão pre-
conizada, razão pela qual o sucesso 
do projeto dependa em larga medida 
da reconversão deste complexo, da 
dotação das suas valências e da plena 
disponibilidade do espaço para os fins 
pretendidos, a ser coordenado cientifi-
camente pela Universidade de Aveiro e 
pela Universidade de Évora. No futuro, 
prevê-se que o Posto Aquícola de Cam-
pelo possa albergar projetos apresen-
tados por outras entidades (e.g. Uni-
versidades e O.N.G.) que tenham como 

objetivo principal a reabilitação dos 
ecossistemas ribeirinhos em território 
nacional. A componente de divulgação 
será assegurada através da utilização 
de uma parte das instalações do Posto 
Aquícola de Campelo, que constituirão 
um centro interpretativo que aborde a 
temática relacionada com a gestão e 
conservação de ecossistemas ribeiri-
nhos.
As áreas de intervenção do projeto 
subdividir-se-ão em três setores de-
signados por Serra, Ribeira e Albufeira, 
sendo a primeira área de preservação 
e conservação e a segunda e terceira 
áreas de intervenção prioritárias.
A par das intervenções a nível das in-
fraestruturas e equipamentos o ALJIA   
pretende conceber  e publicar cartas, 
roteiros e guias temáticos - roteiros 
de pesca e caça, turismo de natureza 
e roteiros das aldeias, assim como, 
guias de fauna e flora e a criação de 
uma Pequena Rota da Ribeira de Alge, 
de forma a promover o turismo e a 
gastronomia em Figueiró dos Vinhos.

“O ALJIA - Plano de Gestão 

Integrada da Ribeira de Alge

é um projeto que se pretende 

inovador, que busca 

implementar um modelo de 

gestão integrada dos recursos, 

de uma forma sustentável...”
Presidente da Câmara Municipal 
de Figueiró dos Vinhos 
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1 Coordenador Científico, Prof.º Dr. Carlos Fonseca
2 Presidente do ICNF, Eng.ª Paula Sarmento
3 Vice-Presidente da ESAC-IPC, Prof.º Dr. Rui Amaro
4 Reitora da Universidade de Évora, Prof.ª Dr.ª Ana Costa Freire
5 Reitor da Universidade de Aveiro, Prof.º Dr. Manuel António 
Cotão Assunção

 “... pelo seu pioneirismo, pelas 

instituições a ele associadas, 

pela visão integrada e pela 

valorização que trará, enche-

nos de orgulho e estou certo 

será uma mais valia para 

o nosso concelho.”

Presidente da Câmara Municipal 
de Figueiró dos Vinhos 



“este projeto tem a felicidade de juntar uma visão estratégica 

clara com atores muito relevantes, procurando ter um plano

de gestão integrado...”

Ministra da Agricultura e do Mar, Profª. Drª. Assunção Cristas
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À Câmara Municipal de Figueiró dos 
Vinhos cabe a promoção do projeto 
ALJIA, competindo ao ICNF, contribuir 
com o conhecimento técnico, assim 
como a formação de quadros espe-
cializados em gestão de recursos na-
turais.
A coordenação científica geral do pro-
jeto cabe à Universidade de Aveiro, 
competindo à Universidade de Évora 
a conservação e gestão dos recursos 
piscícolas e à ESAC-IPC o controlo de 
espécies exóticas e invasoras na Ribei-
ra de Alge e projetos que envolvam a 
área agrícola e florestal.

Ministra da Agricultura e do Mar, 
Profª. Drª. Assunção Cristas

“O Protocolo de Colaboração 

Institucional foi assinado e 

homologado pela Ministra da 

Agricultura e do Mar.”



Depois da apresentação do projeto 
ALJIA, seguiu-se o porto de honra, 
ao ar livre, nas instalações do Museu 
e Centro de Artes. Com satisfação, os 
convidados visitaram a exposição “Os 
Caminhos do Naturalismo em Figueiró 
dos Vinhos - Casos e Mistérios”, paten-
te no Museu e Centro de Artes.



Ambiente

Eficiência 
Energética

Tendo a Câmara Municipal de Figueiró 
dos Vinhos apresentado em dezembro 
de 2014 uma candidatura ao POVT, 
ainda no âmbito do QREN, designada 
“Eficiência Energética na Iluminação 
Pública - Figueiró dos Vinhos” foi a 
mesma aprovada a fevereiro de 2015.
Esta candidatura refere-se à substitui-
ção de 112 luminárias existentes por 
LED`s, num perímetro definido por 
um estudo desenvolvido pela AREAC 
– Agência Regional de Energia e Am-
biente do Centro da qual a Câmara 
Municipal de Figueiró dos Vinhos faz 

parte, e que tem o seu enfoque na zona 
central da vila, onde é maior a incidên-
cia de iluminação pública.
O valor de investimento é de 17.523,21 
euros, consistindo na substituição de 
112 luminárias existentes por LED´s. 
Foi comparticipado pelo POVT em 85%, 
mas com uma parte reembolsável, o 
que fará com que o apoio a fundo per-
dido seja de cerca de 50%, benefício ao 
qual acresce a elevada redução de en-
cargos com o consumo e uma melhor 
qualidade de iluminação.

Numa outra vertente, o Município de 
Figueiró dos Vinhos foi beneficiário de 
uma candidatura conjunta, apresenta-
da ao PPEC-Plano de Promoção da Efi-
ciência no Consumo de energia através 
do qual foi possível proceder a uma in-
tervenção a nível da Iluminação inte-
rior do edifício dos Paços do Concelho.
O investimento realizado no montante 
de 13.410,87 euros foi comparticipado 
em 3.093,27 euros permitindo um re-
torno no prazo de 4 anos, face à pou-
pança líquida de consumo de energia.
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Plano Diretor Municipal 
(PDM) Aprovado

O processo de revisão teve início em 
2002 e teve, a partir de 2014, o impul-
so necessário que permitiu que hoje a 
sua concretização seja uma realidade. 
Este documento mostra um Plano Es-
tratégico para Figueiró dos Vinhos que 
propõe o desenvolvimento municipal 
assente em quatro vetores estratégi-
cos, considerados prioritários no qua-
dro de ordenamento do concelho:

1. Valorização do território e dos recur-
sos naturais, designadamente: orde-
namento do solo rural; planeamento, 
transformação e gestão do solo urbano; 
preservação e valorização do patrimó-
nio cultural e natural; prevenção e mi-
nimização de riscos.

2. Dinâmica económica potenciando 
a competitividade, designadamente: 

através da revitalização do setor agrí-
cola e florestal; da promoção e dina-
mização das atividades económicas; 
desenvolvimento do turismo como 
elemento estruturante.

3. Desenvolvimento sustentável pro-
movendo a coesão social, designa-
damente: implementando políticas 
de coesão social; promovendo a va-
lorização e integração profissional; 
otimizando a rede de equipamentos 
coletivos; promovendo condições de 
mobilidade e acessibilidades; qualifi-
cando infraestruturas; impulsionando 
a sustentabilidade ambiental.

4. Cooperação intermunicipal, desig-
nadamente através de parcerias di-
nâmicas e proativas facilitadoras do 
investimento.

A Assembleia Municipal de 
Figueiró dos vinhos aprovou por 
unanimidade, no passado dia 29 de 
junho, a revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM) de Figueiró dos 
vinhos. 

PDM
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A Revisão do PDM de Figueiró dos Vi-
nhos permitiu definir um conjunto de 
eixos e objetivos estratégicos tendo 
em vista um desenvolvimento conso-
lidado, procurando nomeadamente:

> Promover o desenvolvimento sus-
tentado de áreas de localização em-
presariais, articulado com a potencia-
lidade das acessibilidades existentes, 
designadamente a A13 e o IC8;

> Promover a aplicação da estratégia de 
desenvolvimento, incentivando mode-
los de atuação baseados na concerta-
ção entre a iniciativa pública e privada;

> Concretizar a aposta nos setores do 
turismo (natureza, ativo e cultural), 
na floresta e património natural (bio-
diversidade, entre outros), na saúde 

e nas atividades ligadas ao aprovei-
tamento dos recursos endógenos, 
promovendo novas oportunidades de 
investimento e apoio ao empreende-
dorismo;

> Reforçar o potencial dos espaços de 
ocupação turística, em particular os de 
forte relação com os recursos hídricos 
(rios e ribeiras), com o restante pa-
trimónio natural, cultural e construído;

> Adequar a oferta de equipamentos 
coletivos e serviços de caráter social, 
cultural, educativo e de saúde, às ne-
cessidades da população;

> Reforço e manutenção da política de 
infraestruturação e saneamento básico 
nos aglomerados urbanos e rurais, con-
ciliado com sistemas intermunicipais;

> Consolidar a vila de Figueiró dos 
Vinhos enquanto sede de Município, 
reforçando a sua função urbana.

Com este Plano Estratégico, Figueiró 
dos Vinhos fica dotado de um instru-
mento essencial para o lançamento de 
reformas que nos permitam ganhar 
mais atratividade, competitividade e 
sustentabilidade. 
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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

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




