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Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos

reduz o IMI - Imposto
Municipal sobre
Imóveis
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Editorial
“O equilíbrio das contas
alcançado permitiu-nos a folga
necessária ao cumprimento
de um compromisso, por
nós assumido com os
Figueiroenses, refiro-me
à redução do IMI – Imposto
Municipal sobre Imóveis.”

Passados 2 anos desde que iniciámos
funções, não posso deixar de partilhar a enorme satisfação pela forma
como temos conseguido articular a
estratégia de investimento com a necessidade de redução da dívida. Maior
exemplo deste facto é o abatimento de
2 milhões de euros de dívida (de um
total de 7,5 milhões herdados), conseguido em apenas 2 anos, seguindo
uma linha consistente de redução do
passivo das contas da Câmara, ao mesmo tempo que vamos assegurando a
concretização de alguns investimentos fundamentais e dos quais destaco
a construção do Parque Empresarial,
obra que afirmamos com orgulho se
encontra integralmente paga.

O equilíbrio das contas alcançado permitiu-nos a folga necessária ao cumprimento de um compromisso, por
nós assumido com os Figueiroenses,
refiro-me à redução do IMI – Imposto
Municipal sobre Imóveis. Esta redução
beneficiará centenas de famílias, com
destaque para as mais de 400 famílias
com dependentes a cargo, que beneficiarão desta redução.
O orçamento aprovado para 2016, que
referimos nesta edição, é marcado pela
inclusão dos primeiros investimentos
já assegurados no âmbito do novo
Quadro Comunitário de Apoio. Assim,
é canalizado para áreas tão distintas
como a Educação, o Património Classificado, a Cultura associada ao Turismo

e a Eficiência Energética, um montante
de investimento de aproximadamente
910 mil euros dos quais 774 mil euros
são de comparticipação do novo programa comunitário. Este investimento
já assegurado é apenas o primeiro de
muitos que pretendemos concretizar.
O ano que agora se inicia representa
um horizonte de esperança e de melhoria das condições de vida de todos
os Portugueses e em particular dos Figueiroenses. Os projetos e realizações
que nesta edição apresentamos são o
nosso contributo para que assim seja.
Um Feliz e Próspero 2016

Jorge Manuel Fernandes de Abreu
Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
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Aconteceu
em Figueiró dos Vinhos
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Aconteceu

1 Bibliopraia 2015

2 Passeio de Bicicletas

3 “Trilhos de Águas”

Pelo nono ano consecutivo a Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos
expandiu, durante o mês de agosto,
os seus serviços à praia fluvial Ana de
Aviz, permitindo a todos desfrutar do
prazer da leitura num ambiente veraneante.

No dia 12 de setembro, realizou-se mais
um Passeio de Bicicletas ao Santuário
de Fátima, que saiu da Praça do Município de Figueiró dos Vinhos, num percurso de aproximadamente 72km.
A organização deste passeio esteve a
cargo do Município de Figueiró dos
Vinhos, União das Juntas de Freguesia
de Figueiró dos Vinhos e Bairradas e
Rodas Voantes - Grupo de BTT de Figueiró dos Vinhos.

No âmbito da geminação dos Municípios de Figueiró dos Vinhos e Caldas
da Rainha, realizou-se no dia 12 de
setembro, em Figueiró dos Vinhos, a
iniciativa “Trilhos de Águas” com o
objetivo de promover e valorizar os
recursos hídricos dos dois municípios.
Realizou-se um Percurso Pedestre no
Casal de São Simão com caminheiros
de Caldas da Rainha e um passeio de
bicicletas antigas, com os participantes trajados à moda antiga. Na Casa da
Cultura foi inaugurada uma exposição
alusiva ao tema e feita a apresentação
da revista “Trilhos de Águas” de Mário
Lino. O convívio terminou com a atuação da Orquestra Consequência.

4 Noite de Fados na

5 Leituras Endiabradas

ao Santuário de Fátima

Comemoração do Dia
Mundial da Música

- Halloween

No âmbito da comemoração do Dia
Mundial da Música decorreu, no dia 3
de outubro, uma Noite de Fados na Casa
da Cultura de Figueiró dos Vinhos.
O espetáculo apresentou Fados e Guitarradas de Coimbra e a fadista Vanessa Quinteiro.

A Biblioteca Municipal Simões de
Almeida (tio) assinalou a noite de
Halloween com uma sessão de “leituras endiabradas”. Os mais novos
foram convidados a passar a noite na
biblioteca, onde desfrutaram de leituras alusivas ao tema, bem como de
brincadeiras típicas desta data.

1 Bibliopraia 2015
2 Passeio de Bicicletas
ao Santuário de Fátima

3 “Trilhos de Águas”
4 Noite de Fados na Comemoração
do Dia Mundial da Música

5 Leituras Endiabradas- Halloween

Outras atividades Físicas | Desportivas e Culturais

Dia Mundial do Coração | III Caminhada Solidária | Quartel Electrão | 75 anos de Portugal dos Pequenitos | II Rallye Vidreiro Histórico | Dia
Internacional do Idoso | Workshop Decoração de Montra de Natal - comerciantes | Concerto de Ano Novo | Aula aberta com personagens
do World of Discoveries - Universidade Sénior
EMFOCO
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Eventos Anuais

Feira de S. Pantaleão
animou Figueiró dos Vinhos

Revista à Portuguesa teve
assistência de 550
espetadores.

A Feira de S. Pantaleão realizou-se de
26 a 28 de julho, com feirantes de todo
o país que levaram 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, proporcionando o convívio e a alegria entre
os figueiroenses, os visitantes e turistas
que nesta época do ano se encontravam no concelho.
Este ano a animação noturna passou
a ser no anfiteatro da Biblioteca Municipal, melhorando as condições dos
espetáculos e aumentando a sua capacidade. Do programa fizeram parte
a final do concurso musical “Figueiró
SuperStar”, que tinha vindo a decorrer
desde março, o espetáculo de Revista
“P’ró Diabo Kus Carregue!” com as conhecidas atrizes Natalina José e Anita
Guerreiro e a atuação da Orquestra
Consequência.

8
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“Figueiró SuperStar”
Final do concurso musical
apresentou novos talentos

1

2

No dia 26 de julho teve lugar no anfiteatro da Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos, a final do concurso
musical “Figueiró SuperStar”. Este concurso, organizado pela APEMEA - Associação Promotora do Ensino da Música
e outras Expressões Artísticas e apoiado pela Câmara Municipal, foi lançado
em março, tendo-se realizado vários
castings que selecionaram 15 finalistas
distribuídos por 3 escalões: categoria
A até aos 12 anos, categoria B dos 13
aos 17 anos e categoria C maiores de
18 anos. Os concorrentes fizeram a
sua atuação nesta final, perante uma
plateia cheia que pode ouvir as vozes
afinadas e muito talento.
Este concurso esteve integrado nas
festas da Feira de S. Pantaleão.
............
Vencedores
1 Categoria A - Carolina Santos
2 Categoria B - Ana Martins
3 Categoria C - Rita Gonçalves

3

EMFOCO

Semestral `15

9

1

2

3

4

10

EMFOCO

Semestral `15

Eventos Anuais

X Feira de Doçaria
Conventual
de Figueiró dos Vinhos

1 Dr. Pedro Machado - Presidente
do Turismo Centro de Portugal
e o Presidente da Câmara Municipal
Jorge Abreu
2 Choral Polyphónico João Rodrigues
de Deus de Penela
3 Grupo Cont’arte “Lendas ao sabor
do (Con)vento”

Decorreu nos dias 31 de outubro e 1
de novembro a 10ª edição da Feira de
Doçaria Conventual, no Convento de
Nossa Senhora do Carmo.
Realizou-se um conjunto de atividades
paralelas, que proporcionaram a todos
quantos ali se dirigiram momentos de
entretenimento e de espetáculo, tais
como a narração de lendas pelo Grupo Cont’arte sob o título “Lendas ao
sabor do (Con)vento”, um Workshop
Cake Design Cupcakes (direcionado
para crianças), a atuação do Choral
Polyphónico João Rodrigues de Deus
de Penela, e a atuação do grupo Coral
S. João Batista e do Coro da Universidade Sénior de Figueiró dos Vinhos.
Neste local de grande valor patrimonial esteve representada a doçaria de
várias regiões de Portugal que fizeram
as delícias dos muitos visitantes, contribuindo também para a divulgação
e promoção da doçaria conventual de
Figueiró dos Vinhos.

4 Workshop Cake Design Cupcakes
EMFOCO
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“Viagem da Fantasia”
Natal 2015 em Figueiró dos Vinhos

1 Casinha do Pai Natal
2 Espetáculo “Anton, o Rato do Circo”
3 Atelier “Decoração de Bolachas
Natalícias”
4 Atelier Origamis de Natal
5 Espetáculo Musical “Avô Cantigas”
6 Concerto de Natal

Para festejar o Natal e reviver as tradições próprias da época, a Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos preparou diversas atividades para os mais
novos, para além das tradicionais iluminações e decorações natalícias, que
este ano tiveram um brilho reforçado,
proporcionando um ambiente de luz
e cor que envolveu a vila durante esta
época festiva.
“A Viagem da Fantasia” foi o mote
que deu vida ao cartaz com várias
iniciativas dirigidas às crianças, que
decorreram entre os dias 19 e 23 de
dezembro, e que incluiu um extraordinário espetáculo musical com o
“Avô Cantigas”, o teatro de marionetas “Anton, o Rato do Circo”, ate-

liers, viagens no “trenó” do Pai Natal
entre outras atividades, com visita
obrigatória à “Casinha do Pai Natal”.
Deste programa também fez parte o
Concerto de Natal, proporcionando a
todos os que se dirigiram à Igreja Matriz de Figueiró dos Vinhos no dia 20
de dezembro, um momento musical
único e que contou com a atuação da
Orquestra Consequência, Coro Infantil
Benjamins – Sintonia Consequente,
Coro S. João Batista e Coro da Universidade Sénior.
Estiveram ainda patentes ao público
exposições na Biblioteca Municipal e
no Museu e Centro de Artes, não esquecendo o belíssimo presépio que “iluminou” o edifício da Câmara Municipal.

5
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Cultura e Turismo

Agosto Convida
O mês de agosto convidou todos a saírem à
rua em Figueiró dos Vinhos. Noites de Cinema ao ar livre no Museu e Centro de Artes,
animação e zumba nas praias fluviais Ana
de Aviz e Fragas de S. Simão, ilusionismo,
música ao vivo com o grupo “JazzCuzzi” e
o duo Miguel Rijo/Daniel Romeiro, e poesia
encheram de animação os dias e noites de
Figueiró dos Vinhos.
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Cultura e Turismo

Exposições na Casa da Cultura
e Biblioteca Municipal
“O Jogo da Política
Moderna”

Esteve patente no Casulo de José Malhoa e na Biblioteca Municipal Simões de Almeida (tio) a exposição
“O Jogo da Política Moderna” desenho humorístico e
caricatura na I República. Esta exposição mostrou-nos
as práticas de humor social e político existentes na
imprensa humorística na I República.

16
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“Riscos do Natural”

José Ruy

Decorreu na Casa da Cultura a exposição “Riscos do Natural”
de José Ruy, um dos mestres da banda desenhada portuguesa,
mostrando uma compilação da sua valiosa obra.
Composta por 26 quadros, esta exposição pertencente ao Centro
Nacional de Banda Desenhada e Imagem da Câmara Municipal
da Amadora é uma das suas exposições mais requisitadas, retratando-nos a extensa e diversificada carreira deste autor.

Cultura e Turismo

“Retratos do Tempo”

“Retrospectiva”

Esteve patente ao público durante o mês de agosto, na
Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos, a exposição de fotografia “Retratos do Tempo” de Nuno Sampaio.
Fotógrafo residente no concelho de Figueiró dos Vinhos,
Nuno Sampaio tem-se dedicado à fotografia nos últimos anos e apresentou-nos “Retratos do Tempo”, que
nos trouxe uma coleção de momentos e atmosferas urbanas captados no cruzar do tempo com a sua objetiva.

Na Biblioteca Municipal Simões de Almeida (tio) foi inaugurada no passado dia 25 de setembro, uma exposição do pintor
João Viola, intitulada “Retrospectiva” – 39 anos de pintura a
óleo e acrílico. Esta exposição esteve patente até ao dia 25 de
outubro e permitiu dar a conhecer obras originais e versões de
José Malhoa realizadas por este conhecido pintor.

Nuno Sampaio

João Viola
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Cultura e Turismo

II Ciclo de Workshops
Manifestado o enorme interesse em
dar continuidade à aprendizagem de
novas técnicas nas artes decorativas
por parte dos participantes do I Ciclo
de Workshops, a Câmara Municipal
promoveu o II Ciclo de Workshops
ministrados por Marina Prior, que incluiu um conjunto de 4 áreas temáticas: Sabonetes Artesanais, Découpage
e Craquelé, Iniciação ao Estanho e o de

Cabaz de Natal. Os participantes tiveram, uma vez mais, a oportunidade de
adquirirem conhecimentos, em novas
técnicas e de materiais para a realização dos seus trabalhos de artes decorativas. Tal como na anterior edição,
os workshops foram bastante participados, com grande empenho por parte
dos participantes.

2

4
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3 Workshop de Estanho - iniciação
4 Workshop Cabaz de Natal

1

3

1/2 Workshop de Découpage e Craquelé

Cultura e Turismo

Tertúlia - Pintura
“Praia das Maçãs”

Decorreu no Museu e Centro de Artes
de Figueiró dos Vinhos, no dia 18 de
julho, uma tertúlia dedicada à obra
de José Malhoa “Praia das Maçãs”, inserida na exposição “Os caminhos do
naturalismo em Figueiró dos Vinhos.
Casos e mistérios”. Esta conversa contou com as presenças da Dr.ª Margarida Lucas, da Dr.ª Maria de Aires Silveira
e do Arquiteto Luís Borges da Gama.

EMFOCO
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Cultura e Turismo

Exposição “ Os caminhos do
naturalismo em Figueiró dos
Vinhos - Os olhos da alma. Figuras
e expressões em pinturas de José Malhoa”

O Museu e Centro de Artes de Figueiró
dos Vinhos inaugurou, no passado dia
28 de novembro, a terceira exposição
“Os caminhos do naturalismo em Figueiró dos Vinhos. Os olhos da alma.
Figuras e expressões em pinturas de
José Malhoa”. Esta exposição, inteiramente dedicada ao retrato e a José Malhoa, em confronto com os escultores
naturais de Figueiró, Simões de Almei20
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da, tio e sobrinho, revela figuras e expressões e alguns amigos de Figueiró
dos Vinhos. Ao longo destes retratos
da alma traçam-se as fases do autor,
entre a tradição e a modernidade, entre o iluminismo e o tenebrismo, entre
narrativas de um naturalismo feliz e o
registo do sofrimento. Estará patente
até 20 de maio de 2016.

Destaque

Grande Rota do Zêzere
Aberta ao público
O Dia Mundial do Turismo ficou este
ano ligado à abertura da GRZ - Grande
Rota do Zêzere, projeto intermunicipal promovido pela ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico
das Aldeias do Xisto.
Esta intervenção, realizada no âmbito
do PROVERE e por isso comparticipada pelo Maiscentro/QREN traduziuse na criação de uma Grande Rota
que liga a nascente do Rio Zêzere, no
Covão D’Ametade, na Serra da Estrela,
até à sua foz, em Constância, onde encontra o rio Tejo.
Ao longo de 370 Km de extensão, a
GRZ, percorre 13 concelhos num percurso multimodal, podendo ser feito a
pé, de bicicleta ou de kayak de forma

contínua e encadeada ou por troços,
recorrendo ou não a mais do que uma
disciplina, utilizando as inovadoras
estações Intermodais existentes, entre
as quais uma na Foz de Alge.
No concelho de Figueiró dos Vinhos, o
percurso inicia-se na zona da Barragem
da Bouçã, proveniente de Pedrogão
Grande. O trajeto tem cerca de 15 km´s
e passa pela Ribeira da Prudência, Cova
da Eira, Foz de Alge, Ribeira do Brás e
Casalinho de Santana, passando de seguida para o concelho de Ferreira do
Zêzere. Na Foz de Alge está implantada uma estação Intermodal, que permite a utilização de kayak ou bicicleta
para realizar o percurso e, ao longo do
trajeto existem painéis informativos,

com informações técnicas e turísticas,
destinadas aos utilizadores.
Ao longo do percurso são muitos os
motivos de interesse, capazes por isso
de atrair visitantes e turistas que contribuam para o acréscimo de dinâmica
na oferta ao nível do Turismo de Natureza e Turismo Ativo.
Integrando um projeto global dinamizado pela ADXTUR, Figueiró dos Vinhos beneficia de toda a projeção que
a marca “Aldeias do Xisto” tem e da
repercussão e visibilidade nos meios
de comunicação social e outras plataformas de promoção turística.
..............
Mais informações em:
www.cm-figueirodosvinhos.pt
http://aldeiasdoxisto.pt/artigo/4396
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Aprovado
o CLDS 3G - Figueiró dos
Vinhos - AGIR SEMPRE

438.632,88 € para os próximos 3 anos
22
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Ação Social

“(...) foi aprovado o Programa
CLDS 3G – Agir Sempre, com
um financiamento de
438.632,88 € (...)”
No âmbito do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
(PORTUGAL 2020) foi aprovada a
Candidatura do CLDS 3G - Figueiró
dos Vinhos - Agir Sempre.
Resultado de um trabalho conjunto
entre a Câmara Municipal e a Santa
Casa da Misericórdia, enquanto entidade coordenadora local da parceria,
foi aprovado o Programa CLDS 3G –
Agir Sempre, com um financiamento
de 438.632,88 €, abrangendo 3 eixos
prioritários: “Emprego, Formação e
Qualificação”, “Intervenção familiar
e Parental preventiva da Pobreza Infantil” e “Capacitação da Comunidade
e das Instituições”.
A Entidade Executora é a Santa Casa
da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, entidade designada pelo Conselho Local de Ação Social e o projeto
será desenvolvido pela equipa técnica
já constituida, apoiada nas entidades
parceiras do território, visando assim a
concretização de um projeto capaz de
ser uma mais valia ao nível socioeconómico.

Subjacente ao projeto apoiado está
uma forte componente de apoio ao
desenvolvimento e competências, ao
empreendedorismo, à procura ativa
de emprego, e noutra vertente, um
conjunto de mecanismos de apoio
aos mais desfavorecidos, nomeadamente os idosos em situação de isolamento e as famílias, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
Referência também para a concretização de alguns eventos e iniciativas
concretas e de uma estratégia de comunicação associada, permitindo fazer chegar a informação pertinente
aos interessados e potenciais beneficiários.
No desenvolvimento do projeto, a Câmara Municipal prestará apoio logístico e técnico visando a realização de
ações e a concretização dos objetivos
definidos, nomeadamente na área do
empreendedorismo e medidas vocacionadas para o emprego.
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Ação Social

Inauguradas as novas Instalações
do CLDS 3G - Figueiró dos Vinhos
- AGIR SEMPRE
No dia 15 de dezembro de 2015, foi
apresentado o novo espaço do projeto
CLDS 3G - Figueiró dos Vinhos - Agir
Sempre, localizado na avenida José
Malhoa.
A instalação neste local resulta de uma
opção de concentrar no mesmo espaço um conjunto de serviços com valências complementares, permitindo
também um fácil acesso ao público diversificado que este projeto abrange.
A Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos realizou recentemente obras
de reconversão daquele antigo edifí-

24
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cio escolar, dotando-o de condições
que permitiram a cedência do espaço para o funcionamento do CLDS no
mesmo edifício do Gabinete de Apoio
Social da autarquia e da Universidade
Sénior.
Na ocasião os representantes da Santa
Casa da Misericórdia de Figueiró dos
Vinhos e da Câmara Municipal, assinaram o memorando de colaboração
e congratularam-se com as condições
existentes e manifestaram um desejo
comum de que os objetivos do projeto
sejam alcançados.

Ação Social

Recuperação de
habitações degradadas
Apoiadas 5 famílias carenciadas
Antes

Depois

Continuando atento à insuficiência de
recursos financeiros das famílias mais
carenciadas, que vivem em condições
sociais desfavoráveis, no que respeita
às condições de habitabilidade, higiene e salubridade, a Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos identificou e
apoiou na recuperação e beneficiação das suas habitações, mais cinco
agregados familiares, implicando um
esforço financeiro da autarquia, em
cerca de 14.565,93 €.
As intervenções foram realizadas ao
abrigo do Regulamento Municipal de
Apoio à Recuperação de Habitações
Degradadas de Agregados Familiares
Carenciados.
EMFOCO
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Ação Social

Antes

“(...) mais cinco agregados
familiares, implicando
um esforço financeiro
da autarquia, em cerca
de 14.565,93 €.”

Depois

26
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Armazém social

Antes

No decorrer do 2.º semestre de 2015
foram apoiadas, através do Armazém
Social da Câmara Municipal, 9 agregados familiares com comprovadas
carências económicas, através da cedência de móveis e eletrodomésticos.
À semelhança de anteriores apoios
concedidos, a Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos tem contado com
a parceria imprescindível da Associação Suíça Change Mind – Global Aid,
sediada em Luzern, na angariação de
bens (móveis, roupas, calçado).
Cedência de Móveis/
Eletrodomésticos
Agregados
1 Cama casal, colchão, roupeiro,
cama individual, colchão
2 Cama casal, colchão, roupeiro, sofá
de canto, móvel sala, fogão

Depois

3 Roupeiro grande, roupeiro pequeno,
cómoda
4 Televisão
5 Cómoda, mesa de cozinha, 2 cadeiras,
sofá, móvel para TV
6 Móvel quarto de criança, mesinha
de sala, aparador, móvel de wc, mesa
de cabeceira, carpete criança, loiça, móvel
de entrada, frigorífico e televisão
7 Roupeiro grande, mesa de cabeceira
8 Roupeiro grande, cómoda, mesa
de cabeceira, móvel de sala jantar
9 Roupeiro grande, cómoda
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Ação Social

IV Encontro
Intermunicipal CPCJ

da Zona Norte do Distrito de Leiria
As Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pedrogão Grande, Ansião e Alvaiázere promoveram em conjunto, o IV Encontro Intermunicipal das
CPCJ do Norte do Distrito de Leiria, sob
o tema “Sociedade Atenta, Crianças e
Jovens Felizes”, que decorreu no dia 16
de outubro de 2015 na Casa da Cultura
em Figueiró dos Vinhos.
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Com este evento pretendeu-se refletir sobre as temáticas apresentadas
(“Violência no Namoro e Bullying” e
“Desafios na Adolescência: Comportamentos de Risco e Dependência”) e
incentivar e aproveitar a concertação
de conhecimentos, as sugestões de
articulação e práticas no domínio da
promoção dos direitos e da proteção
de crianças e jovens.

“Sociedade Atenta, Crianças
e Jovens Felizes”

1

1

2

Painel 1
Dr.ª Melanie Tavares - IAC; Dr.ª Natália
Cardoso - APAV; Drª Marta Brás Vereadora da Câmara Municipal;
Prof. Isabel Fernandes; Prof. Fernando
Martinho - CPCJ

Painel 2
Dr. Armando Leandro - Presidente
da CNPCJR; Dr.ª Marta Pratas - Presidente
dos Alcoólicos Anónimos - Portugal;
Dr.ª Sandra Duarte - Representante
da Segurança Social da CPCJ;
Dr. José Carlos Garrucho - Psicólogo;
Dr. Carlos Cleto - Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências
EMFOCO
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Novo Quadro
Comunitário
já tem
Investimentos
aprovados para
Figueiró dos
Vinhos - 910.651,00 €

de investimento
30
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Desenvolvimento Económico

Principais projetos aprovados:
Investimento: 910.651,00 €
Fundo atribuído: 774.053,00 €

O PORTUGAL 2020, novo Quadro Comunitário de Apoio, prevê um conjunto de instrumentos de financiamento
que estão em fase de implementação
no sentido da concretização de importantes investimentos. Tem inerente um
novo enquadramento no qual a Comissão Europeia vetou o financiamento a
infraestruturas, nomeadamente as de
caráter municipal, dando lugar a outro
tipo de intervenções nas quais os projetos imateriais e o caráter intermunicipal
são as prioridades.
No caso de Figueiró dos Vinhos, que integra a CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, encontramse já consignadas verbas importantes
para um conjunto de projetos previstos
no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região de Leiria.

Estes Pactos, que traduzem Investimentos Territoriais Integrados (ITI´s),
são instrumentos de planeamento territorial que têm associados um volume
financeiro para o conjunto dos municípios que os compõem.
Assim, o Pacto para a Região de Leiria
prevê cerca de 40 milhões de euros
de apoio para os 10 municípios, com
uma significativa parte (cerca de 13
milhões) adstrita a projetos intermunicipais e o restante dividido pelos
municípios, destinados a projetos nos
quais são promotores diretos.
Nos projetos intermunicipais referemse os ligados ao empreendedorismo e
apoio às empresas, educação, modernização administrativa, turismo e cultura, entre outros.
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Desenvolvimento Económico

Identificação de Projetos

Investimento

Fundo atribuído

Requalificação energética da Piscina
Municipal

235.294 €

200.000 €

Eficiência Energética na Iluminação
Pública - Figueiró dos Vinhos

100.000 €

85.000 €

Reabilitação e apetrechamento
dos edifícios pré-escolares
e do ensino básico

275.357 €

234.053 €

Igreja Paroquial de Figueiró
dos Vinhos e Implementação
da “Rota Malhoa”

300.000 €

255.000 €

Total

Total

910.651 €

774.053 €

..........
Quadro síntese dos projetos aprovados

Nos projetos municipais, Figueiró dos
Vinhos foi beneficiado com quatro intervenções distintas que na sua globalidade representam uma comparticipação financeira de cerca de 775
mil euros (ver quadro).
A “Requalificação energética da Piscina Municipal” prevê uma intervenção
destinada a reabilitar e requalificar a
Piscina Municipal e assegurando-se
por essa via uma melhoria das condições de conforto e segurança e uma
redução drástica dos custos energéticos daquele equipamento.
O projeto “Eficiência Energética na
Iluminação Pública” prossegue um
caminho de redução da fatura ener32
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gética, pelo que irá ter continuidade a
modernização dos sistemas de iluminação pública, mediante a expansão da
utilização de lâmpadas LED.
A Direção Regional de Cultura do Centro identificou o projeto “Igreja Paroquial de Figueiró dos Vinhos” por via
de financiamento definido pelo mapeamento exclusivo de Monumentos
Nacionais, que prevê para além da recuperação do imóvel e obras de arte,
uma componente de valorização e
promoção deste importante património, enquadrando-se aqui a “Rota Malhoa”, efetivando-se dessa forma uma
aposta no Turismo Cultural.

A “Reabilitação e apetrechamento dos
edifícios pré-escolares e do ensino básico” prevê a execução das intervenções
definidas na Carta Educativa, ao nível
de obras, mobiliário e equipamento
das escolas a intervencionar.
Além destes investimentos previstos
para os próximos 5 anos, acresce um
conjunto de projetos e candidaturas
que são apresentadas de forma autónoma pelo município e que se encontram em preparação, em áreas consideradas estratégicas, mas cuja conceção
respeita as condicionantes atualmente
impostas ao nível do financiamento via
do novo Quadro Comunitário de Apoio.

Desenvolvimento Económico

Aquisição do “Edifício
da Sonuma”
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos chega a acordo
com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

A empresa SONUMA - Sousa, Nunes
& Machado, Lda., líder no mercado
ibérico no setor da recauchutagem de
pneus na década de 80, desenvolveu
a sua atividade com reconhecido sucesso durante cerca de 40 anos, chegando a empregar aproximadamente
130 trabalhadores. O seu processo de
encerramento para além do impacto
socioeconómico, criou uma situação
crítica ao nível urbanístico e de segurança. A degradação da nave industrial

e zona envolvente implicava um potencial problema de nível urbanístico,
de segurança pública e ambiental, visto que o edifício da antiga SONUMA se
encontra localizado na malha urbana
da Vila de Figueiró dos Vinhos.
A localização do imóvel, adjacente a
dois bairros habitacionais, o estado de
degradação do mesmo e a existência
de grandes quantidades de material
inflamável, constituíram razões suficientes para o Município de Figueiró

dos Vinhos avançar para a aquisição
do imóvel em causa.
Pela sua localização, dimensão e potencial latente, a aquisição pode representar uma oportunidade para a Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos em
termos estratégicos e de dinamização
económica. Prevê-se o início das intervenções de remoção de resíduos e materiais diversos no primeiro trimestre
de 2016.
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eixo 1:
Qualidade da produção e cadeias
de comercialização
eixo 2:
Desenvolvimento e preservação local
das zonas rurais
eixo 3:
Criação e Expansão de micro empresas

34
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“(...) candidatura
aprovada pelo PORTUGAL 2020 à
qual ficará associado um montante
de cerca de 2.156.750 € (...)”

GAL Pinhais do Zêzere

aprovado no âmbito do PDR2020
Tendo em vista a gestão da Medida
LEADER no âmbito do PDR2020, os
Municípios de Figueiró dos Vinhos,
Castanheira de Pera, Pedrogão Grande e Pampilhosa da Serra constituíram um GAL - Grupo de Ação Local.
Considerando a existência da Pinhais
do Zêzere – Associação para o Desenvolvimento e numa ótica de gestão
eficiente de recursos, esta entidade
constituiu uma base para a candidatura aprovada pelo PORTUGAL 2020 à

qual ficará associado um montante de
cerca de 2.156.750 €, provenientes de
FSE, de FEADER e de FEDER, fundos de
financiamento associados ao quadro
comunitário.
Assim, no âmbito da Medida LEADER
anteriormente gerida pela DUECEIRA
no território, entre outros, estarão disponíveis importantes apoios financeiros para os agentes privados, constituídos ou novos empreendedores, que
terão ao seu dispor diversos eixos para

a concretização de projetos, nomeadamente na área da Gestão múltipla
e sustentável da paisagem (eixo 1), na
Qualidade da produção e cadeias de
comercialização, (eixo 2), Desenvolvimento e preservação local das zonas
rurais (eixo 3) e Criação e Expansão de
micro empresas.
É expectável que no final do primeiro
trimestre do ano de 2016 estejam disponíveis as primeiras candidaturas,
que serão amplamente publicitadas.
EMFOCO
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Educação

Universidade Sénior

Novas Instalações / Novo Ano Letivo
No passado dia 12 de outubro a Universidade Sénior de Figueiró dos Vinhos
iniciou o ano letivo 2015/2016. Este
início ficou marcado pela inauguração
das novas instalações, no edifício da
antiga escola primária n.º 2 e contou
com a presença do Sr. Jorge Abreu, Presidente da Câmara Municipal e do Dr.
Jorge Pereira, Reitor da Universidade
Sénior.
Todos os presentes visitaram as novas
instalações e, de seguida, procedeu-se
à sessão de abertura onde intervieram
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todos os elementos da direção da Universidade Sénior.
Foi apresentado o novo Coordenador,
Dr. Jorge Machado e foi divulgado o
novo Regulamento Interno, que prevê a isenção do pagamento da propina mensal, possibilitando às pessoas
mais carenciadas frequentar a Universidade gratuitamente.
No final teve lugar um porto de honra,
que proporcionou o convívio de todos
os presentes.

À conversa com

Luís Aleluia
“A vida é um palco”
No dia 24 de novembro esteve na Casa
Municipal da Juventude, o ator Luís
Aleluia, num evento organizado pela
Universidade Sénior de Figueiró dos
Vinhos.
O ator partilhou as suas experiências
pessoais e revelou a importância do
teatro na vida pessoal e social dos idosos. Falou, também, da sua experiência
na televisão e da sua personagem “Cabo
Júlio” na novela “Bem-vindos a Beirais”.
A sua simplicidade e boa disposição
cativaram desde logo toda a plateia, o
que permitiu momentos de muita empatia, descontração, conversa e risos.
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Beneficiação
do Jardim
de Infância
e Escola Básica
de Almofala
de Baixo

Novas instalações
das escolas

Montante Investido - 16.745,74 €
Numa primeira fase de intervenção, as
obras de adaptação, requalificação e
beneficiação da EB José Malhoa foram
já uma realidade, o que permitiu que
fosse cumprido o objetivo assumido
pelo Executivo Municipal de integrar
na EB José Malhoa, todos os alunos do
1.º ciclo matriculados na sede de concelho, já no atual ano letivo 2015/2016,
proporcionando a todos as melhores
condições de conforto e bem estar fundamentais para o sucesso educativo.
38
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As obras em causa consistiram, para
já, na requalificação e apetrechamento de sete salas de aula, construção de
cozinha, instalações sanitárias e rampa de acesso para a Unidade de Ensino
Estruturado para a Educação de Alunos com espectro do Autismo e, ainda,
na instalação do parque infantil.
O investimento foi suportado na íntegra pela Câmara Municipal e importou
em 16.745,74 €.

Um exemplo de Cidadania
Na procura de uma constante melhoria
dos edifícios escolares do Concelho, a
Câmara Municipal, em parceria com a
Junta de Freguesia de Aguda, apoiou a
beneficiação do espaço exterior do
edifício do Jardim de Infância e Escola
Básica de Almofala de Baixo na freguesia de Aguda, através da cedência de
materiais de construção.
Importa realçar, no entanto, o extraordinário exemplo de cidadania,
colaboração, disponibilidade e entreajuda demonstrada pelos Pais e
encarregados de educação dos alunos
da freguesia de Aguda que, de uma
forma voluntária e gratuita, deram o
seu contributo, disponibilizando o seu
trabalho para que a beneficiação do
espaço da escola fosse uma realidade.
Um bem haja a todos!

Educação

Cerimónia de entrega
de diplomas
de conclusão e mérito
O Agrupamento de Escolas de Figueiró
dos Vinhos levou a cabo no passado
dia 19 de setembro uma cerimónia de
entrega de diplomas de conclusão e de
mérito.
Organizada em colaboração com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia,
Associação de Pais e com apoio da Caixa de Crédito Agrícola, a sessão consistiu na entrega de diplomas aos alunos
que concluíram o ensino secundário e
ainda prémios de mérito aos melhores
alunos do Agrupamento.

O evento decorreu na Casa da Cultura,
lotada de estudantes e encarregados de
educação que ali puderam aplaudir o
desempenho escolar dos seus educandos.
De destacar que a cerimónia foi animada pelos vencedores do concurso “Figueiró SuperStar”, acompanhados pela
banda figueiroense Endless, com diversificados momentos musicais, muito do
agrado da plateia.
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Ambiente

Plano de Gestão Integrada
da Ribeira de Alge
1ª Expedição Científica

Aljia

Após a apresentação pública do Projeto ALJIA e assinatura do protocolo de
colaboração entre a Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Évora e a Escola Superior
Agrária de Coimbra, realizada no dia
26 de junho, decorreu de 12 a 17 de
outubro a 1.ª Expedição Científica à
Ribeira de Alge.

A expedição realizada marca o início
dos trabalhos referentes ao Plano de
Gestão Integrada da Ribeira de Alge,
e contou com a participação de diversos investigadores das Universidades
de Aveiro e Évora e da Escola Superior
Agrária, parceiros do projeto promovido pela Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos.
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“ (...) primeiros levantamentos
sobre a fauna e flora da Ribeira
de Alge e das suas margens
(...)”

A equipa multidisciplinar presente
teve como principal objetivo fazer o
primeiro levantamento sobre a fauna
e flora da Ribeira de Alge e das suas
margens, com especial incidência nos
recursos piscícolas e espécies de fauna e flora com relevância sob o ponto
de vista de conservação económico e
identificarem os locais de intervenção
agro-florestal e de conservação da Natureza previstos no ALJIA.
Sob a coordenação científica do Professor Carlos Fonseca, da Universidade
de Aveiro, e dos Professores Pedro Raposo, Bernardo Quintela (Universidade
de Évora) e Professora Hélia Marchante
(Escola Superior Agrária de Coimbra),
10 investigadores acompanhados no
terreno por técnicos da Câmara Municipal, realizaram durante uma semana
trabalhos ao longo de todo o percurso
da Ribeira de Alge.
42
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Os primeiros resultados são surpreendentes salientando-se a identificação
de espécies e habitats de elevado interesse conservacionista, de manchas
com elevado potencial para culturas
que podem ter valor económico acrescentado para a região (medronhal, sabugal, soutos, etc.) e de diversas espécies piscícolas.
Esta informação científica de base será
fundamental para sustentar técnica e
cientificamente diversas candidaturas
a fundos nacionais e internacionais que
estão a ser preparadas por esta equipa
multidisciplinar, tendo em vista a concretização do plano de ação subjacente
ao ALJIA.

Imagens dos trabalhos
realizados pelas equipas
de investigadores.
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“Os primeiros resultados são
surpreendentes salientando-se
a identificação de espécies
e habitats de elevado interesse
conservacionista (...)”

Ambiente

2

1

3
1 Rã Ibérica
Rana iberica
2 Víbora Cornuda
Vipera latastei
3 Salamandra Lusitânica
Chioglossa lusitanica
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Ambiente

Ampliação da rede
de ecopontos
1

2

Consciente das vantagens ambientais
e económicas que a separação de resíduos oferece, a Câmara Municipal iniciou um plano de ampliação da Rede
de Ecopontos, proporcionando condições para que mais cidadãos optem por
realizar a separação de resíduos, contribuindo assim para a preservação do
meio ambiente.

3

1 Braçais/ Arega
2 Almofala de Baixo / Aguda
3 Av. Comendador Joaquim Araújo
Lacerda – Vila de Figueiró dos Vinhos

46
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Obras Municipais

Obras Municipais
de Figueiró dos Vinhos
De forma a satisfazer as legítimas aspirações da população, resolvendo os
inúmeros problemas que as vão afetando, a Câmara Municipal tem realizado um vasto conjunto de obras um
pouco por todo o concelho e das quais
se destacam aqui alguns exemplos.

1 Recuperação do Restaurante do Viveiro
de Trutas - Campelo

1

1
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Obras Municipais

2

3

4
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5

7

6

2 Recuperação de Zona de Lazer - Cova
da Eira
3 Recuperação de Zona de Lazer - Pista
de Pesca do Poeiro
4 Reparação de pavimento - Valbom
5 Reparação de Pavimento - Abrunheira
6 Reparação de pavimento e aplicação
de calçada - Av. Comendador Joaquim Araújo
Lacerda
7 Construção de Muro - Casalinho
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A Rede Viária Florestal, pela importância que tem para a atividade económica de extração de madeira e pelo
papel crucial no acesso às forças de
vigilância e combate a incêndios florestais, tem merecido uma atenção redobrada, sendo exemplo disso os cerca
de 100 quilómetros beneficiados em
2015.

8

9

9
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10
Obras Municipais

11

11

11
8 Manutenção de Caminhos Florestais
9 Instalação de sistema de aquecimento Escola da Arega
10 Construção de sistema de drenagem
de Águas Pluviais - Coutada
11 Construção de sistema de drenagem
de Águas Pluviais - Aldeia de Ana de Aviz
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Orçamento 2016
8.717.913,00 €
Premissas e Prioridades

Já reduzidos 2 milhões
de euros à dívida, refletidos
no orçamento de 2016

Numa estratégia de continuidade no
que concerne à redução da dívida, que
em dois anos já viu o seu valor reduzido em aproximadamente 2 milhões de
euros, e rigorosa seleção das áreas de
intervenção prioritária, o orçamento
para o ano de 2016 integrará de uma
forma mais definitiva e concreta, um
conjunto de investimentos alicerçados
nos fundos comunitários disponíveis
no âmbito do Portugal 2020 e alinhado com a definição estratégica estabelecida pelo executivo municipal para o
presente mandato.
Previsto no designado Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial
da Região de Leiria, e após um longo
processo negocial no seio da CIMRL
– Comunidade Intermunicipal da
Região de Leiria, conseguiu-se com
impacto plurianual, o compromisso de

investimento nas áreas e nos montantes a seguir descritos:
A Educação continuará, em linha com
o ano transato, a ser uma das áreas de
intervenção preferencial, mantendo-se
o essencial no que a custos com atividades de enriquecimento curricular,
transportes dos alunos e refeições diz
respeito, acrescendo a partir de 2016 o
investimento na reabilitação e apetrechamento dos edifícios pré-escolares
e do ensino básico num montante de
275.357,00 €, dos quais 234.053,00 €
estão assegurados por via CIMRL.
Na Cultura e Património, por via
de financiamento definido pelo
mapeamento exclusivo de Monumentos Nacionais, estão assegurados 277.500,00 € de um total de
300.000,00 € para a Igreja Matriz,
EMFOCO
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montante que para além do investimento que será realizado na recuperação do imóvel e obras de arte, terá
uma componente de valorização e
promoção deste importante património, enquadrando-se aqui a designada
“Rota Malhoa”, efetivando-se dessa
forma uma aposta na cultura e por
essa via a dinamização do turismo
cultural.
Relativamente aos equipamentos públicos destinados ao Desporto e Lazer,
a partir de 2016 ganha amplo destaque
a intervenção no Edifício da Piscina
Municipal, importante equipamento
cuja afluência mensal aproxima-se
dos dois mil (2000) utilizadores, mas
cujos equipamentos perto do fim do
período de vida útil, se encontram obsoletos e com custos de manutenção e
funcionamento incomportáveis para a
Câmara Municipal. Neste sentido garantiram-se 200.000,00 € de um total
de investimento de 235.294,00 €, de
forma a reabilitar e requalificar a Piscina Municipal e assegurando-se por
essa via uma melhoria das condições
de conforto e segurança e uma redução drástica dos custos energéticos
daquele equipamento.
Prosseguindo um caminho de redução
da fatura energética, irá ter continuida54
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de a modernização dos sistemas de iluminação pública, mediante a expansão
da utilização de lâmpadas LED, estando
já aprovado para esta intervenção, um
financiamento de 85.000 € de um total
de investimento de 100.000,00 €.
Daqui resulta uma comparticipação financeira já assegurada de 797.500,00 €
de financiamento destinado aos projetos atrás descritos.
Por outro lado o Pacto para a Região
de Leiria prevê cerca de 40 milhões de
euros de apoio para os 10 municípios,
uma boa parte (cerca de 13 milhões)
em projetos intermunicipais. Nestes
referem-se os ligados ao empreendedorismo e apoio às empresas, educação, modernização administrativa,
turismo e cultura, entre outros de
que seremos igualmente beneficiários.
Reforçando a matriz de intervenção
ao nível de uma política de Ação Social e justificado pela permanência
de uma situação de necessidade de
resposta às situações de carência e
dificuldades das famílias, de isolamento e abandono dos idosos, pobreza infantil e várias dificuldades
sentidas pelos mais jovens, tudo isto
agravado por uma longa crise econó-

“ (...) Para o próximo ano
concretizar-se-á a instalação
do designado “Espaço
do Cidadão” (...)”

mica e financeira que o país atravessa,
torna mais premente que nunca uma
cooperação de proximidade entre
a Câmara Municipal e as principais
instituições de solidariedade social.
Assim, resultado de um trabalho conjunto entre a Câmara Municipal e a
Santa Casa da Misericórdia enquanto
entidade coordenadora local da parceria, garantiu-se a aprovação do Programa CLDS 3G – Agir Sempre, com
um financiamento de 438.632,88 €,
abrangendo 3 eixos prioritários: “Emprego, Formação e Qualificação”, “Intervenção familiar e Parental preventiva da Pobreza Infantil” e “Capacitação
da Comunidade e das Instituições”.
No desenvolvimento do Projeto a Câmara prestará apoio logístico e técnico
visando a realização de ações e a concretização dos objectivos definidos,
nomeadamente na área do empreendedorismo e medidas vocacionadas
para o emprego.
No Desenvolvimento Económico,
2016 será marcado pelo início da
implementação das ações do Projeto Aljia – Plano de Desenvolvimento Integrado da Ribeira de Alge,
plano absolutamente decisivo na
construção de um modelo de sustentabilidade ambiental, ecológica
e económica, assumindo aqui o tu-

rismo de natureza uma parte fundamental desta estratégia.
Concluídas que estão as obras do Parque Empresarial, todos os esforços
serão centrados na divulgação e promoção do mesmo no sentido de captação de empresas que permitam uma
ocupação do Parque tão rápida quanto
possível. De forma a complementar a
oferta da disponibilização de lotes
para construção no Parque Empresarial, a Câmara Municipal após um longo processo negocial com o Instituto
de Gestão Financeira da Segurança
Social, encontra-se em condições de
negociar a aquisição do Edifício Industrial da “Ex-Sonuma”, prevendose um investimento de 50.800,00 €
na aquisição.
O funcionamento da Incubadora de
Empresas/Centro de Promoção de Empreendedorismo e Apoio ao Investimento, iniciar-se-á no primeiro trimestre do ano, e constituirá um elemento
central na implementação da estratégia de desenvolvimento económico
para os próximos anos.

Zêzere” no que será um importante instrumento de financiamento para projetos específicos ligados aos territórios
de baixa densidade, estando adstrito ao
conjunto dos municípios um montante
aproximado de 1.800.000,00 €.
Para o próximo ano concretizar-se-á
a instalação do designado “Espaço do
Cidadão”, importante medida de aproximação dos serviços públicos aos cidadãos, ampliando-se a rede de oferta
de um conjunto alargado de serviços
inexistentes até à data.

No âmbito do Portugal 2020, o ano de
2016 será também o tempo de início
de implementação do GAL – Pinhais do
Zêzere, constituído pelos municípios
que integram a Associação “Pinhais do
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Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos

reduz o IMI - Imposto
Municipal sobre Imóveis

“Beneficiarão desta medida de
apoio mais de 400 famílias com
dependentes a cargo(...)”
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Prosseguindo uma política de apoio
às famílias, a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos aprovou para 2016
a redução do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) que passará dos atuais
0,40% para 0,38%, concedendo-se assim uma redução de 5% sobre este
imposto.
Para além desta redução, as famílias
com dependentes a cargo beneficiarão
ainda do chamado “IMI familiar”, concedendo-se uma taxa de 5% para agregados familiares com um dependente
a cargo, de 7,5% para agregados familiares com dois dependentes e de 10%
para agregados familiares com três ou
mais dependentes. Beneficiarão desta
medida de apoio mais de 400 famílias
com dependentes a cargo, cumprindo-se assim um compromisso da Câmara Municipal de apoiar as famílias,
e que vem em linha com outras medi-

das de que se destaca a recente oferta
dos manuais escolares.
Pese embora os compromissos de dívidas assumidos com a banca, que muito
limita a ação da Câmara, considera-se
que a grave situação económica e financeira que as famílias atravessam exige
uma consciência social e uma sensibilidade condizente com o momento de
dificuldades que os portugueses e em
particular os figueiroenses atravessam.
As reduções propostas constituirão
um alívio da carga fiscal das famílias permitindo-lhes ficar com mais
rendimento disponível e por conseguinte adquirirem maior capacidade
económica para fazerem face a outras
necessidades das suas vidas.
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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
Tlm. 916 660 360
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
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Bombeiros Voluntários
Telef. 236 552 122

http://www.mcafigueirodosvinhos.pt/newsletterMFV/index.php

Centro de Saúde
Telef. 236 551 727

Subscreva e fique a saber a programação de atividades
em Figueiró dos Vinhos

Guarda Nacional Republicana
Telef. 236 559 300

www.cm-figueirodosvinhos.pt

