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1. Introdução
O Relatório de Gestão de 2017 foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas no Plano
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), anexo ao Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
fevereiro.
Compete ao Órgão Autárquico apreciar no prazo legal as respetivas contas.
O Relatório de Gestão deverá ser remetido ao Tribunal de Contas, conforme estabelecido no n.º 28
do Anexo I – Documentos de Prestação de Contas, da Resolução n.º 4/2001-2ª Secção, do Tribunal
de Contas, publicada na II Série do Diário da República, de 18 de agosto de 2001, alterada pela
Resolução n.º 6/2013 – 2.ª Secção, e da Resolução n.º 1/2018, publicada no Diário da República, II
Série, n.º 29, de 9 de fevereiro, nos termos do art.º 51.º, alínea m) e 52.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
agosto, na redação dada pela Lei n.º 20/2015, de 9 de março.
Neste documento são analisadas as situações financeiras, patrimonial e de execução das Grandes
Opções do Plano (GOP), que inclui a execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as
Atividades mais Relevantes (AMR).
São disponibilizadas informações sobre a execução das receitas e das despesas previstas no
Orçamento de 2017, com especial destaque para a execução das GOP onde, de forma detalhada, se
evidenciam os projetos e as ações realizadas e as respetivas taxas de execução.
Foram elaborados quadros e gráficos comparativos com a execução dos anos anteriores.
Todos os documentos foram auditados pelo Revisor Oficial de Contas, através de um
acompanhamento em detalhe dos registos contabilísticos das operações e se pronunciam através da
emissão de Parecer e certificação das contas, sobre a sua conformidade.
Em todo o trabalho refletido nesta prestação de contas há uma forte marca de empenho e
colaboração das Juntas de Freguesia bem como das Coletividades.
Um registo indispensável de agradecimento a todo o corpo de funcionários municipais na execução
das tarefas confiadas.
O Resultado Líquido da Conta de Gerência é negativo de € 2.441.906,11, face às amortizações do
imobilizado.
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2. Execução e evolução da Política Orçamental
desenvolvida pela Autarquia
Quadro I – Execução Orçamental
DESCRIÇÃO
Impostos directos
Impostos Indirectos
Taxas Multas e outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Transferências Correntes
Venda de Bens e Prest. de Serviços Correntes
Outras receitas Correntes
Total de Receitas Correntes
Venda de Bens de Investimento
Transferências de Capital
Activos Financeiros
Passivos Financeiros
Outras Receitas de Capital
Total de Receitas de Capital
Reposições não abatidas
Saldo da Gerência Anterior
Total de Receitas
Pessoal
Aq. de Bens e Serviços Correntes
Encargos Financeiros
Transferências Correntes
Subsídios
Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
Investimentos
Transferências de capital
Activos Financeiros
Passivos Financeiros
Outras Despesas de Capital
Total de Despesas de Capital
Total de Despesas

7 755 991,00 €
584 628,00 €
333 769,00 €
4 801 173,00 €
13 223 305,00 €
4 849 654,00 €
500 000,00 €
32 048 520,00 €
231 239,00 €
1 358 451,00 €

Executado
2017
8 116 175,81 €
809 221,31 €
567 545,43 €
2 055 666,21 €
12 364 211,93 €
812 889,47 €
83 433,61 €
24 809 143,77 €
36 810,00 €
1 247 150,04 €

Grau de
Execução
105%
138%
170%
43%
94%
17%
17%
77%
16%
92%

2 108 000,00 €
110 000,00 €
3 807 690,00 €
1 000,00 €
111 521,13 €
35 968 731,13 €
6 713 944,00 €
11 094 917,16 €
623 900,00 €
2 428 428,72 €
310 167,51 €
1 078 857,74 €
22 250 215,13 €
5 265 920,00 €
949 552,00 €
207 046,00 €
6 288 500,00 €
1 007 498,00 €
13 718 516,00 €
35 968 731,13 €

1 500 000,00 €
507 492,60 €
3 291 452,64 €
43 056,04 €
111 521,13 €
28 255 173,58 €
6 192 184,01 €
7 635 961,51 €
546 007,92 €
2 089 946,35 €
204 676,36 €
836 643,50 €
17 505 419,65 €
2 477 020,10 €
658 876,42 €
206 996,00 €
6 278 969,45 €
993 653,09 €
10 615 515,06 €
28 120 934,71 €

71%
461%
86%
4306%
100%
79%
92%
69%
88%
86%
66%
78%
79%
47%
69%
100%
100%
99%
77%
78%

2017

No ano de 2017, grau de execução de orçamental ascendeu a cerca de 79% como constatado no
quadro I. A despesa regista uma taxa de execução de 78%, no valor de €28.120.934,71.
Procedendo à análise do valor das receitas, verifica-se que as receitas correntes atingiram os 77%,
no valor de €24.809.143,77, e as receitas de capital 86%, no valor de €3.291.452,64.
A manutenção de uma situação recessiva da economia nacional impediu que o processo de
alienação de imóveis se concretizasse. Este facto proporcionou uma menor execução das rúbrica das
receitas de capital.
No que respeita à estrutura da despesa encontra-se dividida em despesas correntes com um valor de
79%, no montante de €17.505.419,65, e as despesas de capital atingiram os 77%, no valor de
€10.615.515,06.
A execução das Grandes Opções do Plano em 2017 cifrou-se em €28.120.934,71.
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Gráfico I - Estrutura das Receitas Correntes

Através do Gráfico I procede-se à análise da distribuição por rúbrica das despesas correntes. As
receitas correntes com maior importância na estrutura global são as transferências correntes (FGM –
Fundo Geral Municipal, FCM – Fundo de Coesão Municipal, FSM – Fundo Social Municipal) com 50%
e os impostos diretos (IMI, IMT, IUC e Derrama) com 33%.
Os outros capítulos das receitas correntes apresentam valores aproximados e de menor relevo que
oscilam até aos 8%.

Gráfico II - Estrutura das Receitas de Capital

No ano de 2017, os Passivos Financeiros é o item com maior relevo apresentando o valor de 46% do
total das receitas de capital logo seguido da rúbrica Transferências de Capital com o valor de 38%.
Os restantes itens não apresentam valores significativos.
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Gráfico III - Estrutura das Despesas Correntes

Numa análise das despesas correntes, as despesas com a Aquisição de Bens e Serviços Correntes e
as despesas com Pessoal são as que têm maior peso atingindo o valor relativo de 44% e 35%,
respetivamente.
Os Subsídios com 1%, os Encargos Financeiros com 3%, as Transferências Correntes com 12%, e
outras despesas correntes com 5% são os restantes itens mas com menor expressão. De salientar o
baixo peso do valor pago pelos encargos financeiros no ano de 2017.

Gráfico IV - Estrutura das Despesas de Capital

As despesas com Passivos Financeiros são as que apresentam maior expressão, no âmbito das
despesas de capital, atingindo o valor de 59%.
A rubrica Aquisição de Bens de Capital, em resultado da aquisição e construção de património
municipal, apresenta um peso de 23%.
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3. Evolução das Receitas e das Despesas
Quadro II - Receitas Correntes
Descrição
01 Impostos Diretos
02 Impostos Indiretos
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades
05 Rendimentos de Propriedade
06 Transferências Correntes
07 Vendas de Bens e Prest. Serv.
Correntes
08 Outras Receitas Correntes
Total das Receitas Correntes

2014
7 382 212,03 €
270 128,70 €
345 699,77 €
1 893 307,25 €
11 564 429,35 €

2015
7 580 608,28 €
695 236,79 €
360 443,00 €
2 030 901,50 €
12 235 090,57 €

2016
7 991 431,08 €
765 688,88 €
360 995,83 €
2 038 077,56 €
12 425 527,83 €

2017
8 116 175,81 €
809 221,31 €
567 545,43 €
2 055 666,21 €
12 364 211,93 €

651 467,06 €
144 006,70 €
22 251 250,86 €

744 721,83 €
194 906,56 €
23 841 908,53 €

945 091,48 €
104 020,12 €
24 630 832,78 €

812 889,47 €
83 433,61 €
24 809 143,77 €

Na comparação do ano de 2017 com o ano anterior verificou-se um acréscimo na arrecadação das
receitas em todas as rúbricas da receita corrente com a exceção da rúbrica Transferências Correntes,
Venda de Bens e Prestações de Serviços e Outras Receitas Correntes.
Quadro III - Receitas de Capital
Descrição
09 Venda de Bens de Investimentos
10 Transferências de Capital
11 Ativos Financeiros
12 Passivos Financeiros
13 Outras Receitas de Capital
Total das Receitas de Capital

2014
546 730,00 €
1 172 751,09 €
0,00 €
0,00 €
10 403,07 €
1 729 884,16 €

2015
146 818,33 €
1 538 660,58 €
0,00 €
1 000 000,00 €
22 409,66 €
2 707 888,57 €

2016
170,00 €
1 614 331,43 €
0,00 €
1 500 000,00 €
2 067,00 €
3 116 568,43 €

2017
36 810,00 €
1 247 150,04 €
0,00 €
1 500 000,00 €
507 492,60 €
3 291 452,64 €

Da análise às receitas de capital verifica-se um aumento de Venda de Bens de Investimentos, e
Outras Receitas de Capital.
Quadro IV - Despesas Correntes
Descrição
01 Despesas com Pessoal
02 Aq. de bens e Serviços Correntes
03 Encargos Correntes da Dívida
04 Transferências Correntes
05 Subsídios
06 Outras Despesas Correntes
Despesas Correntes

2014
5 923 417,16 €
5 536 328,09 €
557 801,92 €
1 179 300,09 €
462 425,32 €
557 298,83 €
14 216 571,41 €

2015
5 822 273,63 €
6 789 994,15 €
393 790,85 €
1 672 605,28 €
331 118,67 €
583 196,80 €
15 592 979,38 €

2016
5 976 613,58 €
6 101 092,31 €
620 110,76 €
1 692 809,89 €
195 083,44 €
772 845,76 €
15 358 555,74 €

2017
6 192 184,01 €
7 635 961,51 €
546 007,92 €
2 089 946,35 €
204 676,36 €
836 643,50 €
17 505 419,65 €

As rúbricas das Despesas Correntes que sofreram um incremento são as seguintes: Despesas com
Pessoal, as Aquisições de Bens e Serviços Correntes, Transferências Correntes, os Subsídios e
Outras Despesas Correntes.
Por sua vez, os Encargos Correntes da Dívida sofreram uma redução.
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Quadro V - Despesas de Capital
Descrição
07 Aquisição de Bens de Capital
08 Transferências de Capital
09 Ativos Financeiros
10 Passivos Financeiros
11 Outras Despesas de Capital
Despesas de Capital

2014
4 703 098,10 €
335 816,89 €
4 604 329,40 €
592 588,48 €
10 235 832,87 €

2015
3 897 277,10 €
576 565,59 €
207 096,00 €
5 796 163,33 €
637 417,77 €
11 114 519,79 €

2016
4 626 492,96 €
372 115,42 €
206 996,00 €
6 272 777,38 €
816 838,94 €
12 295 220,70 €

2017
2 477 020,10 €
658 876,42 €
206 996,00 €
6 278 969,45 €
993 653,09 €
10 615 515,06 €

No ano de 2017, verificou-se um incremento das Transferências de Capital, Passivos Financeiros e
Outras despesas de capital relativamente ao exercício anterior.

4. Indicadores Financeiros
Neste capítulo abordamos e analisamos a evolução dos indicadores económico-financeiros dos
últimos quatro anos. Para tal, utilizam-se os indicadores usados pela Direção Geral das Autarquias
Locais no estudo e caracterização financeira das Autarquias Locais.
Quadro VI – Indicadores Financeiros
INDICADORES FINANCEIROS
2014
FGM+FCM+FBM / RECEITAS TOTAIS
44,01%
RECEITAS PRÓPRIAS / RECEITAS TOTAIS
47,27%
PASSIVOS FINANC. (REC.) / RECEITAS TOTAIS
0,00%
TRANSFERÊNCIAS (REC) / RECEITAS TOTAIS
52,73%
PESSOAL / DESPESAS TOTAIS
24,22%
INVESTIMENTO / DESPESAS TOTAIS
19,23%
SERVIÇO DA DÍVIDA / DESPESAS TOTAIS
21,11%
RECEITAS PRÓPRIAS / INVESTIMENTO
242,75%
FGM+FCM+FBM / INVESTIMENTO
226,03%
FGM+FCM+FBM / INVESTIMENTO + TRANSF. CAPITAL
210,97%
PESSOAL / RECEITAS CORRENTES
26,62%
RECEITAS CORRENTES / RECEITAS TOTAIS
92,12%
RECEITAS DE CAPITAL / RECEITAS TOTAIS
7,16%
DESPESAS CORRENTES / DESPESAS TOTAIS
58,14%
DESPESAS DE CAPITAL / DESPESAS TOTAIS
41,86%
RECEITAS TOTAIS / DESPESAS TOTAIS
98,78%
RECEITAS CORRENTES / DESPESAS CORRENTES
156,52%
RECEITAS DE CAPITAL / DESPESAS DE CAPITAL
16,90%

2015
40,23%
44,47%
3,76%
51,77%
21,80%
14,59%
23,18%
303,56%
274,60%
239,21%
24,42%
89,62%
10,18%
58,38%
41,62%
99,61%
152,90%
24,36%

2016
39,05%
44,02%
5,40%
50,57%
21,61%
16,73%
24,93%
264,15%
234,34%
216,89%
24,26%
88,73%
11,23%
55,54%
44,46%
100,39%
160,37%
25,35%

2017
40,15%
46,31%
5,33%
48,36%
22,02%
8,81%
24,27%
526,13%
456,16%
360,31%
24,96%
88,15%
11,70%
62,25%
37,75%
100,08%
141,72%
31,01%

Todos os conceitos aqui apresentados reportam-se a rubricas existentes no orçamento, com exceção
das receitas próprias que foram obtidas através da dedução ao total das receitas das transferências e
utilização de empréstimos.
Importa relevar os seguintes aspetos:
• O peso do Fundo de Equilíbrio Financeiro e do Fundo Social Municipal, relativamente às
receitas totais, representa atualmente 40,15%;
• As Receitas Próprias em comparação com as Receitas Totais têm um peso de 46,31%;
• As transferências recebidas em relação às Receitas Totais representam em 2017 um valor de
48,36%;
• O peso das despesas com pessoal, relativamente às despesas totais, é de 22,02%;
• O Investimento, na estrutura das despesas totais, apresenta um valor relativo de 8,81%;
• O serviço da dívida relativamente às despesas totais representa 24,27%;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica-se que a cobertura do Investimento através do recurso a Receita Próprias é de
526,13%;
O Fundo Geral Municipal, o Fundo de Coesão Municipal e o Fundo Social Municipal viram o
seu peso relativo aumentar em relação à rúbrica de Investimento e Investimento
+Transferências de Capital, atingindo os 456,16% e os 360,31%, respetivamente;
As despesas com Pessoal relativamente às Receitas Correntes atingiram em 2017 o valor
relativo de 24,96%;
O peso das Receitas Correntes relativamente às Receitas Totais aumentou para 88,15% e
consequentemente as Receitas de Capital diminuíram para 11,70%;
O valor relativo das Despesas Correntes face às Despesas Totais foi de 62,25% e por
inerência as Despesas de Capital de 37,75%;
As Receitas Totais em relação às Despesas Totais atingiram a percentagem de 100,08%;
O valor das Receitas Correntes é 41,72% superior às Despesas Correntes. Este facto,
permitiu uma canalização de Receitas Correntes para Despesas de Capital reforçando o
investimento da Câmara Municipal da Covilhã;
As Receitas de Capital atingiram 31,01% das Despesas de Capital.

5. Análise da cobertura da Despesa pela Receita
Tendo em consideração a situação atual do País esta análise é de extrema importância pois permite
analisar a capacidade do Município da Covilhã em aplicar as Receitas Correntes na realização de
Despesas de Capital.
No quadro VII podemos concluir que o Município da Covilhã, no ano de 2017, conseguiu transferir
7.303.724 € de Receitas Correntes para Despesas de Capital.
Quadro VII - Esforço das receitas correntes para capital
DESCRIÇÃO
Esforço das receitas correntes
para capital

2014

2015

2016

2017

8 034 679

8 248 929

9 272 277

7 303 724

6. Limite dos encargos com despesas de Pessoal
O Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de abril, no seu artigo 10º estabelece limites com despesas de pessoal
que não poderão ser ultrapassados.
Aquele diploma estabelece como limite para despesas de pessoal do quadro o valor de 60% das
Receitas Correntes do ano anterior e para pessoal em qualquer outra situação de 15% das Receitas
Correntes do ano anterior.
As Receitas Correntes em 2016 atingiram o valor de 24.630.832,78 €.
A despesa total com pessoal foi de €6.192.184,01, a qual se divide em €6.027.457,40 referente a
pessoal do quadro (incluindo os órgãos autárquicos) e €164.726,61 referente a pessoal em qualquer
outra situação.
Tendo em consideração o valor das receitas correntes de 2016, as despesas com o pessoal atingiram
os 25,14% e as despesas com pessoal em qualquer outra situação atingiu os 0,67%.
Face ao exposto, pode-se concluir que, em qualquer dos casos, não se ultrapassou qualquer dos
limites legalmente estabelecidos.
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7. Evolução dos Sectores de Atividade
Quadro VIII – Classificação Funcional
Código
01
0101
0102
02
0201
0202
03
04
05
0501
0502
0503
0504
0505
06
0601
0602
0603
07
08
0801
0802
0803
0804
0805
09
0901
0902
0903
10
1001
11
1101
1102
1103
1104
12
13
14
1401
1402
15
1502
99
9901

Classificação Funcional
Educação
Educação Pré-Escolar
Ensino Básico
Cultura Desporto e Tempos Livres
Cultura
Desporto e Tempos Livres
Acção Social
Saúde
Habitação e Urbanismo
Habitação
Ordenamento do Território
Iluminação pública
Urbanização
Requalificação Urbana
Saneamento e Salubridade
Resíduos Sólidos
Higiene Pública
Cemitérios
Protecção Civil
Desenv. Económico e Abastecimento Público
Energia
Turismo
Mercados e Feiras
Est. Industriais ligados ao abastecimento
Redes de Abastecimento de Água
Comunicações e Transportes
Rede Viária e Sinalização
Transportes
Estacionamento
Defesa do Meio Ambiente
Parques e Jardins
Modernização e Renovação dos Serviços
Construção e reparação de edifícios
Apoio às freguesias
Equipamento diverso
Serviços Especializados
Apoio à agricultura
Transferências aos SMAS
Transferências para Sociedades
Transferências para Empresas Municipais
Transferências para Sociedade Privada
Transf. para a Administração Central e Local
Transferências para a Administração Local
Outro
Administração Geral
TOTAL

2014

2015

2016

2017

423 132,54 €
1 176 702,93 €

437 460,01 €
1 746 684,03 €

458 423,57 €
1 471 389,52 €

537 975,65 €
1 597 716,07 €

245 469,44 €
269 632,83 €
204 576,62 €
300 000,00 €

616 816,39 €
342 440,75 €
215 768,43 €
22 000,00 €

573 305,17 €
501 236,73 €
184 286,61 €

693 867,15 €
1 200 058,35 €
229 847,13 €

271 914,23 €
109 971,39 €
17 766,64 €
384 600,61 €
40 015,32 €

207 403,09 €
106 955,04 €
35 258,00 €
541 681,06 €
7 351,07 €

340 195,52 €
84 193,50 €
5 535,98 €
1 630 080,09 €
68 366,56 €

210 079,16 €
30 100,59 €
95 984,77 €
232 232,36 €

6 027,33 €
290 394,32 €
49 972,90 €

500 000,00 €
11 877,83 €
78 406,79 €
62 721,10 €

9 000,00 €
163 981,63 €
47 000,00 €

275 000,00 €
947,70 €
33 885,57 €
105 816,33 €

52 113,99 €
137 271,65 €

24 249,89 €
317 387,12 €
82 831,45 €
34 976,34 €

13 250,86 €
264 726,80 €
13 965,41 €

67 639,90 €
62 823,90 €

2 034 061,65 €
85 462,20 €

751 107,55 €
506 080,70 €

871 268,10 €
32 258,80 €
23 517,12 €

95 696,18 €

3 639,32 €

600,00 €

30 519,00 €

412 886,87 €
14 700,00 €
314 642,69 €

111 702,36 €
104 900,00 €
211 507,23 €

234 577,47 €
233 641,04 €
195 610,43 €
73 800,00 €

316 505,06 €
322 425,32 €

244 024,58 €
276 118,67 €

195 083,44 €

185 668,18 €
204 676,36 €

553 229,41 €

658 790,53 €

762 129,88 €

649 501,94 €

10 629 172,67 €
18 528 869,12 €

18 136 879,19 €
26 707 499,17 €

19 508 832,24 €
27 653 776,44 €

20 824 034,77 €
28 120 934,71 €

577 931,07 €

49 153,71 €
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Com base no quadro e no gráfico V podemos concluir que as atividades com maior valor financeiro
dizem respeita a:
• Administração Geral;
• Ensino Básico;
• Desporto e Tempos Livres;
• Transferências para a Administração Local;
• Educação Pré-Escolar.

8. Análise do Passivo
Importa agora proceder à análise do Passivo da Câmara Municipal da Covilhã em função do tipo de
terceiros e sua realidade temporal.
Quadro IX – Análise do Passivo

Provisões
Dívidas de Médio e Longo Prazo
Empréstimos
Locação Financeira
Outras Entidades
Outros Credores
Subtotal
Dívidas de Curto Prazo
Fornecedores c/c
Fornec. - Facturas Rec.e Conferência
Fornecedores de imobilizado c/c
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Credores
Credores por operações não orçamentais
Subtotal
Acréscimos e diferimentos
Total

2014
1 830 121,14

2015
178 566,87

2016
178 566,87

2017
178 566,87

32 014 728,24 €
1 622 683,67 €
9 921 959,16 €
10 214 696,70 €
53 774 067,77 €

27 218 564,91 €
1 465 870,28 €
8 298 518,27 €
21 414 678,96 €
58 397 632,42 €

22 445 787,53 €
1 305 544,14 €
6 951 972,64 €
20 265 775,15 €
50 969 079,46 €

17 666 818,08 €
1 142 900,59 €
5 900 602,37 €
16 405 810,77 €
41 116 131,81 €

1 018 060,91 €
270 069,88 €
250 771,26 €
3 865,83 €
1 229 996,21 €
845 422,04 €
3 618 186,13 €
54 661 273,67 €
113 883 648,71 €

1 333 518,00 €
263 788,63 €
817 485,32 €
0,00 €
2 780 551,17 €
871 840,02 €
6 067 183,14 €
52 416 557,05 €
117 059 939,48 €

2 066 584,79 €
193 760,74 €
68 862,73 €
92 961,96 €
1 288 745,77 €
812 551,77 €
4 523 467,76 €
49 681 401,62 €
105 352 515,71 €

1 502 182,37 €
270 430,80 €
182 882,69 €
77 839,50 €
2 071 549,07 €
654 046,13 €
4 758 930,56 €
46 499 826,14 €
92 553 455,38 €
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Pela análise do quadro podemos verificar que o mesmo ascende ao montante de € 92.533.455,38
pelo que se verifica uma necessidade premente do Município da Covilhã encetar procedimentos
tendentes à diminuição do mesmo.
Conforme se pode comprovar, verificou-se uma redução do passivo de cerca de 13 milhões de euros
em 2017.
Este é o resultado de uma política responsável que tem sido trilhada de forma a devolver o Município
da Covilhã à sustentabilidade financeira.

9. Dívida de Curto Prazo
~

10. Dívida de Médio e Longo Prazo

11. Análise do Endividamento
Tendo por base a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais e
das Entidades Intermunicipais, a dívida total de operações orçamentais do Município não pode
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ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada
nos três exercícios anteriores.

2014
(1)
22 205 045 €

Receita Corrente Líquida Cobrada
2015
2016
(2)
(3)
23 719 447 €
24 391 084 €

Média
(4)=((1)+(2)+(3))/3
23 438 525 €

Limite
2017
(4) * 1,5
35 157 788 €

A dívida total do Município da Covilhã, em 31 de dezembro de 2017, deduzida das operações não
orçamentais e do valor do capital social do Fundo de Apoio Municipal ascende a € 44.393.032, pelo
que este valor corresponde a 1,89 vezes à média da receita corrente líquida cobrada nos três
exercícios anteriores.

12. Apresentação das Contas Patrimoniais
O valor constante nos investimentos financeiros diz respeito às acções detidas e subscritas pelo
Município da Covilhã em entidades externas.
Nas imobilizações em curso encontram-se registados os valores referentes às empreitadas que se
encontram em execução.
As amortizações calculadas têm por base a Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril.
Os valores que se encontram registados em clientes são equivalentes aos débitos ao tesoureiro, no
seguimento do entendimento que existia para a contabilidade orçamental bem como outras receitas
por cobrar.
Os proveitos diferidos dizem sobretudo respeito às comparticipações recebidas que serão
considerados como proveitos durante a vida útil dos bens na proporção da sua amortização.
Os acréscimos de custos reflectem sobretudo os juros de empréstimos bancários que, apesar de
serem pagos durante o ano de 2018, dizem respeito ao período de 2017.

13. Resultado Líquido do Exercício
A Câmara Municipal da Covilhã, no decorrer da sua actividade, no ano de 2017 registou um resultado
líquido de exercício negativo de 2.441.906,11€.
Tendo em consideração o apresentado, propõe-se que este valor seja transferido para Resultados
Transitados.
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Os serviços jurídicos da Câmara Municipal da Covilhã são uma unidade orgânica flexível, dependente
diretamente do Presidente da Câmara, tendo como missão, zelar pela legalidade da atuação do
Município, prestando assessoria jurídica, acompanhamento sobre quaisquer assuntos, questões ou
processos de índole jurídica, assim como pugnar pela adequação e conformidade normativa dos
procedimentos administrativos.

1.

Principais atribuições dos serviços jurídicos


Realizar estudos e outros trabalhos de natureza jurídica conducentes à definição e
concretização das políticas do município;
Elaborar pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem
como normas e regulamentos internos;
Recolher, tratar e difundir legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação
necessária aos serviços;
Assegurar a instrução de processos disciplinares;
Apoiar a elaboração de projetos de posturas e regulamentos municipais e providenciar
pela atualidade e exequibilidade das disposições regulamentares em vigor que caibam
nas competências dos órgãos do município;
Contribuir para a definição de políticas municipais de apoio aos consumidores e dar-lhes
execução através de atividades de informação sobre os direitos e deveres do
consumidor, formação e orientação dos consumidores com vista à consciencialização dos
seus direitos e formas de os garantir, estimulando atitudes críticas em relação aos atos
de consumo;
Receber as queixas e reclamações dos consumidores e promover a mediação de litígios
de consumo e de situações potencial ou objetivamente lesivas dos direitos dos
consumidores ou proceder ao seu encaminhamento para as entidades competentes para
lhes dar solução.
Organizar e instruir os processos de contraordenação nos termos da lei, quando essa
competência caiba aos órgãos do município, em resultado de ações de fiscalização
municipal, de participação policial ou particular;
Organizar e tratar os processos de execução fiscal relativos a dívidas provenientes de
taxas, encargos de mais-valias e outra receita de natureza tributária.
Promover a remessa a Tribunal e acompanhamento dos processos contenciosamente
impugnados.













No ano de 2017 foram movimentados no sistema, denominado EDOC 4193 registos, nomeadamente
documentos no âmbito dos processos de contraordenação, execução fiscal e apoio ao consumidor,
pareceres e informações jurídicas, instrução de processos disciplinares e apoio na elaboração de
vários projetos de regulamentos municipais.

2.

Processos de contraordenação – 2017

A receita obtida, no ano de 2017, pelo Município no âmbito dos processos de contraordenações foi de
vinte e cinco mil trezentos e trinta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos (25.331,54€).





Processos instaurados -205
Processos para pagamento/prestações - 78
Processos remetidos a tribunal – 30
Processos encerrados – 196
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Processos de
Contraordenação
1.º Trimestre
2.º Trimestre
3.º Trimestre
4.º Trimestre
TOTAL

Receitas
8.042,99 Euros
5.953,64 Euros
6.822,49 Euros
4.512,42 Euros
25.331,54 Euros

receitas/contraordenações
4512,42
8042,99

6822,49
5953,64
1.º TRIM.

2.º TRIM

3.º TRIM

4.ºtrim

Processos de execução fiscal – 2017

3.



A receita obtida no ano de 2017, no âmbito dos processos de execução fiscal, foi de quatro
mil quinhentos e quarenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos (4.541,44€).
Foram inseridos 533 processos de execução fiscal no ano de 2017.

Receitas / Execuções Fiscais
1.º Trimestre
1715,87 euros
2.º Trimestre
2.283,81 euros
3.º Trimestre
240,25 euros
4.º Trimestre
301,51 euros
TOTAL
4.541,44 euros
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receitas / execuções fiscais
301,51
240,25

1715,87

2283,81

1° Trim.

2° Trim.

3° Trim.

4° Trim.

4. Processos no âmbito do centro de informação
autárquico ao consumidor (CIAC) – 2017
4.1. Processos de reclamação 14/02/2018 – 53
4.1.1.



4.1.2.


4.1.3.


4.1.4.
4.1.5.

Telecomunicações electrónicas
MEO -14
NOS-8
Vodafone -1
Energia
Goldenergy – 7
Endesa – 1
Banca e Seguros
Seguros – 3
Bancos – 1
Compras por internet – 1
Transportes – 2

4.2. Pedidos de informação – 74
4.2.1.
4.2.2.

Presencial - 43
Por telefone -31
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1. Missão da Unidade Orgânica
(artigo 24.º do Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais)

O Serviço de Fiscalização é o serviço municipal, na direta dependência do Presidente da Câmara, a
quem compete assegurar o cumprimento das leis, regulamentos, deliberações e decisões dos órgãos
do Município nos limites das suas atribuições, participar as infrações ocorridas, cabendo-lhe
igualmente a execução de mandados.
Caracterizada por uma operacionalidade e intervenção no exterior, cabe à Fiscalização Municipal,
desenvolver uma ação preventiva e pedagógica, por forma a velar pelo cumprimento das leis,
regulamentos, deliberações ou decisões dos órgãos do Município.
Por outro lado, quando se justifica, a fiscalização atua de forma coerciva, participando as infrações
ocorridas.
Toda a ação da fiscalização deve coordenar -se com os Serviços Jurídicos, unidade que organiza e
instrui os processos de contraordenação nos termos da lei, quando essa competência caiba aos
órgãos do município, em resultado de ações de fiscalização municipal, de participação policial ou
particular.
São áreas de intervenção da Fiscalização Municipal, entre outras:




















Fiscalizar o cumprimento das posturas e regulamentos municipais ou outras disposições
legais em vigor na área do Município e cuja competência lhes seja cometida,
designadamente;
Fiscalização de obras de urbanização e edificação;
Fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas/Participação em Comissão de
Vistorias para efeitos de licenciamento;
Fiscalização a estabelecimentos de comércio não alimentar e de serviços;
Espetáculos de música ao vivo em estabelecimentos ou recintos improvisados;
Espetáculos ao ar livre;
Venda Ambulante;
Fogueiras, Queimas e Queimadas;
Ocupação da via pública, Ruído e Publicidade;
Feiras e Mercados;
Viaturas Abandonadas;
Recintos itinerantes, Circos;
Fiscalizar o cumprimento das regras municipais nas Estradas e Caminhos Municipais;
Feiras e Mercados;
Obras Particulares;
Proceder a notificações e citações, a pedido dos competentes serviços municipais, bem como
de outras entidades da administração pública, nos termos da lei;
Elaborar relatórios circunstanciados sobre as ações que realizarem em cumprimento do
disposto nos números anteriores e ainda sobre todas as situações anómalas encontradas e
que devam ser objeto da intervenção da Câmara;
Colaborar com outros serviços de fiscalização, designadamente:
Forças Policiais, Atividades Económicas e Salubridade Pública no âmbito das respetivas
atribuições.

2. Objetivos Estratégicos da Unidade Orgânica





Zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis às operações
urbanísticas
Agilizar os processos de fiscalização
Promover uma eficiente estratégia de atendimento e relação com o cidadão.
Aumentar a qualidade e eficiência do serviço prestado.
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3. Recursos Humanos
3.1. Organograma dos Serviços de Fiscalização
3.1.1. Apresenta-se o organograma do Serviço de Fiscalização.

Coordenador do Serviço de Fiscalização
Joaquim Carrilho, Eng.º Civil

Apoio Jurídico

Gestoras Administrativas

Dr. Eduardo
Dixo

Equipas de Fiscalização

Helena Gaiola

Paulo Moiteiro e
Sebastião Sêco

Ema Metelo

João Madeira e
António Melo

Liliana Coimbra
Gilberto Nobre e
Marco Melchior

Eng.ª Filipa Fonseca
e Júlio Carrilho

3.2. Coordenador do Serviço de Fiscalização
3.2.1. Joaquim Manuel Louro Carrilho
Categoria:
Técnico Superior – Engenheiro Civil
Funções:
 Funções de Coordenação do Serviço de Fiscalização Municipal, atribuídas no âmbito do
despacho de nº 26/2016 de 12 de Maio e nº 14-A/2017 de Outubro.
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3.3 Apoio Jurídico
3.3.1. Eduardo Dixo
Categoria:
Técnico Superior – Jurista
Funções:





Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior.
Prestar apoio jurídico à actuação do trabalho desenvolvido, acumulando ainda a função de
apoio jurídico aos serviços de urbanismo.
Elaborar informações/pareceres que lhe forem solicitados.
Ajudar o superior hierárquico na análise dos processos para despacho.

3.4. Gestoras administrativas
3.4.1. Maria Helena Vaz Ribeiro Gaiola
Categoria:
Assistente Técnico
Funções:





Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico.
Elaborar informações/pareceres que lhe forem solicitados.
Ajudar o superior hierárquico na análise dos processos para despacho.

3.4.2. Ema Manuel Morais Fiadeiro Viegas da Silva Metelo
Categoria:
Assistente Técnico
Funções:
 Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico.
 Gerir todos os processos que circulam no serviço, nomeadamente:
1. registo de todos os requerimentos que dão entrada no serviço através da aplicação
informática;
2. verificar a eventual existência de antecedentes associados;
3. encaminhar e movimenta os processos para o superior hierárquico e para os colegas;
4. elaborar notificações.
3.4.3 Liliana Maria Marques Oliveira Coimbra
Categoria:
Assistente Técnico
Funções:
 Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico.
 Gerir todos os processos que circulam no serviço, nomeadamente:
1. registo de todos os requerimentos que dão entrada no serviço através da aplicação
informática;
2. verificar a eventual existência de antecedentes associados;
3. encaminhar e movimenta os processos para o superior hierárquico e para os colegas;
4. elaborar notificações.
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3.5. Equipes de fiscalização municipal
O Serviço de Fiscalização dispõe de quatro equipas de intervenção, compostas por dois elementos
cada.
3.5.1. Paulo Moiteiro (Fiscal Municipal) / Sebastião Seco (Fiscal Leituras e Cobranças)
3.5.2. João Madeira (Fiscal Municipal) / António Melo (Fiscal Leituras e Cobranças)
3.5.3. Gilberto Nobre (Fiscal Municipal) / Marco Melchior (Assistente Operacional)
3.5.4. Filipa Fonseca (Técnica Superior) / Júlio Carrilho (Fiscal Obras).
Funções das equipes:
 reclamações/exposições: verificar a ilicitude de factos que foram participados ao Serviço de
Fiscalização, assim como apurar a identidade dos respectivos autores;
 acompanhamento de obras, com o objectivo de prevenir, detectar e evitar a prática de ilícitos,
zelando assim pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;
 assegurar a execução das obras, de acordo com as condições de licenciamento/comunicação
prévia;
 aquando da execução de obras em desacordo com as condições de
licenciamento/comunicação prévia, ou outra ilegalidade, elaboração de autos de notícia de
contra-ordenação e de embargo;
 verificação da reposição da legalidade urbanística por parte do infractor;
 verificação da viabilidade do pedido de ocupação de espaço público;
 verificação da execução das obras isentas de controlo prévio municipal;
 verificar se a construção da edificação poderá ser anterior à entrada em vigor do RGEU;
 verificação do cumprimento das medidas impostas nos autos de Vistoria de Conservação,
Segurança e Salubridade elaborados pela comissão de vistorias;
 fiscalizar os estabelecimentos comerciais e de prestações de serviços, assim como promover
acções de fiscalização para a adaptação do mesmo às normas e regulamentos aplicáveis
(aplicável à equipe definida em 3.4.4).

3.6. Acções do serviço de fiscalização municipal
As ações do serviço de fiscalizações são resumidamente as descritas no quadro seguinte:

Fiscalização Municipal

• Reclamações
• Exposições e solicitações diversas
• Início e acompanhamento de obras
• Publicidade e Ocupação de espaço público
• Obras isentas de licença
• Licenciamento zero e RJACSR
• Certidão anterior à entrada em vigor do RGEU
• Confirmação das imposições das Vistoria de CSS e
medidas de tutela
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3.7. Áreas de intervenção das equipes de fiscalização
Face à extensão do concelho da Covilhã e por questões de organização de trabalho, e com excepção
da equipe referida em 3.4.4, que na suas funções fiscaliza o concelho na sua totalidade, as restantes
equipas encontram-se distribuídas por zonas geográficas, com uma rotatividade quadrimestral,
nomeadamente, as zonas Norte, Centro e Sul, com as freguesias infra enumeradas.

Zona NORTE
Verdelhos
Teixoso / Sarzedo
Vale Formoso / Aldeia de
Souto
Orjais
Peraboa
Ferro
Boidobra
Cantar-Galo / Vila do
Carvalho

Zona CENTRO
Covilhã / Canhoso

Zona SUL
São Jorge da Beira
Aldeia S. Francisco de Assis
Casegas / Ourondo
Sobral de S. Miguel
Paul
Erada
Unhais da Serra
Cortes do Meio
Barco / Coutada
Dominguiso
Peso / Vales do Rio
Tortosendo
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4. Resumo da atividade obtida no ano de 2016
desde 12.05.2016 até 31.12.2016
4.1. Processos circulados no serviço de fiscalização
Fluxo de Processos no Serviço de Fiscalização em
2017
Processos
Processos Enviados
MÊS
Recebidos na
na Fiscalização
Fiscalização
janeiro
150
156
fevereiro
151
232
março
255
227
abril
122
111
maio
197
201
junho
163
160
julho
209
131
agosto
174
141
setembro
209
107
outubro
229
159
novembro
161
175
dezembro
153
129
TOTAL
2173
1929
De referir que a média de processos recebidos foi de 181,1/mês e de saída foi de 160,8/mês;

4.2. Resultados das informações/pareceres
No período supra referido foram elaboradas cerca de 2070 informações/pareceres de processos
relativos aos serviços de fiscalização.
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4.3 Resultados do trabalho administrativo
Registo quantitativo da atividade administrativa em documentos gerados no Serviço de
Fiscalização em 2017
NATUREZA DO DOCUMENTO
Mês
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
TOTAL

Requerimentos

Abertura de Processo

Notificações

176
176
255
152
199
197
225
198
218
261
135
162
2354

51
67
143
49
105
74
114
79
108
145
48
80
1063

34
24
28
19
46
46
37
23
107
50
73
33
520

4.3.1. Conclusões:
O que apresenta maior volume é a entrada de requerimentos, 2354, que deram origem a 1063 novos
processos da fiscalização.
Foram ainda efectuadas 520 notificações.
Além das tarefas referidas são ainda desempenhadas outro tipo de tarefas pelas gestoras
administrativas que não se encontram devidamente registadas, nomeadamente contactos telefónicos,
o atendimento aos munícipes sempre que solicitado, elaboração de relatórios, de mapas e tabelas
relativas ao Serviço de Fiscalização.

4.4 Resultados de acções de fiscalização
Acções de fiscalização – 2012
Autos de contra-ordenação / participações – 200
Autos de embargo – 8

4.5 Acompanhamento de obras
Pretende-se que as equipes de fiscalização mantenham uma acção preventiva no acompanhamento
das obras, assim como no cumprimento de prazos, pelo que desde o seu início e sempre que
possível, realizam-se as seguintes acções:
Início da obra
 Verificação da implantação e dos elementos estruturais da edificação e se os mesmos se
encontram de acordo com o projecto aprovado, prevenindo eventuais alterações no final da
obra. Em caso de incumprimento, é elaborado o respectivo auto de notícia, e caso se
justifique, o embargo da mesma como medida preventiva.
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Meio da obra
 Verificação do cumprimento do projecto de arquitectura aprovado. Em caso de
incumprimento, não se justificando o embargo da obra como medida preventiva, promover
uma notificação ao requerente com a indicação que deve apresentar as alterações durante a
execução da obra, para apreciação do Município da Covilhã, sob pena ser instruído processo
de contra-ordenação e serem tomadas as medidas de tutela da legalidade urbanística.
Fim da obra
 Verificação da conclusão da obra, com o objectivo de controlar os prazos solicitados pelo
requerente. Em caso de se verificar que, a obra não vai conseguir terminar no período
inicialmente previsto, advertir o requerente para promover as diligências necessárias que lhe
permita dar continuidade à obra, bem como liquidando os valores associados.

5. Análise crítica dos resultados obtidos
Em 19.05.2016, com a inclusão de dois novos colaboradores neste serviço, foi criada uma nova
equipa de fiscalização, que até à presente data não dispõe nem de viatura, nem máquina fotográfica
para o serviço, deslocando-se para as acções de fiscalização, apenas quando uma das outras
equipas permanece em gabinete, ou quando, por imposição do coordenador, a viatura é
disponibilizada, retirando-a a uma das outras equipas, ou seja, uma equipa de fiscalização terá que
ficar obrigatoriamente em gabinete, com todos os inconvenientes que daí advêm para este serviço.
Acresce que, tal como oportunamente foi informado superiormente, no período em análise as
viaturas afectas a este Serviço estiveram demasiadas vezes impossibilitadas de circular em virtude
de avarias, necessidade urgentes de reparações, acidentes decorrentes do seu mau estado e falta
de manutenção, inspecções, substituição de pneus. Estes períodos de inactividade causaram sérios
constrangimentos à prossecução da missão do Serviço de Fiscalização, tanto mais que, inúmeras
vezes, apesar da existência de 4 equipas de fiscalização, apenas uma podia efectivamente efectuar
serviço externo.
Deste modo, nesses períodos, a equipa afecta à Zona Centro (Covilhã e Canhoso) e a nova equipa
ficaram limitadas à realização de acções de fiscalização situadas na proximidade do centro da cidade
da Covilhã, ao passo que as demais equipas (Zona Norte e Sul) tiveram de se alternar na utilização
da única viatura que chegou a estar disponível.
A partir de 01.01.2018, o Sr. Dr. Eduardo Dixo saiu deste serviço, tendo transitado para os Serviços
Jurídicos, passando este serviço a contar com menos um colaborador que até à presente data não
foi substituído, prejudicando claramente o serviço e a resposta a dar aos processos, que se pretende
que seja rápida.
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1.

Serviço de Recursos Humanos

1.1. Planeamento e Gestão









Acumulação de funções públicas e privadas - 16 processos.
Elaboração do Mapa de Pessoal - (atividade anual) – 1 processo
Participação na elaboração de regulamentos internos e gestão do Acordo Coletivo de
Emprego Público - ACEP – (atividade casual) – 3 episódios.
Elaboração do balanço social - (atividade anual) – 1 processo.
Apuramento, gestão e comunicação de dados sobre recursos humanos ao serviço do
município através de plataforma eletrónica (SIIAL) (atividade trimestral, semestral e
anual) – instruídos 2 processos.
Processo de horários de trabalho (atividade casual) – 2 episódios.
Elaboração de despachos e ordens de serviço – (atividade casual) – 23 episódios.
Contributos e coordenação técnica/administrativa na alteração de regulamento
orgânico.

1.2. Procedimentos Concursais / Mobilidades





Mobilidade geral- 20 processos.
Contratos de trabalho elaborados – 11 episódios.
5 Lugares da carreira/categoria geral de técnico superior.
2 postos de trabalho da carreira/categoria geral de assistente técnico.

1.3. Cargos Dirigentes e de Nomeação Política


Gabinetes de apoio – 4 episódios.

1.4. Atividade Administrativa








Registo, avaliação e informação de processos administrativos e circulação
desmaterializada dos documentos - (atividade diária) – 4312 episódios.
Organização e movimentação de bases de dados do pessoal ao serviço do Município –
(atividade casual) – 177 episódios
Elaboração de informações/propostas de decisão em matérias relacionadas com
vínculos, carreiras, categorias, horários, vencimentos e abonos – (atividade diária) –
376 informações.
Elaboração e gestão de processos de aposentação/contagens de tempo - (atividade
casual) – 13 episódios/processos.
Elaboração e gestão de processos de Juntas Médicas para aposentação- (atividade
casual) – 8 processos.
Apoio instrumental ao funcionamento do Gabinete Médico/Medicina no trabalho –
(atividade 2 vezes/semana e 2 vezes mês) – 96 episódios.
Atendimento de utentes e pedidos de informação/emprego/estágios – (atividade diária)
– 1047 episódios.

1.5. Remunerações e Abonos




Processamento de vencimentos, suplementos e abonos – (atividade diária) – regra 1
processamento/mês. – 12 Episódios.
Alterações cadastrais (atividade casual) – 751 episódios.
Avaliação técnica e cálculo de ajudas de custo – (atividade mensal) – regra 1
processo/mês – 347 episódios.
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Organização do processo mensal do trabalho suplementar, necessário cálculo, registos
informáticos e elaboração de mapas para despacho superior (atividade mensal) – regra
1 processo/mês – 818 episódios.
Dados estatísticos do trabalho suplementar – (atividade mensal). – 1 Processo/mês 12 episódios.
Avaliação técnica e cálculo de reembolsos de despesas de saúde do subsistema ADSE
– (atividade mensal) – regra 1 processo/mês – 675 episódios.
Avaliação e gestão de processos de abono de família – (atividade mensal/anual) – 150
episódios.
Cálculo e pagamento aos eleitos de senhas de presença e subsídios de transporte,
Câmara e Assembleia Municipal – (atividade mensal) 1 processo/mês Câmara e 1
processo/por Sessão/Assembleia Municipal – 19 episódios.
Atualizações cadastrais e movimentação de ficheiros – (atividade diária) – 890
episódios.
Registos informáticos, designadamente faltas, abonos e descontos – (atividade diária)
– 571 episódios.
Inscrição e cessação e gestão de trabalhadores em regimes de segurança social e de
proteção social – (atividade casual) – 46 episódios.
Elaboração e verificação da DMR para a Autoridade Tributária e Aduaneira (atividade
mensal e anual) – 1 episódio/mês – 12 episódios.
Conferência e verificação dos mapas destinados à CGA e ISS – 4 episódios/Mês – 48
episódios.

1.6. Férias, Faltas e Licenças










Apuramento e comunicação das férias dos trabalhadores – (atividade anual) – 62
processos.
Verificação registo e gestão dos mapas de férias – (atividade diária) – 180 episódios.
Avaliação técnica/administrativa dos processos justificativos de férias, faltas e licenças,
despachos superiores e arquivamento – (atividade diária) – 2099 episódios.
Elaboração e gestão dos processos de acidentes de trabalho – (atividade casual) –
instruídos 18 episódios.
Gestão e avaliação de processos de licenças parentais – (atividade casual) – 4
processos.
Organização e gestão de processos de Juntas Medicas da ADSE – (atividade casual) –
instruídos 9 processos.
Informação e gestão de processos do Estatuto do Trabalhador Estudante – (atividade
casual) – 10 processos.
Controle e gestão do registo eletrónico e manual da assiduidade e tarefas
administrativas associadas – (atividade mensal) – 2577 episódios.
Licenças sem remuneração – (atividade casual) – instruídos 6 processos.

1.7. Estágios Profissionais PEPAL




Reporte de dados para a DGAL – (atividade casual) – 12 episódios.
Gestão dos processos administrativos (atividade mensal) – 16 episódios.
Controle da assiduidade, elaboração de documentos administrativos – (atividade
mensal) – 15 episódios.

1.8. Programas de Contratos Emprego Inserção
IEFP/pedidos de emprego/estágios curriculares.



Contrato emprego inserção - informações técnicas de enquadramento legal e de
quantificação de custos – (atividade casual) – instruídos 23 processos.
Contrato emprego inserção mais – 7 episódios.
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Elaboração de documentos administrativos e organização de arquivo segundo as
normas estipuladas pelo IEFP - (atividade mensal) – 63 episódios.
Reporte e registo de dados de processos no portal do IEFP, (atividade casual) – 36
episódios.
Pedidos de emprego – candidaturas espontâneas – 142 episódios.
Pedidos de estágios curriculares – 19 episódios.

1.9. Formação Profissional







Preparação e gestão do plano anual de formação anual – (atividade anual) – 1
processo.
Recolha e tratamento de dados dos diferentes serviços da Autarquia – (atividade
casual) – 14 episódios.
Informação de processos e promoção de inscrições em ações de formação – (atividade
casual) – 315 episódios.
Registo de dados na aplicação informática da formação realizada – (atividade casual) –
25 episódios.
Apreciação e informação de propostas a submeter a despacho superior e participação
em reuniões com entidades externas – (atividade casual) - 5 episódios.
Apuramento anual da formação realizada, enquadramento por categorias profissionais
e custos associados para efeitos de Balanço Social e comunicação ao INA. 1 episódio.

1.10. SIADAP – Sistema de Avaliação de Desempenho








Apoio técnico administrativo ao Conselho Coordenador de Avaliação. (atividade
casual) – 6 episódios
Apoio técnico administrativo à eleição da Comissão Paritária. (atividade anual)
s/movimento.
Registos informáticos na aplicação SIADAP – 108 episódios.
Monitorização em base de dados dos pontos conseguidos na avaliação para
efeitos de alteração da posição remuneratória. (atividade casual) 3 episódios.
Gestão da aplicação informática, apoio técnico administrativo na definição e
objetivos/competência e avaliação do desempenho. (atividade casual) – 182
episódios.
Esclarecimentos administrativos e das normas legais aplicáveis – 32 episódios.
Processos de reclamação SIADAP 3 – 13 episódios.

1.11. Recursos Humanos afetos ao Serviço
 Assistentes Técnicos - Coordenadores Técnicos
João Rafael Batista – Coordenador do Serviço;
Maria Fernanda Duarte Ramos.
 Técnico Superior – Recursos Humanos:
Sandra Cristina Pires Praça.
 Assistentes Técnicos:
Célia Maria da Cruz Neves Santos;
Paulo Jorge de Carvalho Mendes.
 Contratado
Catarina Morais.
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2. Serviço de Compras e Concursos
2.1.
Instruções de processos concursais.
Instrução das requisições.
Instrução de processos adjudicatórios.
Instrução de contratos.
Instrução do expediente.

2.2.
E ainda, em complemento, o número de processos:
Concursos de empreitadas, fornecimentos e aquisições de serviços (foram instruídos e
lançados ao mercado (ajustes diretos e concursos públicos) - 166 concursos)
Aquisições do Município, em regime de ajuste direto simplificado - instruídas 1.114 requisições.
Aquisições do Município, em regime de ajuste direto simplificado - concluídas/remetidas aos
fornecedores 239 requisições, no valor de 273.371,57€
Contratos públicos - foram elaborados e redigidos 87 contratos, no valor de 5.224.251,88€.

2.3.
E ainda e caso interesse ao relatório, as atividades desempenhadas por cada colaborador do
Serviço de Compras e Concursos, foram:
2.3.1.

José Manuel de Jesus Belo

Coordenação e gestão do Serviço de Compras e Concursos, instrução dos processos
(elaboração das peças concursais e instrução) dos concursos públicos, limitados prévias
qualificação, negociação, diálogo concorrencial, ajustes diretos. Elaboração das peças
concursais (programas de concurso e caderno de encargos) de fornecimentos e aquisições de
serviços. Instrução dos processos em plataforma eletrónica de contratação – vortal. Elaboração
das atas relatórios das aquisições de serviços e de fornecimentos. Instrução dos projetos das
minutas dos contratos (de empreitadas, fornecimentos, ajustes diretos, locações). Instrução
dos projetos de despachos dos concursos. Instrução dos processos de contratação pública dos
concursos atrás mencionados (adjudicação). Instrução e elaboração dos contratos de
adjudicação de cessões de estabelecimentos comerciais do Município Feitura de todos os
contratos de oficial público. Registo dos contratos na basegov. Registo dos mapas estatísticos.
Remessa dos respetivos dossiers aos diversos serviços do Município, encarregues de
fiscalização contratual. Instrução dos processos de contratação pública em regime simplificado
(pedidos de propostas e analise). Instrução de processos de receções provisórias e definitivas
de empreitadas e de receções de fornecimentos. Instrução dos processos (empreitadas,
fornecimentos, etc) de recolha de vistos junto do Tribunal de Contas. Instrução de expediente
relativo e despachado para o Serviço de Compras e Concursos. Apoio no lançamento de
concursos por juntas de freguesia (instrução das peças dos concurso, atas relatórios, analise
de propostas, adjudicações, contratos, etc).
2.3.2.

Zélia Maria Clara Marchiel

Instrução de cabimentação (informação de cabimento e compromissos) de todos os processos
(concursos das empreitadas, de fornecimentos, etc), que originem despesa orçamental.
Instrução de cabimentação (informação de cabimento e compromissos) de todos os processos
de aditamentos (concursos das empreitadas, de fornecimentos, etc), que se prolongam para
além de um ano civil. Registo das faturas (PFO´s) Apoio à execução de diversas tarefas.
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2.3.3.

José Carlos Varandas Neves de Matos

Instrução dos processos de regime simplificado (emissão em sistema informático) da emissão
das competentes requisições. Envio das requisições aos fornecedores. Instrução/elaboração
de mapas relativos a compras em regime simplificado. Arquivo dos processos.
2.3.4. Orlanda Maria Duarte Martins Santos
Instrução dos processos de regime simplificado (emissão em sistema informático) das
competentes requisições. Envio das requisições aos fornecedores. Arquivo dos processos.
Registo das faturas (PFO´s) Registo dos contratos na basegov.

3. Serviço de Expediente Geral
3.1. Correspondência
Sendo o registo da correspondência uma das principais tarefas do EGR a mesma divide-se em
correspondência recebida, enviada, interna e difusão. Para além desta tarefa o serviço presta
colaboração na pesquisa/procura informática de registos, documentação, distribuições e
percursos associados.
3.1.1.

Correspondência Recebida.

No decurso do ano de 2017, procedeu-se ao registo informático na aplicação Edoclink, de
24.589 documentos no livro E-CMC e de 3.143 no livro E-URB, o que constitui um aumento
face ao ano anterior.

Correspondência Recebida
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2017

Correspondência Enviada/Interna.

Tendo presente o período de tempo anteriormente referido foram elaboradas 33 informações
internas, relacionadas com processos e procedimentos do EGR. No que respeita a registos
enviados elaboraram-se 366 ofícios.
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Correspondência Enviada e Informações Internas

3.2. Processos remetidos para Consultores Jurídicos
Relativamente ao apoio prestado no âmbito dos Consultores Jurídicos do Município
executaram-se diligências em processos novos e promoveu-se a continuidade de outros,
conforme indicado no quadro que se segue:

Processos Novos
Processos em curso

Dr. Jorge Gaspar

Dr. David Fontes
Neves

Dr. José Osvaldo
Gomes

2

3

------

------

2

2

3.3. Eleições Autárquicas 2017 – 1 de outubro
Esta atividade sob a superintendência da senhora Diretora do Departamento de Administração
Geral, Dra. Graça Robbins foi repartida pelos colaboradores afetos ao EGR e abrangeu tarefas
tão distintas como conceção dos boletins de voto e demais trabalhos tipográficos, difusão de
informação relativa ao ato eleitoral, voto antecipado, dia da votação e apoio à Assembleia do
Apuramento Geral.
De referir ainda a troca de e-mails, telefonemas e faxes entre o Município, Comarca de Castelo
Branco, Comissão Nacional de Eleições, Direção Geral da Administração Interna, Forças
Políticas presentes à eleição, Juntas de Freguesia, Forças da Autoridade, Bombeiros, Hospital
e Centros de Saúde.

3.4. Registo de Cidadãos da União Europeia.
Em articulação com o Balcão Único e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, procedeu-se ao
registo de 34 cidadãos mais três do que em igual período do ano passado.

3.5. Táxis.
Relativamente à temática “Táxis” trataram-se de 14 averbamentos de táxis e demais
documentação.
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3.6. Economato – Armazém A4.
Mediante a aplicação da Medidata “Aprovisionamento” fez-se o tratamento das RQI (149) dos
diversos serviços ao Armazém A4, promovendo a manutenção e controlo do material em
armazém. Paralelamente realizou-se o movimento de transferência de material e movimentos
de stock, nomeadamente do A1 para A4, num total de 449 movimentos.

3.7. Expedição via CTT
Não obstante o incremento na utilização dos meios informáticos para a difusão de mensagens,
comunicados e documentos, a verdade é que expedição de documentos (envelopes e
encomendas) em suporte físico via CTT aumentou consideravelmente como demonstra o
gráfico:

Expedição Via CTT
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Para além da tarefa anteriormente descrita, procede-se ainda ao levantamento da
correspondência recebida para registo.

3.8. Dia da Defesa Nacional.
Em articulação com o Ministério da Defesa Nacional efetuou-se o tratamento da informação
remetida para posterior divulgação aos cidadãos convocados através das juntas de freguesia
do Concelho, bem como foram prestados esclarecimentos e informações quer presenciais quer
telefónicas.

3.9. Elaboração
de
processos
documentação relativas à EGR.

diversos

e

restante

Criação de processos digitais através da aplicação Edoclink e criação em suporte físico de
outros que pela sua relevância, grau de importância e prioridade assim o requerem.

3.10. Regulamentos Municipais.
Tramitação de processos e tratamento de documentação relativa a Regulamentos Municipais,
desde o início do procedimento até à sua publicitação final em Diário da República.
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3.11. Divulgação/Difusão de documentação.
Apoio na divulgação/difusão através da publicitação de documentação diversa como é o caso
de editais, éditos, anúncios e controle das datas de afixação.

3.12. Apoio Administrativo.
Apoio administrativo ao Veterinário Municipal e ao Serviço de Metrologia Municipal.

3.13. Apoio Auxiliar
Entrega e recolha de documentação destinada aos serviços camarários externos ao edifício
dos Paços do Concelho. Apoio auxiliar ao Balcão Único (instituições bancárias, seguradoras,
serviço de Finanças)

3.14. Reprografia
Sistema de impressão centralizado de janeiro a dezembro de 2017 – aproximadamente
33.3313 (fotocópias e impressões)
Nota: Incluem-se, também, fotocópias para outros Serviços da Câmara.

3.15. Serviço de Telefones.
Relativamente ao serviço de telefones verificou-se um aumento quer nas comunicações
recebidos quer nas efetuadas face a 2016, conforme se pode verificar pelo gráfico:

Comunicações Recebidas/Efetuadas
50000

48626

48000
46000

44742

44578

44000
41028

42000
40000
38000
36000
Comunicações Recebidas
2016

Comunicações Efetuadas
2017

3.16. Pessoal Auxiliar
Através do Encarregado do pessoal auxiliar, efetuou-se a coordenação dos colaboradores que
desempenham funções de assistente operacional no edifício nos Paços do Concelho.
Fiscalização da limpeza de todos os edifícios onde funcionam serviços municipais. Deteção
das necessidades de manutenção dos edifícios e abertura da porta principal da Câmara
Municipal.
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4. Serviço de Património Municipal
4.1. Nota Introdutória
Com o presente documento pretende-se descrever de forma simples e sucinta as atividades
desenvolvidas no Serviço de Património Municipal (SPM) durante o ano de 2017, que de acordo
com o Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais, publicado no Diário da República, 2.º
Série, n.º 6, de 9 de Janeiro de 2013, está adstrito à Unidade Orgânica Nuclear, Departamento de
Administração Geral.

4.2. Competências
As competências do SPM estão descritas no n.º 3 do artigo 14 do citado Regulamento,
designadamente nas seguintes alíneas:
“cc) Coordenar e orientar a execução e tramitação de todo o expediente inerente ao serviço de
notário privativo;
dd) Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro de bens, móveis e imóveis, bem como
activos financeiros;
ee) Proceder aos registos de todos os bens, designadamente obras de arte, mobiliário e
equipamento existentes nos serviços ou cedidos pela Câmara municipal a outros organismos do
Estado;
ff) Promover a inscrição nas matrizes prediais e na Conservatória do Registo Predial de todos os
bens próprios imobiliários do município;
hh) Promover a execução de todo o expediente relacionado com a alienação de bens móveis e
imóveis;
ii) Instruir a acompanhar os processos de expropriação de imóveis”.

4.3. Recursos Humanos
O SPM no ano de 2017 funcionou com os seguintes recursos humanos:
 Carla Isabel Águeda Nabuco – Contratada;
 Carlos Manuel Serra Pires – Contratado em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
(CFTI);
 Joaquim José dos Reis Pontífice – Contratado em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado (CFTI);
 Ricardo Paulo Valente Serra – Contratado em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado (CFTI).

4.4. Atividades desenvolvidas
Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas as seguintes atividades:
 As atividades inerentes às competências do SPM que estão elencadas no ponto 2;
 Continuação da atualização dos registos dos prédios municipais junto do Serviço de
Finanças e da Conservatória do Registo Predial;
 Prossecução da inventariação, catalogação e compartimentação dos bens novos e
antigos e promover a atualização da aplicação de Gestão de Património;
 Realização da gestão da carteira de seguros cujo tomador é Município da Covilhã
(exceção do ramo de Acidentes de Trabalho que é tratado pelo Serviço de Recursos
Humanos);
 Gestão da carteira dos condomínios formais e informais;
 Elaboração de diversos relatórios económico-financeiros e de justificação de adesões a
associações;
 Submissão de informação financeira à Inspeção-Geral de Finanças e à Direção Geral
das Autarquias Locais;
 Preparação de condições gerais para concursos de locação e hastas públicas;
 Fiscalização dos contratos de locação dos estabelecimentos municipais;
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Identificação de diversos proprietários e propriedades no terreno, na Conservatória do
Registo Predial e no Serviço de Finanças;
Redação e disponibilização de informação / documentação com elevado grau de
segurança e fiabilidade aos eleitos, aos dirigentes municipais e aos outros serviços
municipais;
Preparação de diversa informação necessária e adequada para garantir a implementação
do novo referencial contabilístico aplicável às autarquias locais, SNC – Sistema de
Normalização Contabilístico;
Atualização da aplicação informática de gestão do património municipal (Compartimentar;
Arrolamento, marcação, classificação, descrição, valorização e introdução em registo
informático dos bens móveis e imóveis do Município; Fotografar e associar à ficha do
bem; Etiquetar todo o património; Conciliar registos da aplicação com registo das
entidades com bens municipais cedidos);
Gestão do Chaveiro Municipal;
Obtenção mensal das Guias da isenção do IUC – Imposto Único de Circulação das
viaturas municipais e veículos cedidos a cidadãos com limitações motoras;
Organização dos processos tendentes à atribuição de matrículas às máquinas
municipais;
Preparação de documentação para efeitos de candidaturas a fundos nacionais e
comunitários;
Preparação de minutas de diversos documentos: protocolos de colaboração; acordos,
etcetera;
Gestão da base de dados dos protocolos e acordos celebrados com entidades externas.
Assessoria técnica às Juntas de Freguesia e associaçõ es sobre os procedimentos
a adotarem em processos de aquisição de imóveis e candidaturas.

5. Serviço de Informática
5.1. Atividades Regulares do Serviço
5.1.1.

Gestão da Servidores

Administração dos servidores centrais do Município da Covilhã, 8 servidores físicos instalados
no Edifício dos Paços do Concelho + 8 servidores virtuais em ambiente de Cloud Computing,
bem como, configuração avançada do Active Directory que permite uma melhor gestão de
todos os recursos existentes na rede, e a definição de políticas de segurança e de otimização
na utilização de recursos.
5.1.2.

Infraestruturas de Rede

Gestão das redes e das plataformas de comunicação internas e externas, utilizadas nos
diversos edifícios municipais (nas componentes de voz e dados), bem como, das plataformas
de interligação entre os edifícios.
5.1.3.

Gestão de Equipamentos

Instalação, configuração, parametrização e manutenção dos equipamentos informáticos e de
telecomunicações do Município da Covilhã
.
5.1.4. BackOffice SIGMA/MEDIDATA
Administração do ambiente aplicacional SIGMA (Sistema Integrado de Gestão Municipal e
Autárquica) constituído por 24 aplicações distintas que abrangem as diversas áreas de atuação
dos serviços municipais (Contabilidade, Recursos Humanos, Aprovisionamento, Urbanismo,
Obras Municipais, Cemitérios, etc.)
5.1.5.

Plataforma de Gestão Documental
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Gestão, parametrização e Apoio à utilização da Plataforma de Gestão Documental edoclink.
5.1.6.

Plataforma de Compras Eletrónicas

Administração e Apoio à utilização da Plataforma de Compras Eletrónicas.
5.1.7.

Sistema de Controlo de Assiduidade

Administração e parametrização do Sistema de Controlo de Assiduidade dos colaboradores da
autarquia.
5.1.8.

Aquisição de Equipamento e consumíveis

Coordenação dos procedimentos de aquisição de equipamentos e consumíveis de informática,
nomeadamente, no que diz respeito à Gestão do armazém de consumíveis de informática (A3).
5.1.9.

Contratos de Manutenção

Gestão dos contratos de manutenção de equipamentos na área das tecnologias de informação
e comunicação.
5.1.10. Sistema Centralizado de impressão
Administração, controlo e manutenção do sistema centralizado de impressão.
5.1.11. Relacionamento eletrónico do Município com entidades externas
Criação, controlo, envio e receção dos ficheiros de dados que permitiram que os munícipes
tenham efetuado em 2017 pagamentos ao Município, via Multibanco (SIBS), no valor anual
global de € 172.795,75.
Criação, controlo, envio e receção dos ficheiros de dados que permitiram a cobrança por
transferência bancária das rendas de habitação social e das componentes de ação social
escolar (Refeições e Prolongamentos de Horário), no valor anual global de € 310.538,50.
Criação, controlo, envio dos ficheiros de dados relativos ao pagamento, por transferência
bancária, dos vencimentos aos funcionários da autarquia.
Criação, controlo e envio de outos ficheiros de dados relacionados com o processamento
mensal dos vencimentos (CGA, Segurança Social, ADSE, STAL, seguros, IRS).
5.1.12. Orientação de Estágios profissionais
Orientação e acompanhamento de estágios na área das tecnologias da informação,
proporcionando um ambiente e um plano de trabalho adequados à integração dos estagiários
na vida profissional.
5.1.13. Participação em intervenções técnicas
Acompanhamento e colaboração em todas as ações de formação ou intervenções técnicas
realizadas por entidades externas, na área das tecnologias da informação.

5.2. Participação em Projetos
5.2.1.

Desmaterialização Documental dos Serviços

Acompanhamento da implementação do projeto de Desmaterialização Documental, tanto na
vertente técnica e operativa como na vertente de gestão do contrato.
5.2.2. Balcão Único Digital
Participação na implementação do Balcão Único Digital, nomeadamente, gestão da plataforma,
na definição, desenho e implementação de formulários e no controlo do registo de utentes.
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5.2.3.

Covilhã Wi-Fi

Implementação da rede Covilhã Wi.Fi, desde a definição dos locais, à elaboração,
apresentação e acompanhamento da candidatura ao Turismo de Portugal, elaboração do
procedimento de aquisição e gestão direta do processo de implementação da infraestrutura de
rede nos diversos locais.
5.2.4.

Sistema de Apoio à Modernização Administrativa

Acompanhamento da candidatura ao SAMA2020, apresentada pela CIM-BSE, com
participação nas reuniões do grupo técnico restrito da área de Informática.
5.2.5.

Gestão do Contrato de Serviços de Comunicações

Gestão do contrato de aquisição de comunicações fixas e móveis para o Município da Covilhã,
nomeadamente, no acompanhamento da implementação das infraestruturas e no controlo dos
custos do contrato.
5.2.6.

Eleições Autárquicas

Acompanhamento do processo eleitoral relativo à Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais.
5.2.7.

Infraestrutura de Rede

Alargamento da Infraestrutura de rede interna no edifício onde funcionam os serviços do
Departamento de Obras e Planeamento no sítio da Corredoura.
5.2.8.

Contabilidade de Custos

Colaboração no processo de implementação da Contabilidade de Custos nos serviços da
autarquia, nomeadamente, na parametrização e configuração das plataformas aplicacionais de
suporte.

5.3. Recursos Humanos
5.3.1.

Recursos Humanos afetos ao Serviço

Presentemente estão afetos ao serviço de Informática, 4 colaboradores, 2 Especialistas de
Informática e 2 técnicos de Informática:





João José Riço Nunes – Especialista de Informática, a exercer funções de
coordenação do serviço;
Eng. Nuno André Caetano Barreiros – Especialista de Informática;
Sr. José Manuel Martins Duarte – Técnico de Informática;
Sr. Francisco Paulo Cruz Fonseca – Técnico de Informática

6. Serviço de Apoio aos Órgãos
6.1. Ao nível da Coordenação Técnica:




Dirigir a unidade ou subunidade orgânica à sua responsabilidade e a atividade dos
funcionários que lhe estiverem adstritos;
Garantir o cumprimento das deliberações da Câmara municipal, dos despachos do seu
Presidente ou Vereadores com poderes delegados, nas áreas dos respetivos serviços;
Propor medidas tendentes à melhoria do funcionamento dos serviços ou dos circuitos
administrativos estabelecidos;
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Garantir o cumprimento das normas legais e regulamentares, de instruções superiores,
de prazos e outras atuações que estejam atribuídas à unidade orgânica que dirigem ou
chefiam;
Emitir as instruções necessárias à perfeita execução das tarefas cometidas;
Coordenar as relações entre os diversos serviços;
Manter uma estreita colaboração com os restantes serviços do município com vista a
prosseguir um eficaz e eficiente desempenho do respetivo serviço;
Exercer as demais competências que resultem da lei, regulamentação interna, ou lhe
sejam atribuídas por despacho ou deliberação municipal;
Desenvolver ações conducentes ao desenvolvimento integrado do Município
Funções de coordenação do serviço, orientando e dinamizando o trabalho de equipa,
com vista à concretização dos objetivos propostos;
Realizar com empenho as tarefas que lhe são distribuídas;
Aplicar de forma adequada os conhecimentos e a experiência profissional;
Executar atividades e tarefas de forma critica e de sugerir novas práticas de trabalho;
Capacidade de transmitir conhecimentos com precisão;
Fazer a interligação entre os superiores hierárquicos, os eleitos e os subordinados,
para cumprimento dos objetivos do serviço.
Assegurar a informação e encaminhamento dos utentes dos serviços municipais que
se encontram no âmbito das suas competências;
Assegurar o apoio administrativo ao órgão executivo e respetivos membros;
Preparar a agenda das reuniões da Câmara e elaborar as respetivas minutas e atas;
Promover o encaminhamento dos processos, após aprovação das deliberações, para
os serviços responsáveis pela sua execução, através da aplicação informática

6.2. Ao nível das tarefas desenvolvidas no Serviço:














Realiza com empenho as tarefas que lhe são distribuídas, aplicando de forma
adequada, os conhecimentos e a experiência profissional. Transmite os conhecimentos
com precisão.
Digitalização e preparação da documentação para as reuniões de Câmara e respetiva
disponibilização aos Eleitos;
Elaboração das Convocatórias, Editais, minutas das deliberações e respetivas Atas,
para os membros do órgão executivo;
Elaboração dos processos de substituição dos Eleitos;
Distribuição das minutas das deliberações, pelos serviços correspondentes, através do
sistema informático de gestão documental – EDOC.
Regista faltas e presenças dos membros do órgão e as respetivas Senhas de
Presença;
Elaboração de Editais para publicação no Boletim Municipal;
-Elaboração das Atas das reuniões de Câmara e envio para publicação no site da
Câmara Municipal da Covilhã;
Envio das deliberações de Câmara (para aprovação ou conhecimento) à Assembleia
Municipal da Covilhã;
Elaboração de informação escrita sobre a atividade da Câmara Municipal para envio à
Assembleia Municipal;
Regista as deliberações das reuniões de Câmara, na aplicação informática;
Elaboração de Requisições Internas;
Faz o arquivo do serviço.

6.3. Ao nível das atividades desenvolvidas no Serviço de
Apoio à Assembleia Municipal:




Apoio administrativo ao Órgão Deliberativo e respetivos Membros;
Classificação, expedição e arquivo de todo o expediente;
Preparação das Sessões e Reuniões;
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Elaboração e encaminhamento das Convocatórias e Editais;
Organização e envio da documentação aos Senhores Deputados Municipais;
Organização dos processos individuais dos Deputados;
Elaboração dos processos de substituição dos Deputados;
Elaboração dos mapas de presenças e envio à Câmara Municipal;
Elaboração e encaminhamento das Deliberações em Minuta;
Elaboração das Atas;
Elaboração de Requisições Internas;
Movimentação do Fundo de Maneio.

7. Atividade Desenvolvida pela Diretora do
Departamento de Administração Geral
















Dirigiu as subunidades orgânicas à sua responsabilidade – apoio aos órgãos, compras
e concursos, património municipal, recursos humanos, informática e expediente geral e a atividade dos funcionários que lhe estão adstritos;
Definiu os objetivos de atuação do departamento de administração geral, unidade
orgânica que dirige, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
Orientou, controlou e avaliou o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes,
com vista à execução dos planos de atividades e à prossecução dos resultados obtidos
e a alcançar;
Garantiu a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos
serviços na sua dependência;
Procurou gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos
afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam
simplificar e acelerar procedimentos;
Garantiu o cumprimento das deliberações da Câmara Municipal, dos despachos do
Presidente ou Vereadores com poderes delegados, nas áreas dos respetivos serviços;
Prestou informações e emitiu pareceres sobre assuntos que foram submetidos a
despacho ou deliberação municipal sobre matéria da competência do departamento de
Administração Geral, unidade orgânica que dirige;
Colaborou ao nível da sua responsabilidade, na preparação dos diferentes
instrumentos de planeamento, programação e gestão da atividade municipal;
Garantiu o cumprimento das normas legais e regulamentares, de instruções superiores,
de prazos e outras atuações que estiveram atribuídas ao departamento de
Administração Geral;
Emitiu as instruções necessárias à boa execução das tarefas cometidas;
Coordenou as relações entre os diversos serviços;
Manteve uma estreita colaboração com os restantes serviços do município com vista a
prosseguir um eficaz e eficiente desempenho do respetivo serviço;
Exerceu as demais competências que resultam da lei, regulamentação interna, ou que
lhe foram atribuídas por despacho ou deliberação municipal;
Assessorou tecnicamente o Presidente e restantes membros do órgão executivo na
participação e envolvimento do Município em projetos de interesse municipal (um
exemplo: projeto de gestão documental – Edoclink);
Elaborou inúmeros Despachos, Propostas, Regulamentos, Atas, Protocolos, Contratos,
Acordos, Informações técnicas, Pareceres jurídicos e Ordens de Serviço.
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A modernização administrativa tem como principal missão desenvolver estratégias
organizacionais com vista à melhoria do desempenho da organização e da relação com o cidadão.
Norteia-se pelos princípios da desmaterialização, simplificação administrativa, eficiência e
eficácia organizacional e transparência nos procedimentos, focados numa melhoria da
prestação dos serviços públicos. Temáticas como a gestão da qualidade aleadas à
uniformização e simplificação de procedimentos administrativos, centradas em princípios da
perspectiva do utente, envolvimento e melhoria contínua, têm vindo a ser encaradas como
principais meios de alcançar esses objetivos.
A simplificação no contexto local assume uma inquestionável importância estratégica para
melhorar a qualidade de vida dos munícipes, para aumentar a competitividade do território
municipal e para melhorar a transparência das decisões e a imagem das autarquias locais.
A qualidade no atendimento tem sido uma das maiores preocupações das administrações,
nomeadamente, das administrações autárquicas, por se encontrarem mais próximas dos
cidadãos, tendo estado na base de uma série de iniciativas entre as quais se destacam as lojas
do cidadão, portais do cidadão e da empresa, balcões únicos municipais e balcões digitais
municipais, em muitos dos casos, por iniciativa e/ou apoio da AMA – Agência para a
Modernização Administrativa, noutros, por iniciativa própria das autarquias.
Tais propósitos associam-se igualmente à necessidade de reduzir o volume de despesa
pública e à racionalização de recursos humanos e materiais, para a qual tem contribuído de
forma relevante a centralização de serviços.
O Programa de Simplificação Administrativa (Simplex) tem sido outro instrumento de
modernização da administração pública, que tem vindo a ser aplicado nos últimos anos, com
grande sucesso, e que tem como grandes objectivos a redução de custos, a qualificação dos
serviços e dos recursos humanos, desmaterialização e modernização administrativa.
No sentido de alcançarem os objectivos definidos, os programas abrangem um conjunto de
acções que procuram dar resposta a problemas reais, possibilitando deste modo que a vida
dos cidadãos e das empresas seja facilitada na sua relação com a administração pública e que
esta seja cada vez mais simples, rápida e eficiente.
O processo de Modernização Administrativa no Município da Covilhã, têm-se pautado pela
implementação de um Modelo de Gestão Autárquico dinâmico e operacional, sustentado em
novos métodos de trabalho, que permitam incrementar uma melhoria da qualidade dos serviços
prestados pelo Município aos cidadãos e empresas. O projecto “Balcão Único” iniciado em Abril
de 2015 assentou no desenvolvimento tecnológico e teve por base as comunicações com
destaque para a Internet e Intranet, possibilitando a criação de novas interações entre o
Município, os cidadãos e as empresas, e mesmo, entre serviços dentro do próprio Município.
O Balcão Único Municipal foi criado com o objectivo de proporcionar um atendimento de
excelência a quem procura os serviços municipais. Esta infra-estrutura localizada num espaço
mítico da cidade, totalmente remodelado e modernizado, centra todo o atendimento ao público
da Câmara Municipal e ADC – Águas da Covilhã, E.M.
Integrado no espírito da modernização administrativa e no âmbito do Licenciamento Zero, o
Balcão Único presta toda a colaboração aos investidores, através de meios digitais e recursos
humanos adequados, na mediação das comunicações prévias de instalação, alteração ou
encerramento de estabelecimentos comerciais e alojamento local na plataforma “Licenciamento
Zero”, mas também, das comunicações de instalação e/ou alteração de estabelecimentos e
atividades industriais através da plataforma “SIR – Sistema de Indústria Responsável”.
No início de 2017, com a implementação do Gabinete de Apoio ao Emigrante e do Gabinete de
Apoio ao Investidor da Diáspora, foram incrementadas novas valências que vieram
proporcionar um novo auxilio a uma grande faixa de emigrantes e ex-emigrantes do concelho,
encontrando-se tecnicamente habilitados para tratar, entre outras, de matérias como, assuntos
de segurança social estrangeira, comunitária e extracomunitária; equivalência de estudos;
investimentos; dupla-tributação; pedidos de colocação no estrangeiro; informação jurídica
geral; legalização de viatura e isenção de imposto automóvel; aconselhamento a quem queira
emigrar no âmbito da campanha "Trabalhar no Estrangeiro"; regularização de cartas de
condução; pensão de reforma no país emigrante; obtenção de certificados; obtenção de
estatuto de residente não habitual, para ex-emigrantes.
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1.

Principais Valências

O Balcão Único apresenta como principais valências:

1.1. Atendimento Geral:
 Pedidos de licenças de ruído;
 Pedidos de licenças de arraial/bailes/romarias;
 Pedidos de licenças de provas e manifestações desportivas;
 Candidaturas a habitação social;
 Pedidos diversos dos inquilinos;
 Candidaturas ao Cartão Social Municipal;
 Pedidos de licença/autorização de ocupação de espaço público;
 Candidaturas a bolsas de estudo;
 Pedidos de apoio social;
 Licenciamento de táxis;
 Pedidos de certificado de cidadão da união europeia;
 Pedidos de certidão e reprodução de documentos;
 Cobrança de taxas;
 Receção de projetos de edificação/urbanização/especialidades;
 Receção de elementos/averbamentos/documentos;
 Receção de pedidos de ocupação de via pública para obras;
 Receção de processos de licenciamento de publicidade;
 Informações sobre processo urbanísticos;
 Fornecimento de plantas de localização (Gismat);
 Agendamento de consulta de processos;
 Agendamento de reuniões com os gestores de procedimento.
 Apoio às atividades económicas através das diversas plataformas;
 Publicidade temporária;
 Gestão do mercado municipal;
 Gestão cemiterial;
 Receção de reclamações/sugestões;
 Gabinete de Apoio ao Emigrante;
 Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora;
 Outras solicitações diversas dos cidadãos.

1.2. Tesouraria:
 Pagamento de rendas;
 Pagamento de taxas e tarifas municipais;
 Pagamentos de faturas;
 Pagamento de outras receitas municipais.

1.3. Cartão Social Municipal:
 Carregamento e/ou atualização do cartão social;

1.4. ADC – Águas da Covilhã:
 Pagamento de faturas;
 Elaboração de novos contratos;
 Regularização de contratos;
 Esclarecimentos diversos;
 Entrega de leituras dos contadores.
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1.5. Receção:
 Receção, encaminhamento e acompanhamento dos utentes;
 Auxilio no preenchimento de requerimentos;
 Esclarecimentos diversos;
 Atendimento telefónico externo.
Dispõe ainda de dois postos informáticos para consulta e preenchimento de formulários online,
sendo frequentemente utilizados na consulta dos regulamentos, editais, boletim municipal e
diversas publicações municipais e outras de carácter institucional.

2.

Atendimentos

No decorrer do ano 2017, registaram-se os seguintes atendimentos:
Mês

Atendimento Geral Tesouraria Cartão Social ADC - Águas da Covilhã

Total

janeiro

1208

485

1086

2012

4791

fevereiro

1195

467

1818

2077

5557

março

1388

476

1937

2281

6082

abril

1142

349

1022

1935

4448

maio

1492

440

1200

2273

5405

junho

1219

305

1113

2196

4833

julho

1865

579

1245

2691

6380

agosto

1719

283

1358

2267

5627

setembro

1542

530

1301

2272

5412

outubro

1317

532

1311

2029

5189

novembro

1648

412

1222

2191

5473

dezembro

995

301

993

1508

3797

Total

16730

5159

15606

25732

63227

Comparando o número total de atendimentos em 2016 (49303) com o total de 2017, verifica-se
um acréscimo 13924 atendimentos.
É possível verificar que a média mensal de atendimentos do Balcão Único foi superior a cinco
mil e duzentos atendimentos.
2017
Média mensal

Atendimento Geral Tesouraria Cartão Social ADC - Águas da Covilhã
1394

430

1301

2144

Total
5269

Nos dois primeiros anos de funcionamento, registaram-se as seguintes médias mensais de
atendimentos:

2015

Atendimento
Geral

Média mensal

946

2016
Média mensal

Tesouraria Cartão Social
206

1171

ADC - Águas da
Covilhã

Total

1403

3726

Atendimento Geral Tesouraria Cartão Social ADC - Águas da Covilhã
1042

270

1192

1605

Total
4109
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Comparativamente ao ano anterior verifica-se um aumento de cerca de 28,23%, no número
mensal de atendimentos do Balcão Único, largamente ultrapassado pelos 10,28% registados
entre 2015 e 2016.
Com o objetivo de aproximar ainda mais a administração pública às necessidades dos
cidadãos, é previsível que muito brevemente, entre em funcionamento o “Espaço Cidadão”,
onde poderão ser conferidos serviços anteriormente prestados pela administração central
destacando-se, a renovação e 2ª vias de cartas de condução, atualização de morada no cartão
de cidadão, mediação de requerimentos no Portal do Cidadão, criação de Chave Móvel Digital,
ainda, assuntos relativos à Segurança Social, ADSE, IEFP, Autoridade Tributária e Aduaneira,
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (Porta
65), Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, entre outros já prestados nas “Lojas do
Cidadão”.
Analisados os dados anteriores, facilmente se conclui que o Balcão Único tem apresentado
resultados muito positivos não só no número crescente de atendimentos, como também, na
procura de resposta e acompanhamento dados aos cidadãos que procuram os serviços
municipais.
No entanto, apesar dos bons resultados, o trabalho em prol dos cidadãos nunca se encontra
concluído e muito ainda há por fazer, pelo que o Balcão Único continuará sempre na procura
da excelência, tendo por base a satisfação das necessidades de quem nos procura.
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1. Unidade Orgânica – Departamento de Obras e
Planeamento (DOP)
1.1. Gabinete do Diretor
Os Serviços Administrativos do DOP, junto do gabinete do Diretor, têm vindo gradualmente a
sistematizar e a desenvolver a sua atividade principalmente na conferência, receção e
tratamentos de todos os documentos inerentes ao Departamento, desenvolvendo formatos e
criando atitudes de resposta cada vez mais concisa, criteriosa e rápida aos assuntos
formulados.
Tem-se procedido a uma melhoria quantitativa e qualificativa no tratamento de toda a
documentação recebida e expedida, criando canais e formas de se proceder o mais célere
possível à resolução dos problemas expostos e, procedendo às intervenções necessárias no
mais curto espaço de tempo.
Os documentos movimentados no corrente ano totalizam cerca de 4661, existindo no final do
ano, um número residual de documentos por tratar.
Foram resolvidas ou solucionadas 3.707 distribuições.
A maioria das solicitações efetuadas para este Departamento, baseiam-se essencialmente no
seguinte:
 Pedidos de Apoio Logístico;
 Autos de Medição;
 Solicitações de Juntas de Freguesia;
 Informações;
 Procedimentos;
 Reclamações;
 Reparação de Habitação Social;
 Afetação de transportes;
 Pedidos de abertura de valas;
 Deliberações da CMC;
 Remoção de viaturas abandonadas;
 Processos de abate de veículos em fim de vida;
 Transportes urbanos;
 Pedidos Diversos.
Foram elaborados os seguintes documentos:
 356 Processos na plataforma EDOC;
 135 Protocolos, com expedição de correspondência interna, nomeadamente processos,
para os diversos setores do Departamento e secções deste Município.
 721 Saídas de correspondência (ofícios), destinados ao exterior, referentes processos,
solicitações esternos, respostas a pedidos formulados, devolução e envio de
documentos.
 142 Faxes, destinados essencialmente às entidades policiais, de segurança e saúde,
para o corte ou condicionamento de vias.
 46 Execuções de requisições para fornecimento de materiais e aquisição de serviços,
bem como, informações internas.
 74 Requisições externas enviadas para os fornecedores;
Procedeu-se ainda:
 ao apoio dos diversos sectores administrativos do Departamento.
 à execução e controlo de requisições de material, no programa Medidata;
 ao manuseamento dos diversos Fundos de Maneio;
 à elaboração de respostas aos diversos inquéritos do Instituto Nacional de Estatísticas,
relacionados com a atividade do Departamento.
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Resumo das Atividades e Mapa Comparativo
1º
Trimestre
Processos
Distribuições

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

Total

121

114

64

57

356

1292

1209

1125

1035

4661

18

11

13

4

46

16

49

32

45

142

193

144

201

183

721

25

29

41

40

135

9

32

18

15

74

Informações e
requisições internas
Faxes
Saída de
correspondência
Protocolos
Saída de
Requisições

Resumo das Atividades por Trimestre

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
Total

5000
4000
3000
2000
1000
0

Mapa Comparativo do Ano 2016/2017
Ano 2016
Processos

Ano 2017

615

356

4680

4661

Informações e requisições internas

107

46

Faxes

112

142

Saída de correspondência

767

721

Protocolos

161

135

Saída de Requisições

109

74

Distribuições
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Mapa Comparativo entre 2016 e 2017
Mapa Comparativo entre 2016 e 2017
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1.2. Serviços Administrativos
Os Serviços Administrativos desenvolveram na sua atividade de 2017, apoio logístico a todos
os serviços inerentes à Divisão de Serviços Operativos, Divisão de Obras e Divisão de
Planeamento, nomeadamente:
 Elaboração de Requisições para fornecimento de materiais e aquisições de serviços;
 Catalogação de toda a documentação recebida e tratamento informático da mesma;
 Arquivo de toda a documentação, refente a processos de empreitadas, projetos, RQI’s,
relatórios de Distribuições EDOC e outros;
 Organização e classificação em arquivo onde constam processos da Polis, SRU,
Habitação Social e Obras Públicas;
 Reclamações diversas relativos a reparações de Habitação Social;
 Reclamações diversas relativos a vias municipais;
 Pedidos de reparação e conservação de Escolas Básicas e Jardins de Infância;
 Entrega de documentação EDOC para afetação de transportes municipais;
 Tratamento de documentação para processos de abertura de valas por entidades
externas;
 Organização de peças desenhadas e peças escritas necessárias à consulta ao
mercado para contratação de empreitada de obra;
 Apoio necessário no acompanhamento da fiscalização de empreitadas, nomeadamente
marcação de vistorias através de ofícios / email;
 Pedido de emissão de pareceres relativos a projetos sujeitos a consulta a entidades;
 Tratamento de documentação para se proceder à remoção de viaturas abandonadas;
 Apoio e tratamento de situações relacionadas com Recursos Humanos a todo o
pessoal das diversas Divisões (marcação de férias, faltas e licenças, participação de
acidentes de trabalho, trabalho extraordinário, ajudas de custo, atestados médicos,
registo de assiduidade-INNUX)
 Digitalizar e fotocopiar documentação para todos os serviços do município;
 Registo de Viaturas Municipais através do programa Medidata;
 Protocolos com expedição de correspondência interna para diversos serviços do
município (informações, processos de empreitada, projetos e outros)
 Elaboração de Declarações de Atividades para Transportes Coletivos
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2. Unidades Orgânicas Flexíveis que integram o
DOP
2.1.- Divisão de Obras
2.1.1. Obras por empreitada
2.1.1.1. Acompanhamento da execução de contratos de empreitadas de obras públicas
 Empreitada da obra de Pavimentação do acesso da nova sede da Junta de Freguesia
de Vale Formoso.
 Empreitada da obra de Requalificação e apetrechamento de Jardins de Infância Jardim de Infância do Canhoso.
 Empreitada da obra de Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica
2/3 Ciclos do Paúl.
 Empreitada da obra de Beneficiação da Drenagem de Esgoto Doméstico, nas
Instalações da Extensão de Saúde de Vila do Carvalho
 Empreitada da obra de Requalificação e Apetrechamento de Escolas do 1º. Ciclo Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto
 Empreitada da obra de Construção da Ampliação da Sala de Refeições e de Alteração
dos Sanitários da Escola EB1 dos Penedos Altos
 Empreitada da obra de Alteração do Espaço da Sede do Arsenal de São Francisco Rua dos Combatentes da Grande Guerra / trabalhos a mais
 Empreitada da obra de Reparação da Escola Primária e Jardim de Infância dos
Penedos Altos - Trabalhos Complementares
 Empreitada da obra de Reparação da Escola Primária e Jardim de Infância dos
Penedos Altos - Trabalhos Complementares - 2ª Parte
 Empreitada da obra de Adaptação do Edifício do Ex-BNU para Departamento de
Urbanismo. Vistoria para efeitos de Receção Definitiva
 Empreitada de Reparação e manutenção da Central de Camionagem da Covilhã Receção provisória
 Empreitada de obras de reparação e conservação da Central de Camionagem da
Covilhã
 Empreitada "Requalificação e apetrechamento de escolas do 1º ciclo do Agrupamento
de Escolas do Teixoso''
 Requalificação e apetrechamento de escolas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas
do Teixoso
 Auto de suspensão - Requalificação e apetrechamento de escolas do 1º ciclo do
Agrupamento de Escolas do Teixoso
 Escola do Teixoso - plano de trabalhos e cronograma financeiro
 Reabilitação da Habitação sita na Rua das Cerzideiras, Lote nº. 3, Bairro da Alâmpada
- Boidobra.
 Ampliação do Cemitério de São Jorge da Beira
2.1.1.2. Preparação de peças de procedimento (projeto, medições, orçamento, PSS, PPGRCD
e clausulas técnicas):
 Empreitada da obra de Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários e Auditório
do Paúl - Edifício da 4ª Secção do Paúl da AHBVC
 Empreitada da obra de Ampliação do Cemitério de S. Jorge da Beira – 1ª Fase
 Empreitada da obra de Ampliação e Instalação de Sala Multiusos - EB1 Barco - Antiga
Cantina
 Empreitada da obra de Conservação na EM 507 – Troço entre o Cruzamento com o
TCT e o Cruzamento sob a Passagem Superior da Variante à EN 19
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 Empreitada da obra de Construção de Cozinha Comunitária – Canhoso – Orçamento
Participativo
 Empreitada da obra de Requalificação da EM 512, troço compreendido entre a EM 511
e o Cruzamento com a EM 9 - reforço do pavimento e conclusão dos trabalhos na
EM512-1
 Empreitada da obra de Requalificação do pátio do recreio da EB1/JI - Freguesia do
Ferro
 Empreitada da obra de Parque Infantil de Verdelhos
 Empreitada da obra de Reparação da cobertura da escola Primária de Trigais
 Empreitada da obra de Centro de recolha e acolhimento animal
 Empreitada da obra de Escadaria do acesso ao Parque da Goldra
 Empreitada da obra de Requalificação do Jardim de Infância do Canhoso - Arranjos
exteriores
 Empreitada da obra de Requalificação e apetrechamento de escolas do 1.º ciclo do
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã
 Empreitada da obra de Requalificação e apetrechamento de escolas do 1.º ciclo do
Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve
 Empreitada da obra de Escadaria metálica de ligação entre o loteamento dos sete
capotes e a EN 230
 Empreitada da obra de Conservação no Edifício do Museu do Queijo
 Empreitada da obra de Reconstrução de Muros de Vedação e Suporte em Alvenaria de
Pedra, no Caminho dos Moinhos da Fábrica Velha – Covilhã
 Empreitada da obra de Obras de Urbanização – 2ª Fase, Construção de Infraestruturas
do Loteamento da Megaestrutura, freguesia de Boidobra
 Empreitada da obra de Trabalhos de Reabilitação da Avenida Furriel Miliciano Aníbal J.
P. Casteleiro – Peso
 Empreitada da obra de Requalificação e Apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto – Covilhã
 Empreitada da obra de Requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil
do Primor
 Empreitada da obra de Requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil
do Bloco Estrela
 Empreitada da obra de Requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil
da Estação –TCT
 Empreitada da obra de Requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil
do Jardim do Lago
 Empreitada da obra de Requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil
da Quinta das Rosas
 Empreitada da obra de Requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil
do Refúgio
 Empreitada da obra de Requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil
dos Penedos Altos
 Empreitada da obra de Requalificação do Largo da Carreira, no Ourondo
 Empreitada da obra do Centro de Inovação Cultural - Teatro Municipal e Centro de
Incubação;
 Empreitada da obra de Pavilhão Gimnodesportivo do Paul;
 Empreitada da obra de Escola Secundária Frei Heitor Pinto;
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Reparação de fogo,
sito na Urbanização das Nogueiras, lote 1, 2.º direito
 Projeto de Requalificação de passeios na Alameda Europa e respetivo processo de
empreitada
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Conservação de
imóvel sito no Beco da Alegria n.º 15 - Covilhã
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Limpeza de edificação
na Rua Direita, n.º 13 - Vales do Rio
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Conservação de
imóvel na rua Nuno Alvares Pereira, 15, 17 e 19, na Covilhã
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 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Conservação,
segurança e salubridade - Edifício no Sitio da Corga/Travessa das Aradinhas, na Erada
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Conservação de
edifício sito na Rua Dr. Carlos Coelho, 132 - Ferro
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Drenagem de
logradouro na rua Barroca do Lobo, n.º 2 r/c esq.
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Demolição parcial de
edifício na rua Direita, 46 a 50, letra D - Boidobra
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Requalificação da
escola EB1 do Teixoso - Trabalhos complementares
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Conservação de
edificação em ruínas no Bairro Cabeço da Ponte, Unhais da Serra
 Projeto de construção de rotunda para a zona industrial do Canhoso
 Projeto de passeios do parque industrial do Canhoso
 Projeto de Criação de ciclovia: Central de camionagem - Estação de caminho-de-ferro
 Elaboração do plano de acessibilidades para a piscina praia da Covilhã
 Elaboração do plano de acessibilidades para o arquivo municipal
 Elaboração do plano de acessibilidades para o Auditório municipal
 Reabilitação de passeios na Alameda Pêro da Covilhã
 Elaboração do plano de acessibilidades para a Biblioteca municipal
 Elaboração do plano de acessibilidades para a piscina
 Plano de acessibilidades - estacionamento
 Projeto de ampliação de edifício escolar - Multiusos
 Pavilhão desportivo do INATEL - Quantificação e Orçamentação para Contratação
pública
 Aquisição de Serviços para Acompanhamento Arqueológico da Obra de Construção do
Centro de Inovação Cultural da Covilhã
 Aquisição de projeto de Reabilitação de habitação social Centro Histórico - 1ª Fase Travessa Srª do Rosário, n.º 12
 Aquisição de projeto de estabilidade da Escadaria do acesso ao Parque da Goldra
 Aquisição de projeto de Reabilitação de habitação social Centro Histórico - 1ª Fase Rua do Castelo, n.º 2
 Aquisição de projeto de Reabilitação de habitação social Centro Histórico - 1ª Fase Rua do Castelo, n.º 4
 Planta e perfis do traçado da 506-1 para a divisão de urbanismo para verificar
alinhamento de muro de vedação
 Processo nº 595/13DIV - Caminho dos Moinhos, Covilhã e Canhoso
 Processo nº 428/16 DIV - Rua da Fonte, 21 - Cortes do Meio
 Processo nº 1067/10 DIV - Beco da Alegria, nºs 17 e 19 – Covilhã e Canhoso
 Processo nº 271/12 DIV - Rua Comendador Marcelino, 1 – Covilhã e Canhoso
 Processo nº 47/15 DIV – Quinta das Poldras - Covilhã e Canhoso
 Processo nº 24/16 DIV - Rua Direita - Vales do Rio
 Processo nº 1618/04 DIV - Largo de S. Silvestre, nºs 13, 15 – Covilhã e Canhoso
 Processo nº 424/16 DIV - Caminho Sítio das Lages - Casal da Serra
 Processo nº 304/12 DIV – Barroca do Lobo - Covilhã e Canhoso
 Processo nº 175/09 DIV - Rua Cidade de Cárceres, n.º 97 – Covilhã e Canhoso
 Processo nº 1371/07 DIV - Rua Cimo do Povo – Dominguiso
 Processo nº 48/17 DIV - Rua Dr. Oliveira Dias, n.º 57 – Ferro
 Processo nº PO 177/03 - Rua da Alegria, n.º 21 – Covilhã e Canhoso
 Processo nº 131/17DIV – Rua Morais do Convento, Covilhã – Covilhã e Canhoso
 Processo nº 168/17DIV – Rua Azedo Gneco nº 34, Covilhã – Covilhã e Canhoso
 Processo nº 1128/17DIV – Local: Travessa da Bica nºs 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19,
Covilhã - Covilhã e Canhoso
 Processo nº 40/17DIV – Travessa de Santa Maria n.ºs 5 a 9, Covilhã – Covilhã e
Canhoso
 Processo nº 476/14DIV Rua das Flores (Pisão) - Freguesia de Paul
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2.1.1.3. Elaboração de relatórios preliminares e finais de análise de propostas, em
procedimento concursais:
 Empreitada de obra de requalificação da Escola Secundária Frei Heitor Pinto
 Empreitada de obras de requalificação e apetrechamento de escolas do 1º ciclo do
Agrupamento de Escolas do Teixoso
 Empreitada de obra de requalificação do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica
2/3 ciclos do Paul
 Empreitada da obra de requalificação e apetrechamento de jardins-de-infância - Jardim
de Infância do Canhoso
 Empreitada da obra de requalificação e apetrechamento de escolas do 1º ciclo do
agrupamento de escolas Frei Heitor Pinto
 Empreitada da obra do Centro de Inovação Cultural da Covilhã
 Empreitada da obra de Reconstrução de um muro de suporte na EM 1021 - Lugar de S.
Marcos, Sítio do Sinque - União de Freguesias de Vale Formoso e Aldeia do Souto.
2.1.1.4. Acompanhamento do período de garantia de empreitadas de obras públicas:
 Empreitada da obra de Requalificação da EM 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca
Grande, incluindo o ramal da EM 512-1, até ao limite do Concelho.
 Empreitada da obra de Construção do Elevador do Jardim Público.
 Empreitada de Construção de um Parque Infantil no Loteamento dos Sete Capotes,
Conta Final e revisão preços
 Empreitada do Centro de (Ativ)Idades - inserir na aplicação, trabalhos contratuais,
trabalhos a mais de contrato e de trabalhos a mais acordados, revisão de preços e conta
final
 Empreitada da obra de Execução do Caminho do Hotel de Unhais da Serra
 Empreitada da obra de Melhoramentos no Edifício e Recinto da Escola Básica da
Erada
 Empreitada da obra de Edifício do Welcome Center
 Empreitada de Demolição de Edifícios Antigos na Área de Construção da Piscina Praia
da Covilhã
 Empreitada de Obras de Conservação do Espaço de Venda no edifício do Mercado
Municipal.
2.1.1.5. Vistoria a obras, cujo período de garantia está em curso ou terminou, para efeitos de
liberação faseada da Caução e Receção Definitiva.
 Empreitada da obra de Reabilitação das fundações da ponte da Ribeira das Cortes
(Estrada Rural Cortes de Baixo)
 Empreitada da obra de Remodelação da Praça da Biblioteca e do Largo de Infantaria
21
 Empreitada da obra de Requalificação da Rotunda do Trabalhador
 Empreitada de construção de calcetamento e rede de águas pluviais - Caminho das
Portas do Sol
 Empreitada da obra de Reconversão Urbana do Largo do Mercado do Teixoso Trabalhos Complementares
 Empreitada da obra de Construção de um Muro de Suporte de Terras junto ao Campo
Desportivo da Mata
 Empreitada da obra de requalificação da EM 512, no troço urbano da Barroca Grande
 Empreitada da obra de Beneficiação e Reparação do Tanque de Aprendizagem de
Natação do Bairro do Rodrigo
 Empreitada da obra de Pavimentação do Caminho Rural do Tortosendo (casa à
Estação)
 Empreitada da obra de fixação da estrutura existente na cobertura do edifício sito na
Corredoura – Covilhã
 Empreitada da obra de cobertura do edifício da Antiga Central Elétrica da Covilhã
 Empreitada da obra de Construção do Edifício de Apoio à Praia Fluvial de Unhais da
Serra
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 Empreitada da obra de requalificação do Parque Florestal - Covilhã
 Empreitada da obra de Alargamento do Pontão da Borralheira - Freguesia do Teixoso
 Empreitada da obra de Construção do Parque Desportivo da Coutada
 Empreitada da obra de Beneficiação da Piscina Municipal - Ajuste direto
 Empreitada da obra de alteração do Posto de Saúde do Dominguiso
 Empreitada da obra de Construção de arruamentos envolventes às Termas de Unhais
da Serra
 Empreitada da Obra de Trabalhos a efetuar na Edificação sito no Bairro das Machedes,
Largo Nossa senhora dos Prazeres, nº. 5 e 7 - Tortosendo
 Empreitada a obra de Requalificação da Avenida Marquês D'Ávila e Bolama e Rua da
Fábrica Velha, na Covilhã
 Empreitada da Obra de Construção de um Aqueduto ao Km 13,986 na EM 512
 Empreitada de adaptação e instalação da estrutura metálica e cobertura para o parque
de máquinas de viaturas municipais - Freguesia de S. Pedro – Covilhã
 Empreitada da obra de Reparação de passeios na Rua da Indústria
 Empreitada da obra de Reforço do muro de suporte de terras no Estádio Municipal
José Santos Pinto
 Empreitada da obra de Beneficiação do Acesso à Covilhã
 Empreitada da obra de Construção das Infra-estruturas do Loteamento da
Megaestrutura - Freguesia da Boidobra
 Empreitada da obra de Demolição do Edifício Sito na Rua José Espiga n.º 14 - Covilhã
 Empreitada da Obra de Trabalhos de Chapim Metálico sobre as Guardas dos Acessos
à Ponte Pedonal – Covilhã
 Empreitada da Obra de Beneficiação do Jardim de Infância “os loureiros”
 Empreitada da Obra de trabalhos a efetuar no âmbito de segurança no auditório
Municipal – Covilhã
 Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos Urbanos nas Freguesias da
Zona Sul do Concelho
 Empreitada da obra de Pavimentação da Praceta confinante ao Jardim do Lago
 Empreitada de adaptação a refeitório da EBl e Jardim de Infância do Rodrigo
 Empreitada da obra de Trabalhos de Construção Civil para a Instalação de uma
Incineradora no Cemitério Municipal da Covilhã.
 Empreitada da obra de Remodelação e Beneficiação de salas no 2º andar do edifício
sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra
 Empreitada de obras complementares no centro de Saúde de Dominguiso
 Empreitada da Obra de Reparação de Pinturas na Central de Camionagem – Covilhã
 Empreitada da Obra de Acabamentos das Paredes para Adaptação Museológica do
Edifício do Museu do Queijo
 Empreitada de reparação de fogo sito no lote 3, r/c, dit., Quinta da Alampada
 Empreitada da obra de Requalificação do Largo da Amoreira e Ruas Confinantes Freguesia de Barco. Trabalhos Complementares
 Empreitada de Requalificação Urbana do Largo da Amoreira - Freguesia de Orjais
 Empreitada da Obra de Construção de um Muro de Suporte à Rua da Vale, Freguesia
de Verdelhos
 Empreitada da obra de Reconstrução de um Muro de Suporte na Travessa Manuel
Conde, Freguesia de Vale Formoso
 Empreitada de Obras de Conservação e Requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo
do Largo da Feira, Tortosendo
 Empreitada da Obra de Conservação da Escola Básica do 1.º Ciclo do Largo da Feira,
Tortosendo
 Empreitada da Obra de Reformulação de Um Jardim de Infância, Junta de Freguesia e
Posto de Correios em Peraboa
 Empreitada de Recuperação de Edifícios na Rua Alexandre Herculano - Parcelas
C124, C125 e C126, Covilhã
 Empreitada Centro de Activ’Idades
 Empreitada de Impermeabilização da envolvente nos arruamentos confinantes e
alteração da iluminação do edifício do Museu do Queijo
 Empreitada da obra de Construção da Rotunda à Rua Conde da Ericeira
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 Empreitada da obra de Construção Pedonal de Acesso ao Açude Norte - Unhais da
Serra
 Empreitada da obra de Reparação do Caminho Rural entre Sarzedo e Valhelhas
 Empreitada da obra de Reparação da Escola Primária de S. Silvestre.
 Empreitada da Obra de Recuperação de Edifícios na Rua 6 de Setembro Intramuralhas, Covilhã
 Empreitada da Obra de Requalificação de Arruamentos Confinantes com a Igreja
Matriz de Orjais
 Empreitada da obra de Adaptação das salas do 2º e 3º andares do edifício nº 62, na
Rua dos Combatentes da Grande Guerra – Covilhã
 Empreitada da obra de Remodelação de Edifício para Museu de Arte Sacra
 Empreitada de Trabalhos de Drenagem e de Ampliação da Rede Exterior de Incêndios
na Piscina do Teixoso
 Empreitada de demolição de um prédio a confrontar com o largo e Travessa do Rosário
- Covilhã
 Empreitada da obra de Reparação da Escola Primária e Jardim de Infância de Unhais
da Serra
 Empreitada da obra de Reparação da Escola Primária de S. Silvestre
 Empreitada da obra de "Requalificação do Jardim do Rodrigo
 Empreitada da obra de Beneficiação da E.N. 230 entre Tortosendo e a Covilhã Trabalhos Complementares (II)
 Empreitada da obra de Execução de Valetas num Troço da E.M. 502 (Acesso a Vale
Formoso)
 Empreitada da obra de Requalificação da E.M. 506-1 entre a Ponte Pedrinha e o
Cruzamento com a E.N. 345-1 (1ª. Fase)
 Empreitada da obra de Requalificação Urbana e Paisagística da Rua Gregório
Geraldes – Covilhã
 Empreitada da obra de Trabalhos de Arranjos Exteriores na Zona da Várzea, na
envolvente ao Espaço Lúdico da Freguesia de Canhoso
 Empreitada da obra de Fração habitacional sita na Travessa do Varandado, n° 11 –
Covilhã
 Empreitada de Obras de Beneficiação da Escola do 1º Ciclo de Unhais da Serra
 Empreitada da obra de Drenagem Pluvial no Largo do Pelourinho
 Empreitada de Alteração do Espaço da Sede do Arsenal de S. Francisco na Rua
Combatentes da Grande Guerra – Covilhã
 Empreitada da obra de Construção do Museu do Queijo e Restaurante - 1ª Fase
 Empreitada da obra de Conservação de uma Fração no Edifício nº 33, letra C, R/C,
Rua 6 de Setembro - Freguesia de St. Maria
 Empreitada de Reabilitação de 2 Imóveis Municipais sitos na Rua João Mendes Alçada
Paiva e Rua Gregório Baltazar
 Empreitada da Obra de Reparação do Edifício sito no Largo do Mercado Municipal
nº167, 169 na Covilhã
 Empreitada da Obra de Construção do Canil Municipal do Tortosendo
 Empreitada de Alteração do Espaço da Sede do Arsenal de São Francisco - Rua dos
Combatentes da Grande Guerra / Trabalhos a Mais.
 Empreitada de demolição das habitações nº 62 e 64 na rua Cristóvão de Castro,
Covilhã
 Empreitada de Construção da Ampliação da Sala de Refeições e de Alteração dos
Sanitários da Escola EB1 dos Penedos Altos
 Empreitada da obra de Reconstrução de um Muro de Suporte na Rua Vasco da Gama
– Covilhã
 Empreitada da obra de Remodelação no Interior da Escola do 1º. Ciclo de Sobral de S.
Miguel
 Empreitada de Obras de Beneficiação da Drenagem de Esgotos Domésticos nas
Instalações da Extensão de Saúde de Vila do Carvalho
 Empreitada da Obra de Remodelação de Edifício sito na Corredoura para Apoio do
Pessoal Operativo do Departamento de Obras
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 Empreitada da obra de Adaptação de Espaço para Refeitório - Escola EB1 e Jardim de
Infância do Refúgio
 Empreitada de fornecimento e aplicação de um teto falso para o edifício das divisões
do departamento de obras
 Empreitada das Rotas das Aldeias do Xisto
 Empreitada de Trabalhos de Alteração do Edifício do Mercado Municipal da Covilhã e
Instalação de Ascensor
 Empreitada da Obra de Trabalhos a efetuar no Parque Infantil da Quinta Branca –
Boidobra
 Empreitada da Obra de Requalificação e Apetrechamento de Escolas do 1º. Ciclo Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto
 Empreitada da obra de beneficiação da drenagem de esgotos domésticos nas
instalações da extensão de saúde de Vila do Carvalho
 Empreitada de construção da ampliação da sala de refeições e de alteração dos
sanitários da Escola EB1 dos Penedos Altos
 Empreitada de alteração do espaço da sede do Arsenal de São Francisco – Rua dos
Combatentes da Grande Guerra / trabalhos a mais

2.1.1.6. Informações técnicas de natureza diversa
Informações sobre projetos:
 Beneficiação da estrada EM 506 entre a rotunda do “Data Center” e o cruzamento com
a EM 506-1
 Informação sobre o parecer emitido pelo IPDJ I.P. sobre o projeto de construção do
Parque Desportivo da Coutada
 Elaboração de projeto para Recuperação do Edifício da Rua Nuno Álvares Pereira,
Covilhã
 Projetos de arquitetura e especialidades para o edifício de apoio à praia fluvial de
Verdelhos e projeto de arranjos exteriores
 Centro de incubação e apoio a indústrias culturais e criativas
 Projeto de Reabilitação de edifício no Centro Histórico da Covilhã - Rua dos
Namorados n.ºs 9, 11 e 13
 Projeto de Reabilitação de Edifício no Centro Histórico da Covilhã – Rua Portas do Sol
nºs 1 e 3
 Projeto de Reabilitação de edifício no centro histórico da Covilhã - Rua do castelo, n.º2
 Projeto de Reabilitação de Edifício no Centro Histórico da Covilhã - Travessa da
Senhora do Rosário nº 12
 Projeto de Reabilitação de Edifício no Centro Histórico da Covilhã - Rua do Castelo n.º
4
 Projeto de Reabilitação de Edifício no Centro Histórico da Covilhã - Rua Portas do Sol
nº17 e 19
 Projeto de Reabilitação de Edifício no Centro Histórico da Covilhã - Rua Conselheiro
António Pedroso dos Santo, n'º 107
 Projeto do centro de incubação e apoio ao empreendedorismo
 Reabilitação de edifício no Centro Histórico da Covilhã – Travessa Senhora do Rosário,
nº12
 Projeto do Centro de Inclusão Social da Covilhã
 Projeto de Reconstrução de edifício na rua dos Bombeiros Voluntários nºs 51 a 57
 Projeto de reabilitação de edifício no centro histórico da Covilhã - Rua do Castelo, n.º 2
 Projeto de reabilitação de edifício no centro histórico da Covilhã - Rua do Castelo, n.º 4
 Reabilitação de Edifício no Centro Histórico da Covilhã – Rua Portas do Sol nºs 1 e 3
 Reconstrução de edifício na rua dos Bombeiros Voluntários nºs 51 a 57
 Empreitada de Requalificação e apetrechamento de escolas do 1º ciclo do
Agrupamento de Escolas do Teixoso
 Reabilitação de edifício no Centro Histórico da Covilhã - Rua dos Namorados n.ºs 9, 11
e 13
 Centro de Inclusão Social da Covilhã
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 Projeto de Construção do Centro Judaico da Covilhã
 Gestão processual relativamente a projetos
 Projeto de eficiência energética nos edifícios municipais – edifício dos Paços do
Concelho da Covilhã
 Projeto - Centro de incubação e apoio ao empreendedorismo
 Projeto de eficiência energética nos edifícios municipais – edifício dos Paços do
Concelho da Covilhã
 Projeto estrutural da escadaria de acesso ao Parque da Goldra - Covilhã
 Aquisição de serviços de elaboração de projetos e elaboração da candidatura no
âmbito da reabilitação dos bairros do município da Covilhã (eficiência energética)
 Elaboração de projetos e elaboração de candidatura no âmbito da reabilitação dos
bairros sociais do Município da Covilhã (eficiência energética) – 2ª Fase
 Apoio técnico às Juntas de Freguesias
 Projeto da escadaria e passadiço dentro do recinto Senhora do Carmo – Teixoso
 Projeto da Requalificação da Praia Fluvial do Ourondo
 Estudo hidráulico - Pontão do Porto Chão - Ribeira da Rabaça – Erada
 Estudo hidráulico - Pontão na Ribeira do Casalinho – Erada
 Estudo hidráulico - Construção de Passadiço na Ribeira da Vila do Carvalho
 Projeto de consolidação de Pontão sito no Caminho do Pecalvo – Peraboa
 Manutenção e reparação do caminho de acesso à Capela das Sarnadas – Verdelhos
 Verificação de orçamento para os materiais a aplicar em Muro de suporte na Rua Jogo
da Bola – Freguesia do Ferro
 Largo N. Srª dos Prazeres, n.ºs 5 e 7 - Edifício confinante ao edifício sito no Bairro das
Machedes – Freguesia Tortosendo
 Proposta para execução de Parque Infantil, em Cantar Galo – União Freguesias Vila do
Carvalho / Cantar Galo
 Levantamento arquitetónico da EB1 das Sarnadas – Freguesia de Verdelhos
 Levantamento arquitetónico do edifício destinado ao centro de acolhimento e
interpretativo da senhora das cabeças- Freguesia de Orjais
 Levantamento arquitetónico dos balneários do recinto desportivo da EB1 da Erada –
Freguesia da Erada
 Atualização do edifício da EB1 de Sobral de São Miguel – Freguesia S. S. Miguel
 Obras Protocoladas com Juntas de Freguesia
 Zona de vendas de Orjais - Freguesia de Orjais
 Conclusão da reparação do muro de suporte nas Sarnadas – Freguesia de Verdelhos
 Casa do Povo de Casegas – União de Freguesias Casegas/Ourondo
 Obras no cemitério – Freguesia de Unhais da Serra
 Parque lazer do Paul – Freguesia do Paúl
 2ª Fase / Empreitada Reparação Sede da Junta Aldeia São Francisco de Assis –
Freguesia de Aldeia S. Francisco de Assis
 Estada Municipal entre a Ponte e Rua das Carreiras - Freguesia de Erada
 Casas de banho do Sarzedo - União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo
 Construção de muro de suporte do Teixoso e Srª. do Carmo - União de Freguesias de
Teixoso e Sarzedo
 Construção de muro de suporte - caminho das Quintas do Lar da Barroca da Donzela União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo
 Obras de recuperação de muros, passadiços, arranjos urbanísticos, etc. - União de
Freguesias de Cantar Galo/Vila do Carvalho
 Arranjo da Zona envolvente à Praia Fluvial e dos Equipamentos de Manutenção e de
Lazer da Freguesia - Freguesia de Unhais da Serra
 Rancho Folclórico da Boidobra, trabalhos de requalificação da sede - Freguesia da
Boidobra
 Apoio à realização da obra de "casa mortuária do Dominguiso" - Freguesia do
Dominguiso
 Orçamento participativo 2016 - Requalificação do pátio de recreio da EB1/JI - Ferro Freguesia do Ferro
Apoio técnico em obras executadas por particulares:
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 Estabelecimento Comercial - Quiosque - Tabacaria - Arcadas do Edifício da Câmara
 Requalificação das arcadas do Município - alteração e instalações de novas valências –
cafetaria/bar
 Loteamento Urbano com Obras de Urbanização, Processo de Obras, Nº 527 - alvará
de loteamento nº 1/17
 12 - Unidos do Tortosendo - obras no edifício dos Unidos do Tortosendo
 Levantamento arquitetónico do espaço destinado ao Call Center na Parkurbis
 Levantamento arquitetónico dos novos edifícios da antiga central elétrica atuais
instalações Municipais da carpintaria, serralharia e mecânica
 Jardim de Aromáticas, Escola Pêro da Covilhã
 Estabelecimento comercial "O Verdinho"
 Alteração/Ampliação do quiosque do Jardim Público
 Análise e informação a pedidos formulados para autorização de abertura de vala e
intervenções em espaço público, no Concelho da Covilhã, por entidades externas:
 Particulares - total do n.º de pedidos: 101
 ADC, Águas da Covilhã, E.M. – total do n.º de pedidos: 24.
 ADS, Águas da Serra, S.A. - total do n.º de pedidos: 1
 ICOVI - Infraestruturas e Concessões da Covilhã, E.E.M. - total do n.º de pedidos: 4
 Regadio da Cova da Beira - total do n.º de pedidos: 9
 EDP - Distribuição - Energia S.A. - total do n.º de pedidos: 11
 BEIRAGÁS - Companhia de Gás das Beiras, S.A. - total do n.º de pedidos: 13.
 MEO - Serviço de Comunicações e Multimédia, S.A/ PT Comunicações, S.A. ¬- total do
n.º de pedidos: 56.
 NOS - Comunicações, S.A. - total do n.º de pedidos: 39
 Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. - total do n.º de pedidos:13
 NOWO – Comunications, S.A. - total do n.º de pedidos: 1
Assuntos Diversos:
 Reclamações de particulares
 Verificação e confirmação de fornecimentos de materiais e prestação de serviços.
 Apoio aos vários serviços do Município, nomeadamente, acompanhamento e
elaboração de autos de Vistoria de Conservação, Segurança e Salubridade do Serviço
de Urbanismo, confirmação de faturas entre outros para o Serviço de Finanças, apoio
técnico para as solicitações em escolas e edifícios de habitação social solicitados pelo
serviço de Educação e Ação Social, apoio técnico solicitado pelo Serviço de Cultura e
Desporto sobre o estado do edificado.
 Reparação de fogo, sito na Urbanização das Nogueiras, lote 1; 2.º direito
 Projeto de Requalificação de passeios na Alameda Europa e elaboração das medições
para a empreitada
 Medidas de autoproteção para o edifício da Escola EB I do Canhoso”
 Urbanização das Nogueiras - Teixoso
 Habitação social - Tortosendo
 Vistoria a casa de habitação face a reclamações, na rua 1.º de Maio, n.º 7, na Covilhã
 Rua travessa dos Loureiros, n.º 4, no Tortosendo
 Urbanização das Nogueiras, 16 - 1.º esq.º - Teixoso
 Rua 1,º de Maio, Bloco B, 2.º esq.º na Covilhã
 Rua 1,º de Maio, Bloco D, 2.º esq.º na Covilhã
 Projeto de Criação de ciclovia: Central de camionagem - Estação de caminho-de-ferro
 Museu de Arte Sacra
 Complexo desportivo
 Circular ANMP: Amianto em edifícios e equipamentos públicos da responsabilidade
municipal – inquérito on-line.
 Elaboração do plano de acessibilidades para a piscina praia da Covilhã
 Elaboração do plano de acessibilidades para o Auditório municipal
 Habitação - Rua 1.º de maio, bloco 35 A - 2.º dtº
 Habitação social - rua do Campo, Bloco 9 1.º esq.º - Tortosendo
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 Habitação social - rua do Campo, Bloco 12 r/c dt.º - Tortosendo
 Habitação social - rua Cidade do Fundão, lote 3 - 2.º esq.º
 Projeto de Centro de incubação e apoio a indústrias culturais e criativas
 Empreitada - Reabilitação de Edifício na Zona Histórica - Rua Conselheiro António
Pedroso dos Santos n.º 107 e Travessa Senhora do Rosário n.º 12 - Covilhã
 Lote 3 na Urbanização das Nogueiras, Teixoso
 Montagem de tenda na escola do Teixoso
 Pavilhão do Inatel
 Casa na Rua Pinhal do Gaiteiro, n.º 1 - Biquinha
 Requalificação da EB1 do Teixoso - Anomalias
 Estudo e elaboração do processo para efeitos de empreitada de Requalificação da
escola EB1 do Teixoso - Trabalhos complementares
 Reabilitação de Edifícios na Zona Histórica da Covilhã - Rua do Castelo n.º 2; Rua do
Castelo n.º 4; Rua dos Namorados n.ºs 9, 11 e 13”.
 Estabilização de ruínas na rua do Lameirão, n.º 5 - Ourondo
 Ampliação do Cemitério de São Jorge da Beira
 Jardim de Infância de Cantar Galo
 Estrada da Fábrica Velha, Covilhã
2.1.2. Obras por administração direta
2.1.2.1. Vias de comunicação
 Reparação e manutenção de caminhos em várias freguesias
 Desobstrução / reconstrução de alvanéis e aquedutos
 Espalhamento de sal em várias estradas
 Aplicação de massas a frio em tapamento de buracos
 Asfaltamento em recargas de pavimento rua das flores – União de Freguesias Cantar
Galo/ Vila do Carvalho
 Asfaltamento em recargas de pavimento rua da palmeira – União de Freguesias Cantar
Galo/ Vila do Carvalho
 Asfaltamento em recargas de pavimento em arruamentos do Teixoso – Freguesia
Teixoso/Sarzedo
 Asfaltamento em recargas de pavimento na EM513 entre Tortosendo e Dominguiso
 Asfaltamento em recargas de pavimento na M 1048 entre rotunda do farrapeiro e ponte
de Alcaria - Freguesia do Dominguiso
 Asfaltamento em recargas de pavimento em arruamentos de Verdelhos – Freguesia de
Verdelhos
 Asfaltamento em recargas de pavimento na EM 506 entre Data Center e a ponte de
Álvares
 Pavimentação de caminho no Terlamonte – Freguesia Teixoso/Sarzedo
 Pavimentação de caminho na Borralheira do Teixoso - Freguesia Teixoso/Sarzedo
 Pavimentação do acesso ao Banco Alimentar – Freguesia da Boidobra
 Pavimentação de caminho de Acesso à Capela de S. Romão - Freguesia de Verdelhos
 Medidas de moderação/redução de velocidade: alteamento de passadeiras
 Execução de base de abrigos de passageiros
 Execução de drenagens de águas pluviais
 Execução e reparação de caixas e grelhas de drenagem (esgotos e pluviais)
 Limpeza de bermas e valetas
 Reparação de muros de alvenaria (muros de suporte de estradas)
 Reparação de muros danificados por acidentes de trânsito
 Reparação e manutenção de vias na cidade
 Limpeza de bermas e valetas incluindo desmatação e desobstrução / reconstrução de
alvanéis e aquedutos
 Espalhamento de sal em várias estradas
 Limpeza e desmatação na zona dos elevadores
 Aplicação de massas a frio em tapamento de buracos
 Asfaltamento em recargas de pavimento - Rua Conde da Covilhã - Freguesia Covilhã /
Canhoso
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 Asfaltamento em recargas de pavimento - Bairro Senhora do Rosário - Freguesia
Covilhã / Canhoso
 Reparação de arruamentos incluindo passeios em calçada/calçadinha, lajetas e
betonilhas
 Execução de pavimento novo em calçada, blocos de pavê e betonilhas
 Colocação de delimitadores de estacionamento em vários locais da Cidade
 Medidas de melhoria da circulação de pessoas com mobilidade reduzida: rebaixamento
de lancis
 Execução de drenagens de águas pluviais
 Execução e reparação de caixas e grelhas de drenagem (esgotos e pluviais)
 Limpeza de bermas e valetas
 Reparação de muros danificados por acidentes de trânsito
2.1.2.2. Construção civil
 Parque Escolar
 Reparação e manutenção de caldeiras e radiadores nas Escolas e Jardim-de-infância
 Reparação e manutenção de redes de águas e esgotos em Escolas e Jardins-deinfância (trabalhos de reparação /substituição de autoclismos e torneiras, reparações de
fugas de águas e desentupimento de esgotos)
 Reabilitação de edifícios do Parque Escolar, escolas e jardim-de-infância; substituição
de pinturas, reparação de pavimentos, manutenção de coberturas
 Apoio nas obras efetuadas no Parque Escolar nomeadamente na remoção e
recolocação de equipamentos e mobiliário, e alterações da rede de água para instalação
de contadores na Rede de Incêndio
 Edifícios e Equipamentos Municipais
 Pinturas e reparações em vários gabinetes de edifícios municipais
 Reparação e manutenção de redes de águas e esgotos em edifícios municipais
(trabalhos de reparação /substituição de autoclismos e torneiras, reparações de fugas de
águas e desentupimento de esgotos)
 Manutenção e reparações nas instalações dos balneários do Complexo Desportivo,
Estádio Santos Pinto e Piscinas
 Reparação e manutenção de bombas em redes de água e de esgotos (estádio Santos
Pinto, complexo desportivo, piscina municipal e piscina praia)
 Reparações e manutenção Parkurbis: pinturas e redes de águas e esgoto
 Trabalhos de manutenção e limpeza em coberturas e caleiras de edifícios municipais
 Montagem e desmontagem de estruturas várias (pelourinho, estádio Santos Pinto,
Complexo Desportivo)
 Reabilitação de parques Infantis e campos de jogos, montagem de aparelhos
geriátricos
 Execução de obra do Parque Infantil do Jardim Público
 Execução de obra do Parque Infantil do Jardim do Lago
 Edifícios de Habitação Social
 Reparação e manutenção de redes de águas e esgotos em fogos de habitação social
(trabalhos de reparação /substituição de autoclismos e torneiras, reparações de fugas de
águas e desentupimento de esgotos)
 Execução de rede exterior de águas quentes e frias em substituição da rede existente
(casos em que as rede antiga não tem reparação possível)
 Pinturas e reparações em fogos habitação social
 Trabalhos de manutenção e limpeza em coberturas e caleiras de edifícios de habitação
social
 Outros trabalhos
 Execução de bases para fixação de painéis informativos e de inaugurações
 Transporte de mobiliário em mudança de instalações de vários serviços
 Demolições várias
 Aplicação de Outdoors, MUPIs, e pendões vários
 Aplicação de fitas de sinalização temporária de zonas de perigo
 Remoção de obstáculos em vias de circulação
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2.1.3. Topografia
Levantamentos topográficos
 Reclamação (serviços de fiscalização) – Lote D45 do Loteamento Quinta da Ponte
Terra - Canhoso;
 Troço de ligação da EN 343-1 à povoação da Erada - projeto de beneficiação da via –
M510 - Erada;
 2ª Fase de intervenção - prolongamento da via: Levantamento topográfico e projeto
viário – Rua Francisco Leal - Boidobra;
 Trânsito na Rua Vasco da Gama – sugestão – Covilhã;
 Processo Nº 113/16 - José Pereira Cardina – M506-1 – Ferro;
 PEDU - candidatura a cofinanciamento do projeto "Reabilitação de habitação social
Centro Histórico (28 edifícios/46 habitações) - 1ª Fase" – Rua 6 de Setembro, 33A –
Covilhã
 PEDU - candidatura a cofinanciamento do projeto "Reabilitação de habitação social
Centro Histórico (28 edifícios/46 habitações) - 1ª Fase" – Rua 6 de Setembro, 41 –
Covilhã
 PPUOPG5 - APA rede hidrográfica – Covilhã (zona do antigo aeródromo)
 Levantamento topográfico dos artigos n.º 2 (Terrenos na zona de lazer) – Além Ponte –
Casegas
 Levantamento topográfico do artigo rústico n.º 757 da antiga Freguesia de Casegas –
Casegas
 Processo nº 350/03 em nome de Campos e Campos e venda de propriedades, Ldª –
Tortosendo
 Jardim das Artes – Covilhã
 Atualização de base topográfica – Covilhã
 Terrenos da Igreja dos Penedos Altos – Covilhã
 Ruas da Freguesia danificadas – Sarzedo
 Ruas da Freguesia danificadas – Caminho Municipal entre o Terlamonte e a N18-3 Teixoso
 Croqui do projeto da escadaria da Senhora do Carmo e pavimentação da parte exterior
da Capela - Teixoso
 Ruas da Freguesia danificadas – Borralheira
 Ruas da Freguesia danificadas – Atualização - Teixoso
 Orçamento Participativo 2016 - Projeto 76 - Centro de Recolha e Acolhimento Animal Boidobra
 Ruas da Freguesia danificadas – (Rua da Ponte de pedrinha e Rua da Senhora dos
Verdes) - Teixoso
 Ruas da Freguesia danificadas – (Rua do Quebra costas, Rua Dr. Joaquim P. Macedo,
Rua do Passal, Rua Co. Joaquim Pina Calado, Rua da Comenda e Rua da Fonte do
Fundo) - Teixoso
 Trabalhos de Reabilitação – Av. Furriel Miliciano Aníbal J. P. Casteleiro - Peso
 Terenos públicos do Alvará 03/98 – Bairro do Covelo – Covilhã
 Ruas da Freguesia danificadas – (Rua 25 de Abril, Rua da Capela, Largo da
Oliveirinha) - Teixoso
 Atualização do levantamento topográfico - Rua Guerra Junqueiro – Vale Formoso
 Medição de áreas de madeiras degradadas- Parque da Goldra – Covilhã
 PPUOPG5 - APA rede hidrográfica – Levantamento topográfico de linhas de água –
Covilhã
 Orçamento Participativo 2016 - Projeto 76 - Centro de Recolha e Acolhimento Animal –
Complexo desportivo – Boidobra
 Levantamento topográfico de um artigo omisso pertencente à Junta de Freguesia em
Sítio de Além-Ponte – Casegas (praia fluvial)
 PO nº 16415 – Alexandre Manuel Campos Gamito – Exp. n.º 13.1 – Canhoso
 Edifício de Habitação e Comércio/Plano Pormenor da Zona Intramuros – Rua dos
Bombeiros Voluntários – Covilhã
 Parcela A19 junto ao Pátio dos escuteiros – Rua do Castelo - Covilhã
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 Of. 09/17 - Pedido levantamento topográfico – Dominguizo
 Levantamento topográfico na Avenida 2 de novembro, freguesia do Dominguizo, para
efeitos de instrução de processo de desafetação do domínio público para o privado
municipal – Dominguizo
 Alienação de parcela de terreno do domínio público – Travessa das Moitinhas – Covilhã
 Levantamento topográfico do troço de EM513 entre a rotunda do Farrapeiro no
Dominguiso e a entrada dos vales do rio – Tortosendo, Dominguizo
 Ligação Trigais/Erada – Pontão do Porto-Chão - Erada
 Ligação Trigais/Erada – Pontão dos Casalinhos - Erada
 Orçamento Participativo 2017 - Projeto 13 - "Reestruturação do Ringue" - Erada
 Estimativa orçamental para eventual posse administrativa de prédio – Rua do Cimo do
Povo - Dominguizo
 Obras de Requalificação do Caminho Municipal 1374, entre a Barroca Grande e limite
do Concelho da Pampilhosa da Serra – S. Jorge da Beira, S. Francisco de Assis
 Pavilhão da INATEL (Atualização) – Covilhã
 Polidesportivo do Ribeiro Negro, Covilhã - Levantamento topográfico  Águas pluviais Publicas que drenam para terreno privado / Largo dos Chões em
Peraboa
 Quinta da Fonte Fria - parcela de terreno municipal junto ao Quartel da GNR - Covilhã
 Quinta da Corredoura - parcela de terreno municipal – (Quartel da GNR) - Covilhã
 Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 2/87 – Covelo
- Atualização do levantamento e elaboração de cortes e estudo de implantação. - Covilhã
 Açude da Pinha, localizado a jusante da ponte do Paúl, para intervenção de
consolidação do açude - Paúl
 Edifício urbano, doado e aceite pela Junta de Freguesia – Travessa Dr. José Carvalho Paúl
 Oficinas da CMC (DOP), junto à Estação da CP - Covilhã
 Levantamento topográfico da área ocupada e respetivo logradouro do Pavilhão
construído junto ao Museu de Arte e Cultura – Covilhã
 PEDU - candidatura a cofinanciamento do projeto "Reabilitação de habitação social
Centro Histórico (28 edifícios/46 habitações) - 1ª Fase" – Rua Alexandre Herculano, 2830 - Covilhã
 Transversais da Rua (Atualização) – Rua do Centro de Artes – Covilhã
 Orçamento Participativo 2017 - Projeto 10 - "Requalificação da Praia Fluvial do
Ourondo" - Ourondo
 Antiga Fábrica António Estrela / New Hand Lab - Estruturas Arqueológicas – Medição
de interiores (continuação do trabalho 16.122) - Covilhã
 Pedido de identificação de proprietários de terrenos junto à Escola de S. Domingos Cantar Galo
 Ruas a pavimentar – Rua do Outeiro, Rua do Carril e Caminho - Verdelhos
 Terreno de utilização publica-loteamento Claraboia – Tortosendo
 Alvará1-03, Lote A, Utilização pública, espaço verde, loteamento entre o mercado e o
infantário - Tortosendo
 Levantamento do loteamento e Terreno do Município frente à ADE- Corredoura Covilhã
 PO nº 26/16-Alienação de terreno (espaço verde) do domínio público para o domínio
privado (386,85m²) – Bairro do Covelo - Covilhã
 Emissão de certidão de cedência de terreno – Levantamento do cruzamento entre a
Rua 30 de Junho e a Rua Luis de Camões - Apuramento de área ocupada com o
alargamento da rua Luis de Camões – Cantar-Galo, Vila do Carvalho
 Levantamento das drenagens e cotas nos arranjos exteriores da Escola dos Montes
Hermínios – Tortosendo
 Processo n.º 595/13DIV - Caminho dos Moinhos, Covilhã
 Processo n.º 1618/04DIV - Local: Largo de São Silvestre n.ºs 13 e 15 e edifício entre
ambos, Covilhã
 Edifícios em ruína – n.º 1,3,5 e 7 do Largo da Senhora dos prazeres – Tortosendo
 Processo n.º 1067/10DIV - Solicitação de estimativa orçamental – Beco da Alegria, 1719 - Covilhã
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 Escoamento de águas pluviais (Atualização de levantamento) – Travessa dos Chões Peraboa
 Escoamento de águas pluviais – Rua da Barronceira – Peraboa
 Apoio para execução de processo técnico dos passadiços – Rua Prof. Salcedas Pais
(Ponte do Meio) – Vila do Carvalho
 Cedência para melhoramento de caminho particular no Sítio do Vale -Verdelhos.
 Processo n.º 48/17DIV - Local: Rua Dr. Oliveira Dias n.º 57 – Ferro
 Medição do terreno dos depósitos de água e antena de telecomunicações – Rua dos
Torgais – Sobral de São Miguel
 Casa em ruínas - queda de pedras para a via pública – Largo da Senhora dos Prazeres
- Tortosendo
 EN 18 km 44,250 - Reconstrução de muro, sob jurisdição da Câmara Municipal da
Covilhã - Covilhã
 Cruzamento da Borralheira na N18 - Teixoso
 Processo nº 304/12Div em nome de António José Pinto Romão – Rua Nova – Covilhã
 Acesso à Covilhã - Via TCT - Delimitação de propriedade vs passeio municipal –
Covilhã
 Arrendamento de parcela de terreno para construção de um Bar, Exploração de uma
Esplanada e Instalação de Bombas Abastecedoras de Gasolina, Gasoleo, Ar e Àgua,
sita na Avenida Frei Heitor Pinto, com a área aproximada de 100,00 m2. - Jardim Público
- Covilhã
 Pedido de colaboração para levantamento topográfico do Regadio das Lages, no Paul
 Terrenos do loteamento com alvará n.º 2/08, situado no Ribeiro Negro ou sítio do Polito
de Baixo, titulado Marques & Saraiva - Construção Civil, Lda - Boidobra
 PO n.º 177/03 - Solicitação de estimativa orçamental – Beco da Alegria, 21 - Covilhã
 Pontão de Peraboa – Caminho do Pecalvo – Peraboa
 Apoio topográfico e implantações
 Marcação de lugar de estacionamento para pessoa portadora de deficiência – Boidobra
 Implantação do segundo Quiosque-Bar – Jardim Público – Covilhã
 Oficio nº 41 - Pedido de colaboração - marcação dos limites de via na parcela n.º 49
das plantas parcelares - Ferro
 Relocalização do Marco Geodésico da GRILA – Covilhã
 Medição de controlo de muro de suporte em ruína – Rua dos Campeões – Vila do
Carvalho
 Estrada entre o centro cívico de Cantar Galo e a Ponte de São Domingos – Elaboração
de cortes transversais - Cantar-galo, Vila do Carvalho
 Implantação de elementos de projeto definidos pela Junta de Freguesia para a
construção de um passeio – Bairro de São Salvador – Teixoso
 Trabalhos de repavimentação da rua (apoio topográfico) – Rua das Flores – CantarGalo
 Trabalhos de construção de valeta de escoamento de águas pluviais (apoio
topográfico) - Rua das Palmeiras - Cantar-Galo
 Elaboração de cortes transversais no loteamento em construção na Quinta da Grila –
Boidobra
 Medição de profundidade de caixas – Rua das portas do Sol – Covilhã
 Solicita autorização para corrigir a valeta – M506-1 – Ferro
 Jardim Público - eventos comemorativos do dia da criança - Parque Infantil – Covilhã
 Zona de lazer do Parque das oliveiras – Ferro
 Implantação do campo de Basket – Jardim do Lago – Covilhã
 Unidos do Tortosendo - construção de rampa de acesso a deficientes para a Sede do
Unidos – Implantação de alteração do passeio existente – Tortosendo
 Pavimentação de caminhos e calcetamento da área envolvente à capela de São
Romão (Implantação) - Verdelhos
 Implantação de um campo de jogos (FUTSAL) no terreno de cedência para
equipamentos coletivos do Alv. 22/99 – Rua das Almas – Canhoso
 Pavimentação do logradouro do Banco Alimentar da Cova da Beira – Boidobra
 Medição da área a asfaltar da E.M. 511, entre Casegas e Pedras Lavradas – Casegas
 Implantação dos limites do lote n.º 18a – Parque Industrial – Canhoso
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 Zona ajardinada na Escola Pêro da Covilhã - Covilhã
 Alteração do passeio junto ao Banco Montepio – Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã.
Estudos e projetos:
 Estudo de criação de uma via de BUS – TÁXI desde a entrada principal até à entrada
dos autocarros – Alameda Europa- Covilhã;
 Medição da zona da entrada de uma habitação no Bairro do Cabeço para cálculo de
alteração da inclinação de escoamento pluvial da rua – Rua de São José Operário –
Tortosendo;
 Requalificação do espaço público formado pela rua de Acesso à Estação, pelo parque
de estacionamento e pelo acesso inferior ao Jardim do Rodrigo - elaboração de projeto –
Covilhã
 Centro de Acolhimento da Senhora da Cabeça – Orjais
 Cálculo de rasante para o projeto de construção de uma rotunda junto à ‘TECNAT’ Parque industrial – Canhoso
 Projeto de Escadaria (atualização da base topográfica) – Elevador da Goldra – Covilhã
 Cartografia
 Estrada entre o Aeródromo e a E.M. 506-1 (Sobreposições de cartografia) – Boidobra,
Ferro
 Planta de Localização e ‘shapefile’ das Piscinas Municipais Cobertas - Covilhã
 PEDU - candidatura a cofinanciamento do projeto "Requalificação do circuito de ligação
entre a estação da CP e a Central de Camionagem, com integração da rede de bicicletas
elétricas” - Covilhã
 Cartografia digital das zonas dos Regadios da Vage e das Courelas em Casegas e
Regadio das Relvas e do Açude Velho em Ourondo Conversão de ficheiros shapefile
para dwg – Casegas, Ourondo
 Planta de localização do edifício dos Paços do Concelho - Covilhã
 Plantas de localização do Museu de Arte e Cultura - Covilhã
 Zona Industrial do Canhoso - intervenções da DO no troço entre o CITEVE e a rotunda
do parque industrial do Canhoso – Elaboração de cortes transversais – Covilhã,
Canhoso
 H02 - Pedidos de Inquilinos - Manuel Pinto da Cruz Abrantes (Planta de localização) Covilhã
 Aviso nº CENTRO-04-2017-06 do Centro2020, cofinanciamento de intervenções de
reabilitação de Bairros Sociais no âmbito da Eficiência Energética - proposta de
apresentação de candidatura – Plantas de localização e de implantação dos lotes. Bairro do Património – Covilhã e Bairro da Alâmpada - Boidobra
 Processo n.º 463/FIS/2017 (antecedentes no EDOC/2017/17438) – Planta de
localização - Cortes do Meio
 Planta de localização – Rua Direita, 11 – Vales do Rio
 Processo 82/FIS/2017 – Planta de localização – Rua do Vale - Paúl
 Limite de freguesias (Plantas de localização) – Cortes do Meio, Covilhã e Canhoso,
Cantar-Galo e Vila do Carvalho
 Conversão de ‘shapefiles’ para DWG’s – Áreas ardidas 2017
 Início do Processo de Expansão da Rede MOBI.E de postos de carregamento de
veículos elétricos – Rua António Augusto de Aguiar - Covilhã

2.2 Divisão de Serviços Operativos (DSO)
2.2.1.- Armazéns
2.2.1.1. Armazém principal – A1 – Corredoura
Para colmatar a privação de apoio indispensável, no âmbito dos recursos humanos a que este
Serviço ficou exposto, vieram os elementos do GA a introduzir métodos mais céleres e
coerentes para a execução de algumas tarefas, nomeadamente nas contagens efetuadas para
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a realização do inventário anual e para com o atendimento. Saliente-se ainda que tais medidas
contribuíram em muito para um aperfeiçoamento sempre tão ambicionado.
Assim, ao longo deste período foram realizadas, salvo alguma omissão, as seguintes tarefas:
 Elaboração de PAQ’s (material para stock), RQI’s (476un, sendo neste caso para
aquisição de materiais de aplicação imediata);
 Codificação de artigos (sendo na maioria solicitações de Serviços externos ao
Armazém) na aplicação Medidata;
 Receção, etiquetagem e acondicionamento de mercadorias adquiridas e materiais
usados provenientes de inúmeras situações como por exemplo: lâmpadas de IP
retiradas por motivos de substituição ou outros;
 Fornecimento de materiais (novos e/ou usados) aos diversos Serviços da Câmara
Municipal; Movimentação de faturas e requisições, a pedido do Serviço de Contabilidade;
 Elaboração dos relatórios de atividades, trimestralmente, dos Serviços de Armazém,
Carpintaria, Energia e Eletricidade e Serralharia; relatório de atividades anual da Divisão
de Serviços Operativos; Realização do inventário anual – contagens e registo na
aplicação do Aprovisionamento;
 Distribuição das tarefas solicitadas vias EDOC/Email à equipa dos transportes
cargas/descargas e/ou Armazém 2;
 Execução de todo o serviço de carácter administrativo inerente ao funcionamento deste
Armazém e também algum apoio aos diversos Serviços da DSO.
Secção de Transportes – Cargas/Descargas
Esta equipa composta pelos três elementos atrás referidos, procedeu à execução das mais
diversificadas tarefas, sendo dificilmente enumerá-las todas aqui, no entanto passa-se a
descrever algumas:
 Transporte de mobiliário para e das Lojas Sociais – artigos cedidos por munícipes e
também doados a munícipes (outros); transporte de materiais e equipamentos –
barracas, palcos, estrados, grades antimotim, pneus usados, etc…) inerentes à
realização de espetáculos, exposições, feiras temáticas e/ou outros eventos;
 Colaboração na montagem/desmontagem de presépios;
 Transporte para o Ecoponto de desperdícios e lixos provenientes de
materiais/equipamentos danificados e irrecuperáveis;
 Colaboração/apoio nos incêndios com entrega/distribuição de gasóleo aos veículos aí
em serviço;
 Arrumações e limpeza do Armazém 2 – Alâmpada, Boidobra;
 Colaboração com os diversos Serviços da DSO e restantes Divisões, na realização das
mais diversificadas tarefas;
 Outros transportes e/ou tarefas ocasionais (diversos).
2.2.1.2. Armazém de Apoio – A2 – Alâmpada
O Armazém 2, sito na Alâmpada, Boidobra é o local por onde passam os materiais de maiores
dimensões, nomeadamente, para construção/obras. Neste, foram realizadas as seguintes
tarefas:
 Receção de materiais, equipamentos e viaturas apreendidas;
 Fornecimento de materiais e outros equipamentos – também a retoma destes:
barracas, palcos, estrados, cadeiras, urnas, grades anti-motim, etc., aos Serviços do
Município e outras entidades;
 Acondicionamento dos materiais depositados;
 Limpeza do espaço e arrumações;
 Realização do inventário/contagens;
 Serviço administrativo inerente à realização das tarefas executadas;
 Outros serviços (diversos).
2.2.2.- Carpintaria
O Serviço de Carpintaria efetuou, entre outros, ao longo deste ano os seguintes serviços:
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 Levantamento dos materiais necessários para a realização das obras/trabalhos
solicitados, efetuando consulta, excecionalmente, de orçamentos para aquisição através
de RQI’s ou com o Fundo de Maneio;
 Guarda dos materiais rececionados ou adquiridos até à sua aplicação nos trabalhos
solicitados; manutenção/reparações de portas, janelas, estores, soalhos, mobiliário,
barracas e outros equipamentos nas Escolas do 1.º Ciclo, Jardins de Infância, Jardins,
Espaços de Lazer e outros edifícios património deste Município;
 Reparação de caixas/carroçarias de viaturas de mercadorias; montagem/desmontagem
de barracas, palcos e outros equipamentos nos eventos organizados pelo Município e/ou
outras entidades; Construção de mobiliário diverso e outros equipamentos destinados ao
património do Município - EB’s1/Jardins de Infância, Habitação Social e Câmara
Municipal, (ex. casinha do Pai Natal);
 Colaboração na mudança de exposições, transporte de diversos equipamentos
pertencentes ao Município;
 Outros serviços (diversos).

2.2.3.- Energia e Eletricidade
O Serviço de Energia e Eletricidade efetuou ao longo do ano, entre outros, os seguintes
serviços:
 Coordenação;
 Elaboração de RQI’s;
 Solicitação de orçamentos – via ofícios à EDP para colocação de luminárias e/ou
ampliação das redes aérea/subterrânea de BT/IP;
 Comunicação de avarias de IP à EDP;
 Receção e/ou levantamento ao balcão dos fornecedores e guarda dos materiais
adquiridos até à sua aplicação nos trabalhos solicitados;
 Manutenção do sistema de semaforização, substituindo lâmpadas e reparações
diversas; Manutenção/reparação das instalações elétricas e/ou outros mecanismos
interligados, em edifícios Municipais (incluindo os de Habitação Social);
 Execução de instalações elétricas e/ou aplicação isolada de tomadas, campainhas ou
outros e substituição de lâmpadas nos edifícios património do Município, Câmara
Municipal, EB’s1/JI, Habitação Social e outros;
 Manutenção e reparação dos sistemas de aquecimento e/ou outros nas EB’s1/JI de
todo o concelho e noutros edifícios património do Município; manutenção/reparação da
IP decorativa do concelho; Montagem/desmontagem, manutenção/reparação das
eletrificações dos eventos culturais, desportivos e outros;
 Eletrificação do edifício Ex-Central Elétrica, edifícios anexos (oficinas e outros) e outros
espaços em edifícios património do Município;
 Apoio com a viatura/grua nos mais diversos serviços, quando solicitado;
 Manutenção/reparação de ferramentas elétricas; manutenção/reparação da máquina
dos tickets do Silo Auto do Mercado Municipal;
 Verificação/reparação de avarias em alarmes, Iluminação Pública, semaforização e
outros;
 Acerto de relógios de iluminação e sistemas de aquecimento;
 Leitura de contadores de energia elétrica de edifícios propriedade do Município e
comunicação à distribuidora de energia;
 Verificação /reparação de avarias nos Silos Auto, Mercado Municipal, Central de
Camionagem, entre outros edifícios;
 Outros serviços (diversos).
2.2.4. Gestão de Máquinas e Viaturas Municipais
Este Serviço efectuou transportes de passageiros e de mercadorias.
Relativamente aos transportes de passageiros, foram efetuados os seguintes:
 Classe executiva;
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 Personalidades/oradores intervenientes nos eventos “Café Literário”, “Troca de
Palavras”, entre outros;
 Funcionários e/ou equipamentos para realização e apoio aos eventos, eleições e/ou
outras atividades;
 Escolares – piscina entre outros;
 Colaboradores da CPCJ;
 Grupos, associações e/ou outras entidades;
 Outros transportes, diversos.
Quanto ao transporte de mercadorias, foram efetuados os seguintes:
 Transporte de materiais diversos, equipamentos para a realização de eventos, peças
de exposição, materiais de construção, entre outros;
 Transporte do correio interno entre o Sítio da Corredoura e o Edifício Paços do
Concelho, com passagem por outros Serviços – Central de Camionagem, Piscina
Municipal e/ou outros;
 Transporte de materiais entre Serviços – Armazém e/ou outros;
 Outros transportes, diversos.
 Além dos serviços referidos, deslocaram-se também ao Centro de Inspeções
Periódicas para a realização das inspeções obrigatórias necessárias das viaturas.
Este Serviço efetuou transportes de passageiros e de mercadorias.
Relativamente aos transportes de passageiros, foram efetuados os seguintes:
Quanto ao transporte de mercadorias, foram efetuados os seguintes:
 Além dos serviços referidos, deslocaram-se também ao Centro de Inspeções
Periódicas para a realização das inspeções obrigatórias necessárias das viaturas.

2.2.5. Mecânica
Ao longo do ano o Serviço de Mecânica efetuou as seguintes tarefas:
 Verificação e deteção de avarias mecânicas e elétricas em viaturas e máquinas;
 Deslocações a firmas fornecedoras para consulta de orçamentos de peças e/ou
serviços;
 Receção (ou levantamento no fornecedor, quando adquiridos com Fundo Maneio) e
guarda dos mesmos materiais para execução dos trabalhos necessários;
 Desmontagem, reparação, montagem e ensaio de viaturas e máquinas.
 Outros serviços (diversos) ligados ao ramo da mecânica.
2.2.6.- Serralharia
O Serviço de Serralharia realizou ao longo do ano os seguintes trabalhos:
 Levantamento dos materiais necessários para a realização das obras/trabalhos
solicitados, efetuando, excecionalmente, consulta de orçamentos para aquisição através
de RQI’s ou com o Fundo Maneio;
 Receção (ou levantamento no fornecedor) e guarda dos materiais requisitados ou
adquiridos até à sua aplicação nos trabalhos solicitados;
 Manutenção/reparação de equipamentos municipais em diversos locais como: EB’s1/JI;
Parques/Espaços de Lazer; Jardins e Vias públicas;
 Construção/reparações diversas: acessórios/peças para viaturas e maquinaria; postes
de vedação, acessórios (chumbadores) para candeeiros de IP e sinalética/painéis da
rede viária, gradeamentos para a via pública, mobiliário urbano (abrigos de passageiros,
bancos de jardim, papeleiras), palcos, portões, Habitação Social, estruturas da
semaforização, etc.
 Colaboração em ações de despejo, montagem de palcos e barracas, rails e outros
equipamentos necessários à realização dos eventos;
 Reparações diversas no âmbito da serralharia, bate-chapas e pintura.
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 Outros serviços (diversos).
2.2.7. Trânsito e Sinalética da Rede Viária
Durante este ano, o Serviço de Trânsito e S. da Rede Viária realizou os seguintes trabalhos:
 Levantamento dos materiais necessários para a realização das obras/trabalhos
solicitados e consulta, excecionalmente, de orçamentos para aquisição através de RQI’s
ou do Fundo Maneio;
 Coordenação e verificação do estado da sinalização nas redes viárias do concelho;
 Receção (ou levantamento no fornecedor) e guarda dos materiais requisitados ou
adquiridos até à sua aplicação nos trabalhos solicitados;
 Apoio e cooperação com as forças de segurança nas necessidades a nível de trânsito;
 Deslocações, informações e desenhos referentes a estudos de regulamentação a nível
de trânsito;
 Deslocações, informações, desenhos e previsões de custos (diversos trabalhos e/ou
materiais);
 Reposição de sinalização vertical danificada;
 Remarcação horizontal;
 Colocação de espelhos parabólicos;
 Verificação, remoção e/ou reparação e colocação de abrigos de passageiros;
 Desenho de painéis de aviso sobre proibição de circulação de viaturas, placas
direcionais;
 Informação, desenho e mapa de trabalhos de apoio ao evento “Feira S. Tiago - 2017”,
a nível de colocação de painéis direcionais informativos, no Complexo Desportivo;
 Verificação e manutenção da Grande Rota do Zêzere;
 Apoio à Brigada do Asfalto, aos Serviços de Carpintaria, Mecânica, Obras e
Serralharia, quando solicitado;
 Acompanhamento dos trabalhos de marcação/pintura de sinalização horizontal em
estradas municipais por intermédio da ICOVI;
 Outros trabalhos (diversos).

2.3. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território
(DPOT)
A atividade da DPOT está regulada no ponto 5 do art.15º do Despacho n.º555/2013, publicado
no Diário da República, 2.ª série — N.º 6, de 9 de janeiro de 2013, destacando-se nos
seguintes pontos as matérias prementes desenvolvidas no decurso do ano de 2017.
2.3.1. Planos Municipais do Ordenamento do Território
No âmbito dos Planos Municipais, a DPOT tem por funções: Elaborar os estudos e
instrumentos de ordenamento do território, de iniciativa do Município, considerados necessários
à gestão urbanística do concelho, ao reordenamento e requalificação de zonas urbanas
degradadas e dos aglomerados deficientemente inseridos na malha urbana, bem como a
qualificação dos núcleos históricos das diversas localidades; Coordenar, de forma integrada, as
atividades de estudos, elaboração e monitorização do Plano Diretor Municipal, ou de qualquer
outro instrumento do ordenamento do território; Acompanhar a implementação dos
instrumentos de ordenamento em vigor, assegurando a sua atualização ou promovendo a sua
revisão.
Enumera-se a atividade desenvolvida neste campo no decurso do ano 2017:
 Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM)
Acompanhamento e colaboração com entidade adjudicada para a sua elaboração.
 Alteração do PDM
Alteração regulamentar elaborada internamente com os meios próprios da DPOT.
 Elaboração da Alteração ao Plano de Urbanização da Grande Covilhã (PUGC)
Alteração regulamentar elaborada internamente com os meios próprios da DPOT.
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 Elaboração do Plano de Pormenor da UOPG5 (PPUOPG5)
Acompanhamento e colaboração com entidade adjudicada para a sua elaboração.
Agendamento e realização de reuniões de concertação com entidades externas ao
Município, e elaboração de competentes Atas.
 Alteração do Plano de Pormenor da Palmeira (PP Palmeira)
Alteração elaborada internamente com os meios próprios da DPOT.
 Elaboração do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde – Zona Sul (PPPS-Sul)
Acompanhamento e colaboração com entidade adjudicada para a sua elaboração.
 Alteração à delimitação da ARU – Centro Urbano da Covilhã (2ª alteração)
Alteração elaborada internamente com os meios próprios da DPOT.
2.3.2. Planos Especiais
Compete também à DPOT: Coordenar iniciativas e gerir projetos especiais, que assumam uma
importância estratégica no desenvolvimento e qualificação do território do concelho.
Enumera-se a atividade desenvolvida neste campo no decurso do ano 2017:
 Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)
Acompanhamento do PEDU e elaboração de peças desenhadas (localizações e
contextualizações), nomeadamente nos seguintes programas/projetos:
 Rede de bicicletas elétricas para uso público
 Centro de Inovação Cultural da Covilhã
 Centro de Inovação e apoio ao Empreendedorismo
 Centro de Inclusão Social
 Pátio dos Escuteiros
 Requalificação de habitação social jovem – Centro Urbano da Covilhã (8 edifícios)
 Preparação de Peças de Concurso para Elaboração de Transposição das Normas dos
PEOT para o PDM Covilhã
 Preparação de Peças de Concurso para Elaboração de Novo Estudo Hidrológico e
Hidráulico do Concelho da Covilhã
 Preparação de Peças de Concurso para Elaboração de Estudo de Ruído - Área de
Intervenção PP UOPG 5 da Grande Covilhã
2.3.3. Projetos diversos
Ainda no âmbito das competências descritas no ponto anterior, enumeram-se outros projetos
elaborados e desenvolvidos no decurso do ano 2017, com os meios próprios da DPOT:
 Projeto de ampliação do Cemitério de S. Jorge da Beira
 Alteração e ampliação do Quiosque do Jardim para estabelecimento de Restauração e
Bebidas e criação de esplanada coberta
 Alteração de sanitários públicos para estabelecimento de bebidas - Parque da Goldra
 Requalificação do espaço Público formado pela Rua da Corredoura e acesso ao Jardim
do Rodrigo – consulta à Direção Regional da Cultura do Centro (DRCC)
 Elaboração de Estudo Prévio com identificação de traçados das redes cicláveis para
criação de rede de bicicletas elétricas para uso público
 Acompanhamento do Projeto de Execução da rede Ciclável da Cidade da Covilhã
 Projeto de arquitetura Loja Sons da Montanha, sito no edifício do Teatro Municipal
(publicidade e grade de proteção exterior) – consulta à Direção Regional da Cultura do
Centro (DRCC)
 Alteração e ampliação do Quiosque "O Verdinho" com enclausuramento da esplanada
coberta existente
 Projeto de Loteamento Quinta da Corredoura
Cuja conclusão está dependente da conclusão do processo de alteração do PUGC em
curso.
 Projeto de Loteamento da Zona Envolvente ao Data Center
Cuja conclusão está dependente da conclusão do processo de elaboração do PPUOPG5
em curso.
 Alteração ao Loteamento H – Parkurbis, Alvará de Loteamento 11/01 (ZIT 2ª Fase)
 Alteração ao Alvará de Loteamento 11/00, Lote 52
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 Projetos de Segurança Contra Riscos de Incêndio (SCIE):
 Alterações e Telas Finais do Projeto de SCIE da Escola EB1 do Teixoso
 Alterações e Telas Finais do Projeto de SCIE da Escola EB1 do Dominguiso
 Alterações e Telas Finais do Projeto de SCIE da Escola EB1 e JI Unhais da Serra
 Alterações e Telas Finais do Projeto de SCIE da Escola EB1 e JI do Paul
 Alterações do Projeto de SCIE da Escola EB1 do Rodrigo
 Alterações do Projeto de SCIE da Escola EB1 do Teixoso
 Alterações do Projeto de SCIE da Escola EB1 e Biblioteca do Largo da Feira
 Alterações do Projeto de SCIE da Escola EB1 e JI da Boidobra
 Alterações do Projeto de SCIE da Escola EB1 e JI S. António
 Alterações do Projeto de SCIE da Escola EB1 e JI dos Penedos Altos
 Alterações do Projeto de SCIE da Escola EB1 dos Montes Hermínios
 Alterações do Projeto de SCIE da Escola EB1 de S. Silvestre
 Alterações do Projeto de SCIE do JI do Canhoso
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2.3.4. Informações/ Pareceres técnicos
Compete ainda à DPOT assegurar o estudo e pareceres sobre o impacte de políticas
económicas e sociais nacionais a nível do concelho, bem como assegurar o estudo a emissão
de pareceres sobre estratégias de desenvolvimento integrado do concelho.
Objetivamente a DPOT colabora com outros serviços camarários na emissão de informações
e/ou pareceres técnicos no âmbito do Planeamento e Ordenamento do Território.
Enumera-se a atividade desenvolvida neste campo no decurso do ano 2017:
 Informações em Processos de Obras Particulares
Referentes aos planos cuja revisão, alteração estejam em curso ou cujas operações
urbanísticas colidam com os planos vigentes, importando nestes casos avaliar e ponderar,
do ponto de vista do interesse público, a sua revisão ou alteração.
 Informações e contextualizações sobre parcelas do domínio público ou privado do
Município
Em colaboração com o serviço de Património, informando-se quanto ao enquadramento
legal e contextualização sobre os PMOTs vigentes para o local.
2.3.5. Cartografia
Neste campo importa à DPOT conceber, implementar e gerir um sistema digital de informação
geográfica, de forma a dar permanente e atualizada resposta às solicitações dos munícipes e
dos serviços, bem como desenvolver as ações necessárias à atualização da cartografia do
município.
Enumera-se a atividade desenvolvida neste campo no decurso do ano 2017:
 Colaboração no processo de implementação do Geoportal do Município.
 Fornecimento de cartografia ao Geopark Estrela.
2.3.6. Co-financiamento dos investimentos municipais
 Submissão e acompanhamento de novas candidaturas
 Submissão e acompanhamento dos pedidos de alteração de candidaturas
 Acompanhamento da submissão dos pedidos de pagamento
 Monitorização de sites com informação sobre linhas de financiamento.
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Relatório de Atividades
2017
Divisão de Gestão Urbanística
Divisão de Planeamento
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1.

Missão das Unidades Orgânicas

1.1. Funções da Divisão de Gestão Urbanística
(artigo 17.º do Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais)

A Divisão de Gestão Urbanística tem por missão assegurar gestão urbanística do concelho da
Covilhã contribuindo para o correto ordenamento do território e seu desenvolvimento
sustentável, cumprindo com rigor, transparência e eficácia, os normativos urbanísticos, bem
como prestar e servir os munícipes da Covilhã, no âmbito das suas competências e atribuições,
exclusivamente ao serviço do interesse público, mediante o exercício das atividades próprias
dos serviços camarários, de forma eficiente, planeada e controlada, para obviar à
complexidade dos condicionalismos económicos, jurídicos e políticos, tendo sempre presente a
preocupação de defesa dos direitos dos cidadãos e respeito pelas suas necessidades.
A Divisão tem por funções o apoio técnico administrativo genericamente:


















Assegurar a correta gestão e aplicação dos planos municipais de ordenamento
do território e demais regulamentos e legislação aplicável;
Apreciar os procedimentos relativos a operações de loteamento, bem como de
obras de urbanização, até à emissão do alvará de loteamento e receção
definitiva e ou provisória, respetivamente, assegurando a conformidade das
obras com os projetos e alvará de loteamento emitido;
Apreciar os pedidos de concessão ou alteração de autorizações de utilização
relativos às operações urbanísticas licenciadas ou cuja comunicação prévia foi
admitida, e subsequentes registos no âmbito dos licenciamentos específicos
(Turismo e Industriais);
Apreciar os pedidos de concessão ou alteração de certidões de Propriedade
Horizontal;
Certificar a requerimento dos particulares ou de entidades externas ao
município, nomeadamente em matéria de toponímia, número de polícia, e
outras matérias diversas;
Apreciar e informar sobre pedidos de ocupação da via e de espaços públicos, e
emitir parecer sobre as obras executadas em espaços do domínio público;
Gerir a atuação das Comissões de Vistorias e de avaliações criadas no âmbito
do Serviço de Urbanismo;
Acompanhar a implantação das medidas fixadas pela Comissão de Vistorias de
Segurança e Salubridade em auto de vistoria das edificações que ameacem
ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança de pessoas e bens,
propondo as medidas consideradas adequadas em caso de incumprimento da
ordem municipal;
Prestar informações ao serviço competente quanto a processamento do
procedimento de contraordenações sobre o que este repute útil para a decisão
em sede dos respetivos procedimentos;
Apreciar e informar quanto aos processos decorrentes de atividades
respeitantes a obras ilegais, pedidos de vistoria, diligências e denúncias
diversas, propondo medidas de reposição da tutela de legalidade urbanística e
demais ações que se justifiquem face à legislação aplicável;
Gerir os procedimentos relativos à inspeção de instalações eletromecânicas de
transporte de pessoas e ou mercadorias.
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1.2. Funções da Divisão de Licenciamento
(artigo 16.º do Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais)
A Divisão de Licenciamento tem por missão assegurar o licenciamento de obras particulares do
concelho da Covilhã contribuindo para o correto ordenamento do território e seu
desenvolvimento sustentável, cumprindo com rigor, transparência e eficácia, os normativos
urbanísticos, bem como prestar e servir os munícipes da Covilhã, no âmbito das suas
competências e atribuições, exclusivamente ao serviço, mediante o exercício das atividades
próprias dos serviços camarários, de forma eficiente, planeada e controlada, para obviar à
complexidade dos condicionalismos económicos, jurídicos e políticos, tendo sempre presente a
preocupação de defesa dos direitos dos cidadãos e respeito pelas suas necessidades.
A Divisão de Licenciamento tem por funções o apoio técnico- -administrativo genericamente:


Assegurar a correta gestão e aplicação dos planos municipais de ordenamento do
território e demais regulamentos e legislação aplicável;



Apreciar os requerimentos apresentados em matéria de licenciamento e comunicação
prévia de operações urbanísticas (no âmbito do RJUE);



Gerir os procedimentos relativos a obras particulares, até à emissão do alvará de
licença de construção que titule a licença ou admissão da comunicação prévia,
assegurando a conformidade dos projetos com os planos e regulamentos aprovados;



Emitir parecer técnico sobre instalação de publicidade de forma a garantir padrões
estéticos, funcionalidade e qualificação Urbana;



Certificar a requerimento dos particulares, ou de entidades externas ao município, em
matéria de pedidos de destaque e pedidos inerentes aos procedimentos cujas
competências são desta Divisão.

1.3. Objectivos Estratégicos das Unidades Orgânicas DGU/DIL





OE1 – Promover a celeridade dos procedimentos urbanísticos;
OE2 – Garantir o cumprimento dos normativos urbanísticos;
OE3 – Gerir e executar os Planos Municipais de Ordenamento do Território;
OE4 – Aumentar a eficiência e a qualidade da atividade técnica e administrativa da
autarquia e do seu relacionamento com o Munícipe
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2.

Resumo da Atividade desenvolvida

2.1. Requerimentos apresentados (exceto relacionados com Publicidade)
ENTRADA DE NOVOS REQUERIMENTOS
384
Novembro

483
545
520

Setembro
468
Julho

615
539

Maio

573
470

Março

649
491
514

Janeiro
0

100

200

300

400

500

600

700

Número de requerimentos

2.2. Notificações efetuadas
(exceto relacionadas com Publicidade)
NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES EFETUADAS
371
Novembro

550
321

Setembro

740
731

Julho

636
684

Maio

724
476

Março

886
687

Janeiro

694
0

100

200

300

400

500

600

Número de notificações

700

800

900

1000
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2.3. Publicidade (Requerimentos/ Notificações)
PROCEDIMENTOS NOVOS DE PUBLICIDADE

8

7
7
6
5
5
4

4

4

4
3

3

3

3
2
2
1

1

1

1

1

1

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Número de requerimentos

Número de notificações

2.3. Pedidos deferidos/ Indeferidos
(exceto relacionadas com Publicidade)

SENTIDO DA DECISÃO DOS PEDIDOS
(LICENCIAMENTO/ AUTORIZAÇÕES)

70

63
60
57

60

54
50

46

45

44
41
40

39

38
32
29

30

20
9

8

10
4

5
2

3

5

3

4

5
2

0

Número de pedidos deferidos

Número de pedidos indeferidos

3
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SENTIDO DA DECISÃO DOS PEDIDOS
(LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÕES)

9%

91%

Percentagem de pedidos deferidos

Percentagem de pedidos indeferidos

2.4. Alvarás emitidos
(exceto relacionadas com Publicidade)

NÚMERO DE TÍTULOS EMITIDOS

25

20
20
17
16
15
15
13
12

12
11

10

10

10

10

1010

10

10

9

9

9
8

6
5
5

5

6
5

6

5

4 4

6

6

5

5

4
3

3

3

3

3

3
2

2
1

3

3
2

1
0

0

0

Alvarás de Loteamento

Alváras de Construção

Alvarás de Utilização

Comuniações Prévias

Legalizações
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2.6. Certidões emitidas
CERTIDÕES
33
Novembro

31
17

Setembro

38
26

Julho

33
45

Maio

27
25

Março

29
21

Janeiro

26
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Número de certidões

2.7. Elevadores: Inspeções/ Reinspecções/ Selagens
INSPEÇÕES/ REINSPEÇÕES/ SELAGENS

50
45

43

42

40
34

35
30

27

27
25

25
21
20
15

12

10

8

7

8
5

3

5
1

0

0 0

1

0

0 0

2
0

0 0

0

0 0

1

0

1

0

0

Número de Inspeções

Número de Reinspeções

Número de Selagens

0 0

0

1
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2.8. Vistorias
VISTORIAS EFETUADAS
Dezembro

7

Novembro

15

Outubro

20

Setembro

18

Agosto

12

Julho

26

Junho

22

Maio

16

Abril

12

Março

13

Fevereiro

18

Janeiro

22
0

5

10

15

20

25

Número de vistorias

VISTORIAS EFETUADAS
Benefícios Fiscais
8%

Indústria
4%

Outras
1%

Utilização
20%

Propriedade Horizontal
5%
Alojamento Local
18%

Loteamento/ Obras de
Urbanização
5%

Segurança e Salubridade
39%

Utilização
Loteamento/ Obras de Urbanização
Alojamento Local
Indústria

Propriedade Horizontal
Segurança e Salubridade
Benefícios Fiscais
Outras

30
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2.9. Receitas
VALOR DA RECEITA

€35.549,49
€33.455,87

Novembro

€26.804,95
€21.619,53

Setembro

€26.911,44
€87.636,83

Julho
€24.701,29
€78.978,43

Maio
€30.599,66
€65.949,68

Março
€22.166,32
€28.245,00

Janeiro
€0,00

€10.000,00

€20.000,00

€30.000,00

€40.000,00

€50.000,00

Receita

Valor total da receita: 482.618,49€

€60.000,00

€70.000,00

€80.000,00

€90.000,00 €100.000,00
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2.10. Isenções de Taxas
VALOR DAS ISENÇÕES DE TAXAS E COMPENSAÇÕES
€479,95
€24.847,60

Novembro
€4.509,65
Setembro

3.441,70 €
€2.020,80

Julho

€2.185,00
2.740,40 €
18.801,80 €

Maio
1.347,90 €
Março

1.647,80 €
1.374,80 €

Janeiro
0,00 €

1.196,20 €
5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

Valor em Euros

PERCENTAGEM DE ISENÇÕES DE TAXAS E COMPENSAÇÕES
Artigo 15.º do RTTCOR
8%

Artigo 14.º do RTTCOR
36%

ARU

Artigo 14.º do RTTCOR

ARU
56%

Artigo 15.º do RTTCOR

30.000,00 €
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2.11. Grupo Multidisciplinar do IMI
2.11.1. Situações Irregulares Detetadas
IMI RECUPERADO
1.600,00 €

1.410,37 €

1.400,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
800,00 €

582,41 €

600,00 €
400,00 €
200,00 €

21,63 €

0,00 €
Áreas Incorretas

Coeficiente de Vetustez

Coeficiente de
localização

Valor total de IMI Recuperado por situações Irregulares Detetadas: 2.014,41 €

IMI RECUPERADO

29%

70%

1%

Áreas Incorretas

Coeficiente de Vetustez

Coeficiente de localização
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2.11.2. Majoração
RECEITA/ MAJORAÇÃO
40.000,00 €
35.000,00 €

36.966,37 €

35.855,40 €

30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €

6.898,36 € 6.809,26 €
1.883,66 €

1.799,66 €

0,00 €
Ruínas

879,63 €
40,00 € 0,00 €

Degradados

Ano 2015

Ano 2016

Em situação de
abandono

Ano 2017

Valor total de Receita resultante da Majoração de IMI em 2017: 43.775,63€

MAJORAÇÃO IMI 2017
Degradados
16%

Em situação de
abandono
0%

Ruínas
84%
Ruínas

Degradados

Em situação de abandono
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Relatório de Atividades
2017
Sector de Ação Social e Habitação
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0.

Missão da unidade orgânica:

O Sector de Ação Social e Habitação tem como missão combater as diferentes formas de exclusão
social e atenuar as desigualdades sociais presentes no concelho da Covilhã, através de mecanismos
e respostas de promoção de acesso a bens, serviços e equipamentos, dirigidos aos grupos sociais
mais desfavorecidos.

1.

Ação Social

1.1. Programa Rede Social
O Programa Rede Social define-se como: “(…) um fórum de articulação e congregação de esforços e
baseia-se na adesão livre por parte das Autarquias e das entidades públicas ou privadas sem fins
lucrativos que nela queiram participar.”
A rede Social interiorizou o hábito de pensar os problemas dos territórios de forma global e não como
fenómenos sectoriais, bem como de compreender a importância das intervenções multidisciplinares
integradas e do trabalho em rede.
Reuniões dos Órgãos
Dia 11 de Janeiro de 2017
Reunião Núcleo Executivo
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Elaboração do Plano Intermunicipal para a Igualdade, no âmbito do Protocolo para uma
Estratégia Integrada para o Combate à Violência de Género na Cova da Beira;
2. Outros assuntos
Dia 15 de fevereiro de 2017
Reunião Núcleo Executivo
Plano Intermunicipal para a Igualdade
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Elaboração dos Diagnóstico concelhios e discussão de prioridades de intervenção;
2. Outros assuntos.
Dia 06 de março de 2017
Reunião Núcleo Executivo
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
3. Apresentação/discussão do Plano de Ação 2017;
4. Outros assuntos.
Dia 19 de abril de 2017
Reunião Núcleo Executivo
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Elaboração de pareceres às candidaturas do Centro Social de Vales do Rio e Lar de São
José;
2. Outros assuntos.
Dia 12 de setembro de 2017
Reunião Núcleo Executivo
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Análise e emissão de parecer à candidatura ao Programa de Respostas Integradas do
Território “Eixo Fundão-Covilhã” da Associação Beira Serra – Associação de
Desenvolvimento;
2. Análise e emissão de parecer à candidatura ao Programa de Respostas Integradas do
Território “Eixo Fundão-Covilhã” da Associação Serras e Povoados;
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3. Outros assuntos (informação sobre Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro).
Dia 04 de dezembro de 2017
Reunião Núcleo Executivo
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Candidatura ao Programa FAPE – Fundo à Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Ciganas – entidade promotora CooLabora, CRL;
2. Outros assuntos.
Dia 30 de janeiro de 2017
Reunião CLAS
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Elaboração do Plano Municipal para a Igualdade do Género;
2. Sensibilização para o Plano Intermunicipal para a Igualdade do Género e Não Discriminação
da Cova da Beira;
3. Outros Assuntos.
Parceiros envolvidos na candidatura: Mutualista Covilhanense, Fundação Anita Pina Calado, Centro
de Convívio e Apoio à 3ª Idade do Tortosendo, Centro Social e Comunitário do Peso, Centro Social
Nossa Senhora da Conceição, Centro Social e Cultural de Verdelhos.
Dia 24 de fevereiro de 2017
Reunião CLAS
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Sessão de divulgação do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC-FEAC);
2. Outros assuntos.
Dia 08 de março de 2017
Reunião do CLAS
Local: Serviço de Ação Social
Ordem de trabalhos:
1. Candidatura ao POAPMC
2. Outros assuntos
Dia 27 de abril de 2017
Reunião CLAS
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Apresentação/aprovação dos pareceres emitidos pelo Núcleo Executivo às candidaturas do
Centro Social de Vales do Rio e Lar de S. José;
2. Apresentação/aprovação do Plano de Ação para 2017;
3. Apresentação dos Financiamentos do Portugal Inovação Social (Portugal 2020): recursos do
Fundo Social Europeu distribuídos por quatro instrumentos de financiamento:
 Capacitação para o investimento Social (apoio ao desenvolvimento de competências
em equipas envolvidas em projetos sociais inovadores);
 Programa de parcerias para o impacto (cofinanciamento do desenvolvimento de
projetos inovadores com impacto social positivo);
 Títulos de Impacto Social (instrumento de pagamento por resultados em projetos
alinhados com prioridades em politica pública);
 Fundo para a Inovação Social (fundo para financiamento de entidades com projetos
de inovação e empreendedorismo social);
4. Outros assuntos:
Sessão de esclarecimento realizada pela Equipa Técnica de ativação do Ecossistema do
Portugal Inovação Social (Portugal 2020).
Dia 07 de julho de 2017
Reunião do CLAS
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
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2. Apresentação das Normas de Funcionamento do Banco Local de Voluntariado;
3. Outros assuntos (Apresentação Horta Comunitária do Bairro das Nogueiras).
Dia 20 de setembro de 2017
Reunião do CLAS
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2. Análise dos pareceres emitidos pelo Núcleo Executivo à candidatura ao Programa de
respostas Integradas do Território “Eixo Fundão-Covilhã” da Beira Serra – Associação de
Desenvolvimento;
3. Análise e aprovação dos pareceres emitidos Núcleo Executivo à candidatura ao Programa de
respostas Integradas do Território “Eixo Fundão-Covilhã” da Associação Serras e Povoados;
4. Contextualização da atividade da Liga Portuguesa Contra o Cancro;
5. Outros assuntos – Banco Local de Voluntariado da Covilhã e POAPMC.
Dia 07 de dezembro de 2017
Reunião CLAS
Local: Auditório Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2. Apresentação do “Projeto Reflexo – imagens positivas! Pela Dra. Rosa Carreira da
CooLabora;
3. Apresentação/aprovação do parecer emitido pelo Núcleo Executivo à candidatura ao Fundo
de Apoio à Estratégia para a Integração das Comunidades Ciganas “Projeto Reflexo –
imagens positivas”;
4. Eleições dos membros do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social da Covilhã,
nos termos do Decreto-Lei nº 115/20006, de 14/06;
5. Outros assuntos (Divulgação do banco Local de Voluntariado da Covilhã).

1.1.1. Plano Ação Rede Social 2017
Dia 11 de janeiro de 2017
“Roteiro Cidadania em Portugal”
Tema: “Igualdade do Género – Combate a todas as formas de discriminação”
Entidades proponentes: Câmara Municipal da Covilhã e CooLabora, CRL
Atividades:
10H00 – Biblioteca Municipal da Covilhã (exterior)
Destinatários: parceria da rede Violência Zero; Núcleos Executivos do CLAS de Covilhã, Belmonte e
Fundão; utentes da biblioteca – cerca de 30 pessoas
11H00 – Tertúlia no Tortosendo/Bairro do Cabeço sobre discriminações com projeção de Quero Ser+,
com a participação de 20 pessoas
15H00 – Sessão na Escola Profissional de artes sobre Igualdade de Género
Destinatários: alunos/as e docentes, com a participação de cerca de 30 jovens
Público a envolver: jovens, entidades com intervenção na prevenção e combate à violência doméstica
e de género
Dias 08 e 09 de junho de 2017
Edição do 3º evento “Olá Emprego!” - Feira do Emprego, Formação Profissional,
Empreendedorismo da Covilhã
Local: Instalações da AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa - Covilhã
No âmbito da Rede Social, o Núcleo Executivo do CLAS Covilhã organizou a 3ª edição da Feira do
Emprego, Formação Profissional e Empreendedorismo da Covilhã. Este certame contou com um
conjunto de produtos e serviços de apoio, bem como uma mostra de atividades empresariais. O
público contou com a presença de stands de exposição, novas oportunidades de emprego e
formação, estratégias de apoio ao emprego, ao auto-emprego e capacidade empresarial. Associados
aos objetivos principais da iniciativa, centrados nos desempregados, jovens à procura do 1º emprego,
estudantes e comunidade em geral, houve também lugar a um conjunto de eventos onde se
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evidenciam workshops práticos orientados para a criação de negócios e conferências sobre inovação,
empreendedorismo no feminino, medidas ativas de apoio ao emprego, entre outros.
Programa:
Dia 8 | 5ª Feira
10h00 - SESSÂO DE ABERTURA COM A PRESENÇA DAS ENTIDADES OFICIAIS
Vítor Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã
Isabel Barrau, Diretora do Centro de Emprego da Covilhã, I.E.F.P., I.P.
José Gameiro, Presidente da AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa
Momento Cultural com Nuno Pinheira
10H15 – 11H30 | SESSÂO INFORMATIVA PARA O TECIDO EMPRESARIAL
As novas medidas de contratação/A Regulamentação Contratual/Modalidades de Formação
Profissional
Isabel Barrau, Diretora do Centro de Emprego da Covilhã, I.E.F.P, I.P.
Luís Plácido, Diretor de Unidade das Prestações e Contribuições da Segurança Social de Castelo
Branco
Luís Moreira, Subdiretor da ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho
Pausa para café
Demonstração Formativa
Momento Musical com alunos da EPABI
11H45 – 12H30 | APRESENTAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO 1º CONGRESSO EMPRESARIAL DA
BEIRA BAIXA
Apresentação pela AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa
Destinatários: Tecido Empresarial da Região
13H00 – 14H00 – PAUSA PARA ALMOÇO
14H30 – 15H30 | A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM NA PROCURA ATIVA DO EMPREGO
Como fazer um Curriculum Vitae/Técnicas de entrevista/Técnicas eficazes de Comunicação
Workshop dinamizado pelo IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional
Destinatários: Alunos do Ensino Secundário, Jovens e Adultos Desempregados e Comunidade em
Geral
16H00 – 17H00 | DIVULGAÇÃO DA FORMAÇÃO
Sessão de Apresentação de Cursos de Formação existentes na Região, pelo IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional e entidades Formativas da Região
Destinatários: Alunos do Ensino Secundário, Jovens e adultos desempregados e comunidade em
geral
18H00 | Encerramento 1º Dia
DIA 09 | 6ª FEIRA
10H00 – 11h00|INCENTIVOS FINANCEIROS AO EMPREENDEDORISMO
Sessão de apresentação de instrumentos Técnicos de Criação do Próprio Emprego, pelo IEFP –
Instituto do Emprego e Formação Profissional
Destinatários: Jovens e adultos desempregados e comunidade em geral
11H15 – 12H30 SESSÃO EURES
Sessão de esclarecimento de como trabalhar no estrangeiro, pelo IEFP – Instituto do Emprego e
Formação Profissional
Destinatários: Jovens e adultos desempregados e comunidade em geral
13H00 – 14H00 | PAUSA PARA ALMOÇO
14H30-15H30 | DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO
Sessão de divulgação sobre as medidas existentes, pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação
Profissional
Destinatários: Jovens e adultos desempregados, Beneficiários do RSI e comunidade em geral
15H45 – 16H45 | ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS FORMANDOS DOS CURSOS
PROFISSIONAIS
17H00 | MOMENTO MUSICAL com alunos da EPABI
Sessão de Encerramento
18H00 ENCERRAMENTO DA FEIRA
Dia 28 junho de 2017
Envelhecimento Ativo
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Local: Jardim Público
Programa:
14h30 – Hora do Conto
15h00 – Dancing Sénior (grupo de Dança do Centro de Ativ´Idades
15h30>17h00 – Chá com os Santos
Como atividades paralelas:
Jogos tradicionais
Jogos da memória
Mostra Lata 65
Ações de sensibilização sobre exposição solar
A atividade acima mencionada não foi realizada no Jardim Público devido ao mau tempo. Foi
deslocalizada para o Espaço do Centro de Ativ´Idades.
Esta iniciativa promovida pela Rede Social contou com a parceria:
Centro Social Nossa Senhora da Conceição – Vila do Carvalho
Santa Casa da Misericórdia da Covilhã
Centro Paroquial de Assistência Nossa Sra. das Dores
Associação Socorros Mútuos – Mutualista Covilhanense
Dia 24 de outubro de 2017
Dia Municipal para a Igualdade
COVILHÃ
14H30 Assembleia Municipal
Políticas de Igualdade nas autarquias
Vítor Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã
Margarida Queirós, CEG/IGOT U. Lisboa, coordenadora do estudo Politicas de Igualdade nas
autarquias
Cristina Maximino, CMC, Apresentação do Galardão Mulheres Notáveis
BELMONTE
18H00 Museu Judaico
Igualdade de Género na Vida Local
António Dias Rocha, Presidente da Câmara Municipal
Antonieta Garcia, Mitos, Mulheres e Mérito
Arieh Hatchuel, Museu Judaico de Belmonte. A mulher na Sociedade e Cultura Judaica
Cristina Custódia, CMB, Galardão Mulheres Notáveis
FUNDÃO
21h00 Auditório da Moagem
A Cidade para as Mulheres ou a Cidade das Mulheres
Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal
Patrícia Santos Pedrosa, Presidente da Associação Mulheres na Arquitetura
Elsa Pombo, CMF, Galardão Mulheres Notáveis
Dia 21 a 30 de novembro de 2017
Biblioteca Municipal da Covilhã
Exposição Mercadoria Humana - Fotografia e artes plásticas
No âmbito do Plano Intermunicipal para a Igualdade, promovido pelas câmaras municipais de
Belmonte, Covilhã e Fundão e coordenada pela cooperativa de intervenção social, CooLabora, esteve
patente, de 21 a 30 de novembro, na Biblioteca Municipal da Covilhã, a exposição de fotografia e
artes plásticas “Mercadoria Humana”.
Esta exposição teve como objetivo o de conceber e desenvolver ações de combate ao Tráfico de
Seres Humanos em Portugal e irá passar pelas três sedes de Concelho que fazem parte deste plano
intermunicipal.
A exposição “Mercadoria Humana” foi criada no âmbito do projeto “Mercadoria Humana 3 – Projeto
de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos”, cuja entidade promotora é a “Saúde em
Português”, e financiada pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, através da
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Segunda a Sexta-Feira| 10h00 – 18h30
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Dia 25 de novembro de 2017
Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres
Esta ação foi organizada pela CooLabora em parceria com a Câmara Municipal da Covilhã, a Asta,
Equality is the New Trend, Guerrilha Feminista e A Tentadora.
O Programa Rede Social tem como fim a erradicação da Pobreza e a Exclusão Social e a promoção
do Desenvolvimento Social Local.

1.2. Avaliação e Resolução de Carências Sociais
Relatórios Sociais – O serviço de ação social elabora semanalmente relatórios sociais, apurando e
registando fatores determinantes para a análise de atribuição de apoios sociais. Assim, e neste
sentido, são feitos diversos atendimentos para encaminhamento de serviços, esclarecimentos e
entrega de documentação, num total de 229. Resultaram desta análise a elaboração de 162
relatórios/informações sociais que determinaram o apoio social desta autarquia a 101 famílias,
representando o valor aproximado de 5.434.29€.

No âmbito das políticas de apoio social – Elaboração de relatórios sociais a famílias com
vista à avaliação de apoios sociais, nomeadamente nas ajudas pontuais no pagamento de despesas
com saúde, consumíveis e na ajuda alimentar

No âmbito das Lojas Sociais – Atendimentos, esclarecimentos e atribuições de mobiliário,
artigos para o lar e vestuário a famílias carenciadas, após análise e elaboração de relatório social,
foram contempladas a

Abertura loja dias

No âmbito da Habitação Social – Elaboração de relatórios sociais e acompanhamento das
visitas domiciliárias a fim de se proceder à avaliação social de cada elemento do agregado familiar
que constitui a candidatura efetuada. Acompanhou-se assim o serviço de habitação em 215 visitas
domiciliárias.

Ao nível do serviço de Teleassistência – Avaliação de 3 novos pedidos de atribuição do
serviço de teleassistência (foram pedidos no ano de 2016). Encontram-se ativas 47 soluções de
teleassistência, ao nível concelhio.
Ano

2017

Serviço Ação Social

Visitas Habitação

Atendimentos
229

Visitas Domiciliárias
215

Lojas Sociais
Entrega de Bens
Famílias
Móveis
Roupa
52
20
86

1.3. GLAS – Gabinete Local de Ação Social
A Câmara Municipal da Covilhã, numa perspetiva de reorganização e modernização do serviço de
ação social e habitação, considera importante uma maior aproximação aos inquilinos/munícipes do
Concelho, através da implementação de Gabinetes Locais de Ação Social – GLAS, rede de
gabinetes de atendimento nos Bairros Sociais desde de Maio de 2016 nas freguesias de Tortosendo,
Teixoso e Boidobra.
Conceitos como desemprego, desigualdades sociais, carência económica, vulnerabilidades sociais,
são várias vezes proferidos pela população no seu dia-a-dia como uma realidade que assombra
várias famílias e consequentemente altera significativamente a dinâmica, funcionamento, hábitos,
rotinas e, em situações extremas, condiciona diretamente a qualidade de vida de cada
individuo/família/comunidade.
Sendo a habitação um direito da pessoa, a habitação social destina-se aos indivíduos que
primeiramente revelam uma condição socioeconómica desfavorável e uma situação habitacional
desfavorecida, motivando a uma melhor qualidade de vida.
Assentes nesta realidade, os gabinetes locais de ação social definem como principal objetivo o
atendimento e acompanhamento dos inquilinos de habitação social e suas famílias em situação de
maior vulnerabilidade e risco social.
Esta iniciativa surge ainda no âmbito da integração do Município da Covilhã nos consórcios
estabelecidos com os Projetos financiados pelo Programa Escolhas no território, sendo nas
Freguesias da Boidobra e Teixoso: “Talentos E6G” promovido e gerido pela Beira Serra e na
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Freguesia do Tortosendo: “Ser Mais E6G” promovido pelo Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto
e gerido pela Coolabora. Os gabinetes de ação social funcionarão em articulação com a intervenção
que estes projetos desenvolvem nos Bairros sociais.
Funcionamento:
 Primeira e terceira 2ª Feira – GLAS Boidobra - 15h00>16h30 – Centro Comunitário da
Alâmpada – Boidobra
 Primeira e terceira 4ª Feira – GLAS Teixoso – 9h30>11h30 – Loja Social Urbanização das
Nogueiras Teixoso
 Primeira e terceira 3ª feira – GLAS Tortosendo – 15h00 >16h30 – Loja Social Bairro Cabeço
De Janeiro a Junho foram feitos 15 atendidos no GLAS da Boidobra, 15 no GLAS do Teixoso e 14
no GLAS da Tortosendo.

1.4. Serviço de Teleassistência
Com o objetivo de proporcionar às pessoas em situação de dependência a manutenção da sua
autonomia e oferecer uma resposta imediata em situações de emergência e/ou urgência, a Câmara
Municipal da Covilhã assinou com a Portugal Telecom um protocolo de teleassistência. A
teleassistência é um serviço telefónico de apoio, disponível 24 horas por dia e 365 dias por ano,
inovador, pensado para melhorar a qualidade de vida, de saúde, de segurança e auto estima das
pessoas em situações de dependência, para que possam permanecer no seu domicílio, desfrutando
da sua comunidade social e local. Ao utente é dado um terminal fixo (com sistema de alta voz) e de
uma pulseira ou colar com um botão de emergência que, ao ser pressionado, de qualquer parte da
sua residência, estabelece contacto com uma central telefónica.
Presentemente existem 47 equipamentos de teleassistência instalados, e feita auscultação junto dos
utentes para apuramento do grau de satisfação, conclui-se que o mesmo é considerado bom.

1.5. Entrega de Cheques Prenda
Ao exemplo do sucedido no ano transato, foi solicitado às Juntas de Freguesia a colaboração no
sentido de solicitar a indicação do número de famílias carenciadas, bem como a relação dos
estabelecimentos comerciais onde os agregados selecionados podem proceder à troca do chequeprenda.
O valor estabelecido por cheque-prenda foi de 25€/pessoa, o qual permitiu adquirir os seguintes
bens: açúcar, arroz, bacalhau, bolo-rei, conservas, esparguete, leite, óleo alimentar, ovos,
legumes/fruta.
Foram distribuídos através das Juntas de Freguesia 571 cheques-prenda com o fim de ajudar
agregados familiares em situação de carência. Esta ação traduziu-se num valor de 14.275,00€.

1.6. Ajuda integrada do Município da Covilhã com as Conferências
Vicentinas
Desde Março de 2009 e no âmbito de uma política de ação social da Câmara da Covilhã e com o
objetivo de ajudar as famílias mais carenciadas a combater os problemas sociais com que se
debatem, propõe-se continuar a ajuda mensal, para com as Conferências Vicentinas, de forma a esta
entidade suportar despesas inerentes a água, luz, gás, medicamentos, alimentação, entre outras, às
famílias que recorreram a essa Instituição.
Para o ano de 2017 foi aprovado em reunião de Câmara de 20/01/2017 Protocolo de Apoio no valor
de 1.700,00€/mês, totalizando o valor de 20.0400,00€/ano. Durante o ano de 2017 foram
contemplados 320 agregados, ao abrigo deste protocolo.
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Conferências Vicentinas
Valores aprovados para apoios sociais 2017
Valores Conferências

23 285,02 €

Valores Comparticipados/Subsidiados
pela CMC
Nº de famílias - Conferências
Nº de famílias - CMC
Nº Total de famílias apoiadas

20 400,00 €
228
92
320

1.7. Habitação de Emergência Social
O Município da Covilhã, através da execução de programas e projetos de ação social de âmbito
municipal, tem procurado promover medidas de combate à pobreza e exclusão social de forma a
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, em especial dos grupos sociais
economicamente mais vulneráveis. Neste contexto, disponibiliza uma habitação de emergência
social, que visa criar medidas complementares às já existentes na área da ação social, tendo como
objetivo a definição de regras e de critérios para a prestação de alojamento pontual e temporário, com
carácter urgente e inadiável, a munícipes que designadamente vejam a sua habitação destruída ou
gravemente afetada pela ocorrência anómala e imprevisível, de um acidente grave ou catástrofe,
assim como a vítimas de violência doméstica, acompanhadas ou não de filhos menores, criando-se,
assim, mais um instrumento de realização das atribuições do Município no domínio da Ação Social e
do exercício das competências desta Câmara Municipal. De janeiro a dezembro de 2017, foram
acolhidos na Casa de Emergência Social 4 agregados familiares, de entre eles três vítimas de
violência doméstica.

2.

Habitação Social

A habitação social tem como missão promover uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos,
sendo a habitação uma das condições essenciais à vivência humana. Esta é, ainda, uma forma de
diminuição da exclusão social. No entanto, esta melhoria não passa apenas por uma melhoria dos
alojamentos, passa, também, por um acompanhamento das famílias, que trazem consigo problemas
de outras naturezas havendo, assim, a necessidade de uma sensibilização e de uma tentativa de
participação ativa de todos os cidadãos e até dos próprios moradores dessas habitações.
O Serviço de Habitação, para além da atribuição de casas, tem efetivado um acompanhamento das
famílias carenciadas e, em conjunto com o Serviço de Ação Social, tem tentado minimizar algumas
situações de privação, tenta-se melhorar a qualidade habitacional e residencial nos bairros sociais.
Estes Serviços tentam, ainda, através de um carácter de proximidade incutir uma consciencialização
no sentido de promover processos de mudança, nomeadamente na participação social, empenho e
relações de vizinhança nessa tentativa de inclusão social.
E como este é um trabalho interdisciplinar, o Serviço de Habitação articula-se com várias equipas,
onde os atores sociais institucionais, técnicos especializados, engenheiros e outros profissionais
contribuem com estratégias num empenho conjuntos.
Tentam-se, assim, encontrar algumas soluções, através de um acompanhamento, de perto desses
atores sociais que numa atuação conjunta, também contribuem no sentido dessa melhoria da
qualidade de vida.

2.1. Principais serviços prestados:
 Gestão do parque habitacional do Município;
 Atendimento/esclarecimento ao público sobre o acesso a habitação social e outras informações;
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 Candidaturas a habitação social, com recolha de dados sócio/económicos dos agregados e
tratamento dos mesmos;
 Introdução dos candidatos de habitação em bases de dados;
 Vistorias/estudo/análise das candidaturas com verificação das realidades sociais dos candidatos
que são a base de um relatório onde consta a confirmação dos dados sócio/económicos do
agregado familiar e outros dados pertinentes para a atribuição de uma habitação;
 Informações sobre processos de atribuição e escolha dos candidatos mais carenciados;
 Elaboração de todos os trâmites relativamente à atribuição de uma habitação;
 Elaboração de contratos de habitação social;
 Cálculo das rendas de habitação social para os contratos de arrendamento;
 Inserção dos inquilinos na aplicação informática de rendas com caracterização dos dados
sócios/económico de todos os elementos do agregado familiar;
 Processamento de rendas com emissão de guias de receita:
 Elaboração de mapas mensais para cobrança bancária das rendas;
 Pedido de documentos para atualização das rendas de habitação social;
 Cálculo anual das rendas de habitação social de todos os inquilinos – atualização de rendas
apoiadas;
 Atualização das rendas condicionadas;
 Elaboração de circulares com pedidos dos documentos e informação dos novos valores a todos
os inquilinos.
 Encaminhamento de problemas dos inquilinos e/ou candidatos problemáticos para Ação Social
e ou outras entidades;
 Apoio e respostas a pedidos de outros Serviços da Câmara Municipal;
 Participação na gestão dos condomínios;
 Elaboração de aditamentos a contratos de arrendamento;
 Acompanhamento das contas correntes dos inquilinos com análise dos atrasos de pagamento
das rendas e pedidos de regularização;
 Elaboração de acordos de regularização de dívidas.
 Pedidos de Processos de despejo ao Gabinete de Advogados e acompanhamento dos
mesmos;
 Informação sobre os vários pedidos dos inquilinos e resposta aos mesmos;
 Pedidos de obras, ao Departamento de Obras, relativas às habitações com problemas de
diversas origens;
 Elaboração de bases de dados sobre os inquilinos, sobre os candidatos a habitação e
atualização das mesmas;
 Registo de entrada e saída de todos os documentos afetos ao Serviço;
 Elaboração de resposta a inquéritos do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
(IHRU) e do Instituto Nacional de Estatística (INE), sobre o património habitacional e inquilinos;
 Vistorias aos inquilinos no intuito de incentivar melhores relações de vizinhança e
sociabilidades;
 Seguimento dos processos com candidaturas ao PERID (Programa Específico de
Recuperação de Imóveis Degradados) e encaminhamento dos mesmos;
 Tratamento de todos os documentos na Aplicação Edoclink, nomeadamente criação de
processos dos inquilinos e de candidatos a habitação social.
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Descritivo 2017
Fogos de Habitação
Fogos com renda apoiada
Fogos em Propriedade Resolúvel
Fogos com renda condicionada
Alienação de fogos
Vendas de propriedade resolúvel
Vistorias a habitações sociais
Candidaturas
Vistorias a candidaturas
Atribuições em regime de renda apoiada

672
577
3
38
0
0
100
78
120
29

Serviço Habitação Social

Atendimentos

593

Visitas
Domiciliarias

Novas
Atribuições

220

37

Permutas

Desistências

3

Habitações
disponíveis

24

36

Para além de todas as diligências efetuadas pelo serviço, a Dirigente do Serviço de Ação Social e
Habitação reuniu com munícipes no âmbito da Habitação Social, abordando assuntos como:






Candidaturas
Regularização de dívidas
Questões de obras de requalificação
Permutas
Outros assuntos

Num total de 228 atendimentos.

2.2. Candidatura de Eficiência Energética a Fundos Europeus
No âmbito da candidatura Aviso nº Centro-04-2017-06 – Reabilitação nos bairros sociais de
Eficiência Energética a Fundos Europeus que financia as seguintes intervenções:






Colocação de Isolamento nas paredes exteriores das habitações
Colocação de Isolamento nas coberturas
Substituição dos envidraçados
Substituição das luminárias por luminárias mais eficientes
Colocação de painéis solares

14/07/2017 Solicitou-se aos inquilinos do Bairro da Alâmpada e da Rua Pe. Américo que reunissem
todas as faturas de energia elétrica e gás, desde setembro de 2016 a Setembro de 2017.
30/10/2017 Solicitou-se aos inquilinos do Bairro do Cabeço e da Rua Nova do Souto que reunissem
todas as faturas de energia elétrica e gás, desde setembro de 2016 a Setembro de 2017.
28/11/2017 Solicitou-se aos inquilinos do Bairro do Cabeço, do Bairro da Alampada, da Rua Nova do
Souto e da Rua Pe. Américo que procedessem a assinatura de declaração para se poder aceder à
informação completa relativa aos consumos efetuados, em termos de energia elétrica.
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3.

Parcerias Locais

3.1. NLI – Núcleo de Inserção Social
A pobreza e a exclusão social resultam das transformações operadas nas sociedades atuais que dão
primazia ao económico em detrimento do social.
O combate à pobreza e exclusão social apoia-se no conceito de cidadania, em que deverá ser dada a
possibilidade a todo o cidadão de receber da comunidade a que pertence o apoio para se poder
afirmar com membro pleno e ativo dessa mesma comunidade.
Com o intuito de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no concelho, os
princípios orientadores da ação do NLI da Covilhã continuam a ter como objetivos principais:
A promoção da autonomia das famílias beneficiárias de rendimento social de inserção através da sua
integração laboral, social e comunitária, de forma a atingir a taxa de 90% de celebração de Contratos
de Inserção, no Concelho da Covilhã.






Diminuir o isolamento social aumentando os níveis Socioculturais da população alvos;
Fomentar o envolvimento dos parceiros no desenvolvimento dos programas de inserção, através
da disponibilidade de recursos;
Melhorar os níveis de execução da medida;
Desenvolver medidas de inserção social efetivas nas diferentes áreas, de modo a dar resposta às
problemáticas sociais;
Integração dos Beneficiários em CEI+, por parte do IEFP e Entidades Locais.

Durante o ano de 2017 foram realizadas 23 reuniões do Núcleo de Inserção Local, para avaliação
dos Contratos de Inserção dos beneficiários de RSI.

3.2. Programa Escolhas – 6ª Geração
A 18/12/2015 foi aprovado em Reunião de Câmara a adesão por parte do Município da Covilhã, pela
primeira vez, ao Programa Escolhas – 6ª Geração, integrando assim os consórcios dos dois
projetos: Quero Ser Mais e Talentos.
O apoio do Município traduz-se na logística necessária para a realização de diversas iniciativas
desenvolvidas no âmbito do Projeto, designadamente na disponibilização de transportes, cedência de
espaços para a realização de atividades, entre outras, com especial incidência na intervenção social
nos Bairros Sociais das Nogueiras – Teixoso; Quinta da Alâmpada – Boidobra e Bairro do Cabeço –
Tortosendo.
O Escolhas é um programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001, promovido pela
Presidência do Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado para as Migrações – ACM,
IP, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos
vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.
Atualmente na sua 6ª geração, a qual decorrerá até 31 de dezembro de 2018, o Programa Escolhas
irá financiar 88 projetos, os quais poderão ser renovados anualmente até final de 2018.
O Programa Escolhas é financiado pela Direção Geral de Educação e pelo Instituto da Segurança
Social e conta com o co-financiamento do Fundo Social Europeu/Portugal 2020 e Programas
Operacionais Regionais de Lisboa e Algarve.
Foram aprovados oitenta e oito novos projetos de inclusão social para crianças e jovens de contextos
vulneráveis. Entre as duzentas e quarenta e sete candidaturas recebidas nesta 6ª geração, que
terminará em 31 de dezembro de 2018, foram aprovados vinte e dois projetos para o Norte, doze
projetos para o Centro, quarenta projetos para Lisboa, quatro projetos para o Algarve, sete projetos
para o Alentejo e três projetos para as Regiões Autónomas.
3.2.1.

Projeto “Quero Ser Mais – E6G”

Entidade Promotora: Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto
Consórcio:

99










Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto
CooLabora, CRL
AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Covilhã
Junta de Freguesia do Tortosendo
Centro de Convívio e Apoio à Terceira Idade do Tortosendo
Município da Covilhã
Modatex – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e
Lanifícios

Objetivo Geral:


Contribuir para reforçar as competências pessoais e sociais das crianças e jovens do
Tortosendo oriundas de famílias sócio-economicamente vulneráveis e para melhorar os
contextos desfavorecidos onde vivem, de forma a proporcionar mais oportunidades para o
seu futuro e para a sua realização como pessoas e cidadãos

Objetivos Específicos:


Promover o desenvolvimento de competências sociais e pessoais de 80 crianças e jovens da
freguesia do Tortosendo e capacitar 30 encarregados de educação para uma intervenção
mais assertiva na vida dos seus filhos;
 Promover um processo de mudança social no Bairro Social do Cabeço com vista a diminuir a
estigmatização social a que está votado, liderado por 30 jovens em exercício da sua
cidadania e envolvendo 150 moradores (crianças, jovens, familiares e outros) em ações
comunitárias de melhoria do Bairro;
 Capacitar 100 jovens e 50 adultos para utilização das TIC para melhoria das suas
oportunidades de inserção social e profissional e para intervenção na sua comunidade.
Participação em 5 Reuniões nesta parceria.
Foi neste ano estabelecida a nova Carreira de Proximidade ao Bairro Social do Cabeço.
3.2.2.

Projeto “Talentos – E6G”

Entidade Promotora: Beira Serra – Associação de Desenvolvimento
Consórcio:














Beira Serra – Associação de Desenvolvimento
Município da Covilhã
Freguesia da Boidobra
União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo
União de Freguesias de Cantar Galo e Vila do Carvalho
Agrupamento de Escolas “A Lã e a Neve”
Agrupamento de Escolas do Teixoso
Escola Secundária Campos Melo
Escola Secundária Quinta das Palmeiras
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Covilhã
Centro de Emprego da Covilhã
Casa do Menino de Jesus
Grupo Natura – IBM

Objetivo Geral:


Promover a inclusão social e escolar, de crianças e jovens, dos 6 aos 30 anos, nos Bairros da
Alâmpada e das Nogueiras, territórios social e economicamente vulneráveis, através do
envolvimento em atividades que capacitem e comprometam estes destinatários na

100

construção de um plano de vida promotor de uma efetiva mudança da sua vida e da
comunidade.
Objetivos Específicos:
 Promover a participação anual, nos bairros da Alâmpada e Nogueiras, Agrupamento de
escolas A Lã e a Neve, de crianças, jovens e famílias, em atividades de acompanhamento
escolar, de respostas educativas alternativas para crianças da comunidade cigana,
corresponsabilização parental e educação não formal;
 Promover a participação anual, nos Bairros da Alâmpada e Nogueiras, das crianças, jovens e
familiares, em atividades de formação TIC e orientação escolar e vocacional;
 Promover a participação anual, nos Bairros da Alâmpada e Nogueiras, de crianças, jovens e
comunidade, em atividades que promovam a igualdade de oportunidades, o diálogo
intergeracional, cultural, a desconstrução de estereótipos, a dinamização comunitária e a
construção de um projeto autónomo.
Participação em 4 Reuniões nesta parceria.

3.3. PRI Programa de Respostas Integradas do Território Eixo
Fundão / Covilhã
O PRI tem por missão fazer o diagnóstico do território no âmbito dos comportamentos aditivos e
dependências e tem por objetivos:
 Diminuir o consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas em contexto recreativo;
 Minimizar as consequências e os riscos associados ao consumo de SPA em contexto
recreativo e de lazer noturno;
 Reduzir os comportamentos de risco: acidentes rodoviários, desacatos à ordem pública,
gravidez precoce, relações sexuais desprotegidas;
 Aumentar o nível de informação dos utilizadores dos espaços recreativos sobre os riscos e
efeitos das toxicodependências contribuindo também para a prevenção do consumo;
 Identificar e encaminhar situações problema para as devidas estruturas de suporte;
 Contribuir para a integração em programas de tratamento, se for caso disso.
Durante o ano de 2017 foram realizadas 4 reuniões do PRI – Plano de Respostas Integradas:
22/02/2017 – Agrupamento de Escola do Teixoso
20/06/2017 – Equipa Tratamento da Covilhã - CRI
14/11/2017 – Reunião/articulação de preparação para o seminário - UBI
22/11/2017 – Reunião/articulação de preparação para o seminário - UBI
23/11/2017 – II Seminário “Dependências: Saber Mais para Arriscar Menos” - UBI

3.4. Beira Serra – Hortas Sociais
As hortas sociais são espaços criados para a prática da horticultura de lazer e subsistência, onde as
famílias podem cultivar os seus produtos, sendo que estes espaços têm também um enorme
potencial sociocultural, permitindo um incremento da qualidade de vida dos seus utilizadores.
Visam também criar um novo espaço de horticultura inserido numa área verde, cuja manutenção seja
participada, fomentando o espirito comunitário e a apropriação qualificada do espaço público, onde
diferentes gerações convivam e troquem experiências.
A criação desta Horta Comunitária surge da determinação da Beira Serra e da vontade dos
moradores do bairro em unir esforços para melhor a qualidade de vida das pessoas. Com este fim, foi
concretizada uma parceria que integra a Beira Serra, o Município da Covilhã e a União de
Freguesias de Teixoso e Sarzedo que delineou os princípios orientadores da Horta do Bairro.
A horta do bairro está implementada num terreno propriedade do Município da Covilhã, cedido à
União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo através de Protocolo, terreno esse que está dividido em
32 lotes.
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3.5. Associação de Socorros Mútuos “Mutualista Covilhanense” –
Unidade Móvel de Saúde
A Unidade Móvel de Saúde consiste numa viatura automóvel dotada de mobiliário e equipamento
médico e de enfermagem, vocacionada para prestação de serviços na área, designadamente para
ações de promoção e vigilância da Saúde, assim como de prevenção na doença.
O Protocolo foi assinado entre o Município da Covilhã e a Associação de Socorros Mútuos e
deliberado a 17/06/2016 e tem sido articulada a ação com os serviços de Ação social da Autarquia.
Desde novembro de 2016, a atividade da Unidade Móvel de Saúde em 17 localidades, das quais 9
com serviço regular, traduziu-se nos seguintes dados quantitativos:








1573 rastreios cardiovasculares e atos de enfermagem;
79 consultas médicas;
13 consultas de psicologia;
40 ações de sensibilização;
1676 participantes;
25 parceiros;
217 novos associados.

3.6. Programa Mentores
Este Programa é mais uma resposta para a integração dos imigrantes em Portugal. O imigrante – os
seus sonhos, os seus desejos, as suas ambições, os seus objetivos – são a base da relação de
mentoria que vamos construir. É também a sua energia e desejo de mudança que produz resultados.
Mas, acreditamos, que o mentor vai ajudá-lo nas suas conquistas.
Através do projeto mentores vai conhecer voluntários disponíveis para o ajudar em diversas áreas. O
mentor será alguém que tenha a mesma formação académica, ou que trabalhe numa área na qual
gostaria de vir a trabalhar, ou que tenha conhecimentos em temáticas que precise de aprofundar. O
mentor vai ajudá-lo no desenvolvimento dos seus projetos, no seu desenvolvimento pessoal.
O referido Programa é uma iniciativa que pretende criar em Portugal uma experiência de encontro e
entreajuda entre cidadãos portugueses e imigrantes, permitindo o conhecimento mútuo – em que as
diferenças se esbatem na resolução das mesmas dificuldades, preocupações e desafios do dia-a-dia
– promovendo, ainda, o voluntariado e a responsabilidade social corporativa.
Consiste numa bolsa de mentores (voluntários empresariais) e mentorados (imigrantes) para criar
mais uma resposta de apoio aos processos de integração dos imigrantes.
O Alto Comissariado para as Migrações, o Presidente da Câmara Municipal da Covilhã e a
CooLabora assinaram esta segunda-feira, dia 28 de Outubro de 2014, na Assembleia da República,
um protocolo de cooperação para implementação do “Programa Mentores para Imigrantes”, no
âmbito da sessão de apresentação pública deste Programa, aliando-se assim às primeiras 40
entidades a aderir.
O protocolo tem como objetivo a implementação de uma estratégia inovadora para o acolhimento e
integração dos imigrantes com base no voluntariado e na responsabilidade social. Trata-se de uma
iniciativa que se baseia no conceito de mentoria, visando o encontro entre as necessidades dos
mentorados e os conhecimentos e características do mentor, procurando-se à partida encontrar uma
correspondência de perfis entre ambos.

3.7. GAAP – Gabinete de Apoio Psicológico e Psicoterapia
A Câmara Municipal da Covilhã, em parceria com a UBI – Universidade da Beira
Interior/Departamento de Psicologia assegura o serviço de apoio psicológico (Gabinete de Apoio
Psicológico e Psicoterapia – GAPP), que tem como objetivo principal dar resposta às necessidades
de apoio psicológico aos membros da comunidade de todo o concelho da Covilhã. É uma iniciativa
nobre, pertinente e fundamental, pois pretende ajudar as pessoas que sintam necessidade de ser
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aconselhadas e orientadas no decurso de acontecimentos mais difíceis de vida e, assim, contribuir
também para uma melhor saúde mental dos indivíduos.
Podem procurar ajuda no GAPP, crianças, adolescentes, adultos, pais, famílias, idosos que se sintam
desafiadas ao nível do seu bem-estar psicológico (por exemplo, com problemas de stress, ansiedade,
violência, depressão, relações interpessoais, solidão, alcoolismo, toxicodependência, suicídio,
sexualidades, etc.) e também instituições que possam beneficiar do desenvolvimento de programas
de prevenção e/ou intervenção no domínio da Saúde, bem como desenvolvimento de programas de
promoção e manutenção da qualidade de vida dos munícipes da Covilhã.
Os serviços que o GAPP fornece são gratuitos e assentam numa visão sustentada de reforço dos
laços comunitários dos indivíduos, capacitando-os para a mudança com base num sentido de apoio
em ambiente em comunidade.
O GAPP funciona com base num conjunto de princípios que são fundamentais para o funcionamento
em comunidade:




Absoluto respeito pela diversidade humana;
Ação com integridade, honestidade e confidencialidade;
Vontade de facilitar o desenvolvimento do potencial de cada indivíduo, família ou grupo que
necessite de apoio na comunidade covilhanense.

O Gabinete de Apoio Psicológico iniciou as consultas a 6 de junho de 2016 no Centro de
Ativ’Idades, com 2 psicólogos em atividade.
As consultas são às segundas-feiras entre as 9h30 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h30, terças e
quartas no período da manhã. Em 2017 foram cerca de 200 consultas prestadas à comunidade que
procurou este serviço.

3.8. Banco Local de Voluntariado da Covilhã
No dia 7 de julho de 2017 foram apresentadas as Normas de Funcionamento do Banco Local de
Voluntariado da Covilhã na Reunião da Rede Social, tendo as mesas entrado em vigor em agosto de
2017.
O Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de setembro, no art.º. 21°, atribui ao Conselho Nacional para a
Promoção do Voluntariado (CNPV) competências para a promoção, coordenação e qualificação do
Voluntariado.
O Voluntariado obedece aos princípios da solidariedade, da participação, da cooperação, da
complementaridade, da gratuitidade, da responsabilidade e da convergência.
Nos termos do n° 1 do art.° 23 e alínea u) do n.º 1 do artº. 33 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, a
Câmara Municipal da Covilhã reúne condições para ser entidade enquadradora de um Banco Local
de Voluntariado. Assim, assegurando o enquadramento de Bancos Locais de Voluntariado entidades
de direito público com características diferenciadas, próximas das populações, com o objetivo comum
do bem-estar social dos seus concidadãos, considerou-se necessária a elaboração de um
regulamento interno para o funcionamento destas estruturas, de modo a agilizar os procedimentos
sem olvidar os princípios do enquadramento a serem observados pelas respetivas entidades.
Os objetivos deste Banco prendem-se com:



Acolher as candidaturas de pessoas interessadas em fazer voluntariado bem como as
inscrições das organizações que pretendem integrar voluntários.
Proceder ao encaminhamento de voluntários para as organizações promotoras,
acompanhando o processo da sua integração.
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3.9. Candidatura ao POAPMC – Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas
O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAC) foi instituído pelo Regulamento
(UE) n.º 223/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2014, para o período
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020.
Para a implementação do FEAC em Portugal, foi aprovado, pela Portaria n.º 190-B/2016, de 26 de
junho, alterada pela Portaria n.º 51/2017, de 2 de fevereiro, o Regulamento Geral deste Fundo, bem
como a regulamentação específica do respetivo Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais
Carenciadas (PO APMC), o qual define o regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da
Medida 1 do Programa – Aquisição e distribuição de géneros alimentares e ou bens de primeira
necessidade.
No âmbito da Medida 1 é elegível a tipologia de operações 1.2.1 – Distribuição de géneros
alimentares e ou bens de primeira necessidade, que visa apoiar as operações de distribuição de
géneros alimentares e ou de bens de primeira necessidade às pessoas mais carenciadas, por
organizações parceiras, públicas ou privadas, bem como o desenvolvimento de medidas de
acompanhamento com vista à inclusão social daquelas, nos termos definidos no n.º 1 do artigo 60.º
do Regulamento Específico do POAPMC.
Os beneficiários assumem a qualidade de organizações parceiras, de acordo com as seguintes
modalidades:
 Polo de receção, ao qual compete receber e armazenar os géneros alimentares,
garantindo a respetiva entrega nas instalações das entidades mediadoras através de
transporte adequado para o efeito e assegurando a boa receção dos produtos por
parte destas entidades, que os distribuem diretamente aos destinatários finais;
 Mediadora, à qual cabe a distribuição direta dos géneros alimentares aos
destinatários finais.
Os beneficiários apenas podem apresentar uma candidatura por cada território de intervenção.
No âmbito da tipologia 1.2.1 do POAPMC são elegíveis, para efeitos de financiamento:
As ações de distribuição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas, previstas na alínea b)
do n.º 1 do artigo 49.º do Regulamento Específico do PO APMC, as quais têm que ser realizadas em
cumprimento dos referenciais de quantidades mensais (50%) de cada um dos géneros alimentares
para cada grupo etário, definidos pela Direção-Geral de Saúde;
As ações de acompanhamento associadas à operação de distribuição de géneros alimentares, que
permitam capacitar as famílias e/ou as pessoas mais carenciadas na seleção dos géneros
alimentares, na prevenção do desperdício e na otimização da gestão do orçamento familiar,
nomeadamente através da realização de sessões de esclarecimento e ou de sensibilização e
informação para os destinatários finais, de acordo com o n.º 2 do artigo 49.º do Regulamento
Específico do POAPMC.
São destinatários finais da tipologia 1.2.1 do POAPMC, os indivíduos e/ou as famílias que se
encontrem em situação de carência económica, conforme o disposto no artigo 45.º do Regulamento
Especifico do POAPMC, correspondendo este conceito ao aplicado pelo Instituto de Segurança
Social, I.P. no âmbito do subsistema de ação social, nos termos do Manual de Atendimento e
Acompanhamento Social publicado em maio de 2011.
A identificação dos potenciais destinatários finais é realizada pelos beneficiários, os quais são
responsáveis pela identificação das pessoas em situação de carência económica que permita atingir
o número de destinatários finais definido para cada território de intervenção, em conformidade com o
Anexo 3 do Aviso N.º POAPMC-F2-2017-01.
Foi solicitado aos parceiros que procedessem ao levantamento dos agregados a contemplar,
conforme mapa apresentado em candidatura, para posterior aprovação dos destinatários indicados
pelo ISS, quando solicitado.
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Mapa com o número de destinatários indicados
Instituição

Nº Destinatários

Câmara Municipal de Belmonte

40

Centro de Apoio e Convívio à 3ª Idade do Tortosendo

30

Centro Nª Sra. da Conceição – Vila do Carvalho

60

Centro Social e Comunitário do Peso

49

Barco

14

Coutada

10

Paul

1

Dominguiso

5

Vales do Rio

2

S. Jorge da Beira

16

Ourondo

12

Casegas

22

Centro Social e Cultural de Verdelhos

17

Fundação Anita Pina Calado Teixoso

40

Mutualista Covilhanense

40

TOTAL

358

As operações têm a duração máxima de 27 meses, decorrendo entre junho de 2017 e agosto de
2019.
A constituição da parceria não pode envolver mais do que 10 beneficiários, podendo,
excecionalmente, em situações de comprovadas dificuldades logísticas associadas a um número
elevado de destinatários finais fixados para um território, ser admitido um número superior, nos
termos a fixar em despacho do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS),
sob proposta do OI.
O período para apresentação das candidaturas decorreu das 20h00 do dia 06 de fevereiro de 2017
até às 18h00 do dia 23 de março de 2017.
10.03.2017 – Ação de esclarecimento sobre a candidatura.
13.03.2017 – Reunião preparatória com as entidades parceiras para formalizar candidatura.
17.03.2017 – Recolha de dados para a construção da candidatura.
20.03.2017 – Submissão da candidatura.
A Câmara Municipal da Covilhã, em parceria com Câmara Municipal de Belmonte, Centro Social e
Cultural de Verdelhos, Associação Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense, Centro Social de
Nossa Senhora da Conceição da Vila do Carvalho, Fundação Centro de Assistência Anita Pina
Calado, Centro Comunitário do Peso, Centro de Convívio e Apoio à Terceira Idade do Tortosendo,
apresentou uma candidatura à tipologia de operações 1.2.1. – Distribuição de Géneros Alimentares
e/ou Bens de Primeira Necessidade, no âmbito do Aviso do Programa Operacional de Apoio às
Pessoas mais Carenciadas nº (PO APMC – F2-2017-088) ao território de Covilhã/Belmonte com o nº
de destinatários de 358.
Na sequência da análise técnica efetuada à Candidatura, verificou-se que se encontravam cumpridos
todos os requisitos previstos no Regulamento específico do PO APMC, constante da Portaria nº
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51/2017, de 02 de fevereiro. Aplicada a grelha de análise a candidatura obteve uma classificação final
de 90 pontos, tendo sido proposta para aprovação.
12.06.2017 - Reunião de Parceria POAPMC
11.09.2017 - Reunião de Parceria POAPMC
03.10.2017 - Reunião de Parceria POAPMC
19.10.2017 – Formação Guarda com a Parceria POAPMC sobre a gestão plataforma FEAC
13.11.2017 - Reunião de Parceria POAPMC
16.11.2017 - Reunião de Parceria POAPMC
15.12.2017 - Reunião de Parceria POAPMC
19.12.2017 – 1ª Distribuição de bens alimentares pela parceria no âmbito do Programa POAPMC

3.10. Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência
Doméstica
A violência de género, onde se inclui a violência doméstica, é uma grave violação dos direitos
humanos, em particular das mulheres, tal como definido na Declaração e Plataforma de Ação de
Pequim, da ONU, em 1995, constituindo-se como um grave problema de saúde pública, como
afirmou a Organização Mundial da Saúde, em 2003, cuja efetiva prevenção, proteção e apoio às suas
vítimas pressupõe um reforço da cooperação entre as várias entidades envolvidas que desenvolvem
esse trabalho no terreno.
O XXI Governo Constitucional considera necessário e essencial promover a prevenção e o combate à
violência doméstica e de género, através de uma planificação nacional abrangente, com a
participação local e implementação de perspetivas integradas, na linha do definido na Convenção do
Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência
doméstica (Convenção de Istambul), tendo, para o efeito, definido uma estratégia de combate para
este flagelo. A Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género visa uma territorialização
das respostas na área da violência, enfatizando as ações de formação, sensibilização e
aprofundamento do conhecimento, devidamente articulado, designadamente com as forças de
segurança, as entidades com competência em matéria de proteção social e as organizações nãogovernamentais, tendo em vista uma cobertura nacional progressiva dos serviços de apoio e proteção
à vítima e em harmonia com o V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e
de Género (2014-2017).
Neste contexto, e numa primeira abordagem, importa incidir nos territórios mais desprovidos de
respostas na área da violência doméstica e de género, implementando uma estratégia para o
desenvolvimento de um trabalho em rede que promova as condições mínimas necessárias ao apoio e
proteção das vítimas, assegurando que o mesmo se proceda com o respetivo suporte financeiro,
técnico e logístico, de acordo com o princípio da rentabilização dos recursos disponíveis.
Assim, considerando o disposto no artigo 3.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, diploma que
estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência
das suas vítimas, na sua redação atual, foi estabelecido e assinado protocolo no passado dia 17 de
Junho de 2016, com as seguintes entidades:














Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
Município de Belmonte
Município de Covilhã
Município de Fundão
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Centro Distrital de Segurança Social de Castelo Branco
Delegação Regional do Centro do Instituto de Emprego e Formação Profissional
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro
Administração Regional de Saúde do Centro
Procuradoria da República
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Belmonte
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Covilhã
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Fundão
Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Castelo Branco
Polícia de Segurança Pública da Covilhã
Universidade da Beira Interior
CooLabora, Crl.

O presente protocolo, assinado a 24 de junho de 2016, tem por objeto a implementação de uma
Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género, nas áreas geográficas dos concelhos de
Belmonte, Covilhã e Fundão, atuando nas diversas vertentes de apoio e proteção às vítimas de
violência doméstica e de género.
O protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género tem como
objetivos:
a) Desenvolver um processo de territorialização das respostas na área da violência doméstica e
de género, promovendo a realização de iniciativas conjuntas ou de ações concertadas;
b) Promover as condições necessárias ao apoio e proteção das vítimas de violência doméstica e
de género, por forma a assegurar a confidencialidade e o eficaz encaminhamento e
acolhimento das diferentes situações;
c) Assegurar que o encaminhamento das vítimas de violência doméstica e de género se proceda
de acordo com o respetivo suporte financeiro, técnico e logístico, de molde a rentabilizar os
recursos e apoios disponíveis;
d) Promover a troca regular de informação, considerada relevante pelas partes outorgantes;
e) Consolidar esforços e elaborar referenciais de atuação conjunta para a definição e
harmonização de intervenções, tendo em vista a melhoria das respostas na área da violência
doméstica e de género, por forma a proceder à cobertura progressiva dos serviços de apoio e
proteção à vítima no âmbito geográfico a que se aplica o presente protocolo;
f) Colaborar na dinamização de ações de formação e informação dirigidas à comunidade sobre
violência doméstica e de género, assim como na divulgação da Estratégia de Combate à
Violência Doméstica e de Género;
g) Promover a realização de estudos e diagnósticos que visem a permanente adequação das
respostas à problemática da violência doméstica e de género.
II Reunião da Comissão de Acompanhamento
Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género
Covilhã, Belmonte e Fundão
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal do Fundão
Data: 10 de Janeiro de 2017
Hora: 10:00
III Reunião da Comissão de Acompanhamento
Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género
Covilhã, Belmonte e Fundão
Local: Biblioteca Municipal de Belmonte
Data: 6 de Abril de 2017
Hora: 10:00
IV Reunião da Comissão de Acompanhamento
Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género
Covilhã, Belmonte e Fundão
Local: CooLabora
Data: 19 de Julho de 2017
Hora: 14:00
V Reunião da Comissão de Acompanhamento
Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género
Covilhã, Belmonte e Fundão
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Local: Sala de Imprensa do Edifício do Casino - Fundão
Data: 30 de Outubro de 2017
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3.11. Plano Intermunicipal para a Igualdade
A valorização da temática da Igualdade do Género nas políticas públicas de âmbito local são
princípios fundamentais de boa governação. A cooperação entre Administração Central, as
Autarquias Locais, as entidades com competência em matéria de proteção social e as organizações
não-governamentais são fundamentais nos domínios da integração da Igualdade de Género, da
eliminação dos estereótipos e da promoção da cidadania, resultando num importante fator de coesão
social.
De acordo com o Roteiro para a Igualdade entre homens e mulheres, e face ao Parecer do Comité
para as Regiões da U.E., cabe às autarquias um papel fundamental na promoção da igualdade de
género, dado que são elas que estão mais próximas dos cidadãos e das cidadãs e dos problemas
que as/os afetam e, consequentemente, devem constituir um exemplo positivo de não discriminação,
tendo em conta o seu papel e dimensão, e a maior quota de responsabilidade nas questões sociais,
culturais, educacionais e económicas da vida local.
Neste contexto, importa trabalhar os territórios mais desprovidos de respostas na área da violência
doméstica e de género, implementando e desenvolvendo estratégias em rede que promovam as
condições mínimas necessárias ao apoio e proteção das vítimas, de acordo com o princípio da
rentabilização dos recursos disponíveis.
A Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género procura uma territorialização das
respostas na área da violência, articulando recursos no âmbito das ações de formação e
sensibilização, partilha de boas práticas, capacitação coletiva das diversas entidades, tendo em vista
uma cobertura nacional progressiva dos serviços de apoio e proteção à vítima e em harmonia com o
V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género (2014-2017).
O Município da Covilhã envidará todos os esforços necessários para que o processo de
implementação do Plano Intermunicipal para a Igualdade promova verdadeiras culturas
organizacionais para a Igualdade de Género contribuindo de forma eficaz para ações estratégicas,
concertadas, planeadas e efetivas, através de uma agenda local e regional que aposte em políticas
públicas numa perspetiva de desenvolvimento de combate à violência de género, como fator
fundamental ao empoderamento social.
II Reunião - Plano Intermunicipal para a Igualdade
(Belmonte-Covilhã-Fundão)
Local: Biblioteca Municipal da Covilhã
Data: 15 de Fevereiro de 2017
Hora: 10:00h – 12:30h
III Reunião - Plano Intermunicipal para a Igualdade
(Belmonte-Covilhã-Fundão)
Local: Biblioteca Municipal de Belmonte
Data: 6 de Abril de 2017
Hora: 15:00h – 17:00h
IV Reunião - Plano Intermunicipal para a Igualdade
(Belmonte-Covilhã-Fundão)
Local: CooLabora
Data: 19 de Maio de 2017
Hora: 14:30h – 17:00h

3.12. Estratégia Municipal para a Igualdade de Género
A valorização da temática da Igualdade do Género nas políticas públicas de âmbito local como
princípio fundamental de boa governação, e a cooperação entre a administração Central e as
Autarquias locais nos domínios da integração da Igualdade de Género, da eliminação dos
estereótipos e da promoção da cidadania são um fator de coesão social.
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De acordo com o Roteiro para a Igualdade entre homens e mulheres, e face ao Parecer do Comité
para as Regiões da U.E., cabe às autarquias um papel fundamental na promoção da igualdade de
género, dado que são elas que estão mais próximas dos cidadãos e das cidadãs e dos problemas
que as/os afetam e, consequentemente devem constituir um exemplo positivo de não discriminação,
tendo em conta o seu papel e dimensão (enquanto entidade empregadora e prestadora de serviços).
A implementação de Planos Municipais para a Igualdade, está em consonância com a Lei nº 75/2013,
12 de Setembro (Regime jurídico das Autarquias Locais). De acordo com o Artigo 33º, alínea q),
compete à “Câmara Municipal assegurar a integração da Perspetiva do Género em todos os domínios
de ação do Município, através da adoção de Planos Municipais para a Igualdade”, bem como das
orientações constantes dos Planos Nacionais. A 20/11/2015 foi deliberado aprovar em reunião de
Câmara o Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género,
Plano Municipal para a Igualdade e indicação de Conselheiro/a Local para a Igualdade.
Pressupostos
1. A promoção da Igualdade de Género contribui de forma decisiva para o desenvolvimento de
um território equitativo, inclusivo e coeso, bem como para o desenvolvimento económico e
social, garantindo o aproveitamento de todo o capital humano;
2. Promover a Igualdade de género implica ter sempre em linha de conta as necessidades, os
interesses, as expectativas e competências, tanto das mulheres como dos homens,
incorporando-as na definição, implementação e avaliação das políticas locais;
3. Promover a Igualdade de Género exige uma análise permanente dos sistemas e estruturas
sociais, económicas e culturais locais por forma a identificar (e eliminar) contextos,
procedimentos ou práticas discriminatórias (diretas e indiretas) em função do género, no
sentido da superação das desigualdades ainda existentes.
Finalidades
A implementação da Estratégia Municipal para a Igualdade de Género, visa iniciar um caminho que
conduza o Município da Covilhã a um território onde:
 Individualmente todas as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver as suas
capacidades pessoais e tomar livremente opões de realização pessoal, familiar e profissional,
sem condicionalismos baseados em estereótipos de género;
 Coletivamente, homens e mulheres detenham a mesma visibilidade, o mesmo poder e níveis
de participação e decisão em todas as dimensões da vida local/municipal.

3.13. Plano Municipal para a Igualdade de Género
A valorização da temática da Igualdade do Género nas políticas públicas de âmbito local como
princípio fundamental de boa governação, e a cooperação entre a administração Central e as
Autarquias locais nos domínios da integração da Igualdade de Género, da eliminação dos
estereótipos e da promoção da cidadania são um fator de coesão social.
De acordo com o Roteiro para a Igualdade entre homens e mulheres, e face ao Parecer do Comité
para as Regiões da U.E., cabe às autarquias um papel fundamental na promoção da igualdade de
género, dado que são elas que estão mais próximas dos cidadãos e das cidadãs e dos problemas
que as/os afetam e, consequentemente devem constituir um exemplo positivo de não discriminação,
tendo em conta o seu papel e dimensão (enquanto entidade empregadora e prestadora de serviços).
A implementação de Planos Municipais para a Igualdade, está em consonância com a Lei nº 75/2013,
12 de Setembro (Regime jurídico das Autarquias Locais). De acordo com o Artigo 33º, alínea q),
compete à “Câmara Municipal assegurar a integração da Perspetiva do Género em todos os domínios
de ação do Município, através da adoção de Planos Municipais para a Igualdade”, bem como das
orientações constantes dos Planos Nacionais. A 12/01/2016 foi assinado o Protocolo de Cooperação
entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Plano Municipal para a Igualdade.
Foram efetuadas duas reuniões preparatórias coma Dra. Catarina Sales do Departamento de
Sociologia da UBI no sentido de aprovar estágio de aluna de mestrado para assegurar a realização
de diagnóstico organizacional na Câmara Municipal.
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4.

Cartão Social Municipal

A Câmara Municipal da Covilhã foi pioneira na implementação de apoios sociais a grupos mais
desfavorecidos, nomeadamente através da criação do Cartão Municipal do Idoso, deliberada em 6 de
Março de 1998. O Município deliberou aprovar a criação do Cartão Municipal Social, em 6 de Maio de
2005, alargando assim os benefícios a pensionistas e pessoas com deficiência. Em 04 de Dezembro
de 2007 foi aprovado o Regulamento do CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL com o objetivo de
proporcionar benefícios a todos os idosos com idade igual ou superior a 65 anos; reformados ou
pensionistas, e respetivos cônjuges, com idade superior a 60; aos portadores de deficiência (com
grau de desvalorização igual ou superior a 60%); Bombeiros Voluntários da Covilhã; Reformados das
Minas da Panasqueira, residentes no Concelho da Covilhã.
Com o novo regulamento, em vigor desde 06.06.2017, foram acrescentados como beneficiários do
renomeado Cartão Covilhã Mais Social funcionários e/ou Bombeiros da Associação dos Bombeiros
Voluntários da Covilhã pertencentes ao seu Quadro de Honra, pessoas em situação de desemprego
e famílias numerosas com rendimentos mensais iguais ou inferiores ao valor do IAS (Indexante dos
Apoios Sociais), ou que não possuam quaisquer rendimentos.
Procurando minimizar as dificuldades socioeconómicas desta camada da população, contribuindo
para o seu bem-estar e melhoria da qualidade de vida, considerando a necessidade de estabelecer
apoios, em virtude de constituírem uma franja da população mais desprotegida e assim contribuir
para a dignificação e melhoria das condições de vida dos cerca de 12.000 utentes do Cartão Social.

4.1. Benefícios do Cartão Social Municipal
O Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social atribui aos seus titulares os seguintes benefícios:
a) Isenção de custos na obtenção do Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social;
b) Comparticipação por parte da Autarquia nos gastos com transportes dentro do Concelho da
Covilhã e atendendo às normas anualmente aprovadas;
c) Acesso ao Tarifário Social aplicado à fatura da água para fins domésticos, na habitação
considerada residência permanente, desde que o titular do contrato se encontre em situação
descrita nos itens assinalados no Artigo 4º, cujos rendimentos per capita sejam inferiores ao
valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais), ou que não possuam quaisquer rendimentos. Os
utentes portadores do cartão que cujo consumo mensal de água seja igual a zero, não
poderão usufruir de nenhum benefício.
d) Entrada gratuita em espaços e atividades promovidas pela Câmara Municipal da Covilhã;
e) Isenção ou desconto no pagamento das taxas em vigor relativas à entrada em infra-estruturas
desportivas Municipais (de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas, Compensações e
Outras Receitas do Município da Covilhã);
f) Isenção ou desconto no pagamento das entradas em espetáculos culturais e desportivos das
Coletividades do Município que venham a celebrar protocolos de cooperação com a
edilidade;
g) Possibilidade de descontos em estabelecimentos comerciais em bens e/ou serviços
prestados por empresas locais que venham a celebrar protocolos de cooperação com a
Câmara Municipal;
h) Acesso a programas de turismo, desporto e saúde promovidos pela Autarquia, no âmbito do
Cartão Social Municipal;
i) Acesso a todas as iniciativas a realizar no Centro de Ativ’IDADES;
j) Outros projetos de ação social a implementar pela autarquia, ou em execução.
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4.1.1.

Benefícios em termos de Transportes no Concelho

Os utentes do Cartão Social Municipal beneficiam de, entre outros auxílios, transportes gratuitos e
comparticipados, cujas despesas são suportadas pela Autarquia. O utente pode usufruir deste
benefício de duas formas diferentes:
 Nas Freguesias Urbanas: Limite de 20 viagens por pessoa/mês
Os utentes do Cartão Social Municipal das Freguesias de União de Freguesias da Covilhã e
Canhoso, União das Freguesias de Cantar Galo e Vila do Carvalho usufruem das 20 viagens,
carregando-as na Tesouraria do Município da Covilhã, com a comparticipação respetiva de 50%.
 Nas Freguesias Rurais: Limite de de 20 viagens/pessoa/mês
Com reembolso de 50% em qualquer dos títulos (Covibus, ATF e Transved)
Foram transportados em 2017 6.654 utentes, o que corresponde a 35.256,27€.

2016
Nº de Idosos contemplados

Despesa

Nº de Idosos contemplados

Despesa

6654

35.256,27€

34.5362,31€

6711

4.1.2.

2017

Benefícios do Cartão Social Municipal em termos de Descontos na Água
3

A aplicação do tarifário social aos utentes do cartão está limitado a 4m por mês por pessoa do
agregado familiar. Para consumos além deste limite, os mesmos serão faturados de acordo com o
tarifário normal.
Beneficiaram desde desconto 6.093 utentes, correspondente ao valor de 27.295,32€
2016
Nº de Utentes a
Beneficiar do desconto
6237

4.1.3.

2017
Valor do desconto
efetuado

Nº de Utentes a
Valor do desconto
Beneficiar do desconto
efetuado

26.034,84 €

6093

27.295,32€

Outros Benefícios do Cartão Social Municipal

O Novo Regulamento entrou em vigor em 06/06/2017, com as seguintes alterações assinaladas a
negrito:
O Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social destina-se a proporcionar benefícios, nos termos do
artigo 4º a todos os idosos reformados, pensionistas, aos portadores de deficiência, Bombeiros
Voluntários da Covilhã, Reformados das Minas da Panasqueira, pessoas em situação de
desemprego e famílias numerosas, com rendimentos mensais iguais ou inferiores ao valor do
IAS (Indexante dos Apoios Sociais), ou que não possuam quaisquer rendimentos.
Em 2017, após a aprovação do regulamento, foram rececionadas 32 candidaturas no que respeita a
pessoas que se encontrem em situação de desemprego e famílias numerosas, com rendimentos
mensais iguais ou inferiores ao valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais), ou que não possuam
quaisquer rendimentos.
Contámos com 85 adesões de empresas de comércio local que aderiram ao Cartão Social
Municipal. Estas proporcionaram descontos a quem apresentou o Cartão, desde serviços de saúde,
eletrodomésticos, agência de viagens, restauração, vestuário, cabeleireiro e estética, entre outros.
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Almoço solidário de Natal
Realizou-se, no dia 16 de dezembro de 2017, no Pavilhão da ANIL, mais um tradicional Almoço
Convívio de Natal Solidário. Para muitos dos portadores do Cartão Social Municipal este foi um
reencontro de conterrâneos de velhos tempos, mas também a vivência de momentos de alegria e
convívio para todos. O espírito de solidariedade, que se coaduna com a época natalícia, encontrou
neste espaço de socialização a partilha de afetos, que favorece e desenvolve os laços sociais
contribuindo, simultaneamente, para o incremento do espírito de solidariedade civil e
responsabilidade social.
Este ano, para além da participação dos utentes do Cartão Social Municipal, o evento integrou o
projeto de âmbito nacional, onde 61 localidades portuguesas recebem a iniciativa solidária organizada
pela Cruz Vermelha Portuguesa e que contemplou cerca de 7 mil beneficiários desta instituição, de
norte a sul do país, com o apoio do Intermarché, insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros.
Marcou assim presença no almoço convívio de Natal Solidário o Presidente da Cruz Vermelha
Portuguesa, Dr. Francisco George.
Participaram cerca de 1200 idosos.

4.2. Centro de Ativ’Idades
O Centro de Ativ’Idades completou o terceiro ano de atividade, aumentando o número de inscrições
para 655 utentes portadores do Cartão Social Municipal e, ainda, 65 inscrições de utentes com mais
de 60 anos, que ainda esperam pelo mesmo, razão pela qual ainda não se encontram registados na
base de dados. Assim sendo, perfaz um total de 720 utentes. Convém referir, no entanto, que tendo
em conta a abertura das atividades a outras faixas etárias, explorando, deste modo, o diálogo
intergeracional, não é possível contabilizar com exatidão o número de presenças. É de salientar que,
este ano, o Centro de Ativ´Idades, com a Hora do Conto, deslocou-se diversas vezes a lares, Jardinsde-infância e ATL´s, nomeadamente de Covilhã e Canhoso,Cantar-Galo, Vila do Carvalho, Sarzedo,
Verdelhos, Ferro, Peraboa, Unhais da Serra, bem como recebemos a visita dos mesmos.
Este ano, o grupo de cantares do Centro de Ativ’Idades, as “Vozes do CA´I”, visitou todos os centros
de dia e lares do concelho, cantando as Janeiras e levando alegria e carinho a todos os idosos e
crianças (pois em algumas instituições estavam presentes os infantários e/ou as crianças do 1º Ciclo).
A primeira visita teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal da Covilhã,
estando presentes o executivo camarário.
Continuaram a funcionar em pleno as classes/ateliers de malhas, rendas e bordados, multipontos,
pintura criativa a acrílico e a óleo, artes decorativas, informática, gerontomotricidade, oficina de teatro,
aulas de expressão escrita, espanhol e arranjos florais.
Como novidades, em 2017, os idosos podem usufruir de aulas de inglês, italiano, dança brasileira
(forró) e Yoga, as quais obtiveram uma grande adesão por parte do nosso público, sobretudo esta
última.
No topo da tabela das escolhas, e a par com as aulas de Yoga, continuam as aulas de informática,
que contam com 5 turmas de diferentes níveis. As aulas de inglês e italiano foram uma surpresa
agradável, já que se tem verificado, em poucas lições, uma evolução por parte dos utentes, os quais
demonstram muita competência e agrado.
Os restantes ateliers continuam a funcionar na sua normalidade à semelhança dos anos anteriores.
O Gabinete de Apoio Psicológico e Psicoterapia – GAPP, criado em setembro de 2016, através da
parceria entre a Câmara Municipal da Covilhã e o Departamento de Psicologia e Educação da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas & Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS)
da Universidade da Beira Interior, continuou em 2017 com o serviço de apoio psicológico, cujo
objetivo principal é dar resposta às necessidades da comunidade de todo o concelho da Covilhã.
É uma iniciativa nobre, pertinente e fundamental, pois pretende ajudar as pessoas que sintam
necessidade de ser aconselhadas e orientadas no decurso de acontecimentos mais difíceis de vida e,
assim, contribuir também para uma melhor saúde mental dos indivíduos. Têm procurado ajuda no
GAPP, crianças, adolescentes, adultos, pais, famílias, idosos que se sintam desafiadas ao nível do
seu bem-estar psicológico (por exemplo, com problemas de stress, ansiedade, violência, depressão,
relações interpessoais, solidão, alcoolismo, toxicodependência, suicídio, sexualidades, etc.) e
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também instituições que possam beneficiar do desenvolvimento de programas de prevenção e/ou
intervenção no domínio da Saúde, bem como o desenvolvimento de programas de promoção e
manutenção da qualidade de vida dos munícipes da Covilhã.
Os serviços que o GAPP fornece são gratuitos e decorrem todas as segundas-feiras, assentando
numa visão sustentada de reforço dos laços comunitários dos indivíduos, capacitando-os para a
mudança com base num sentido de apoio em ambiente da comunidade.
Este serviço foi assegurado pelos psicólogos Dr. Henrique Pereira, Drª. Rita Bicha Castela e Dr.
Marco António. Foram realizadas cerca de 200 sessões no ano de 2017. No entanto, a partir do mês
de setembro, este serviço de grande importância sofreu um decréscimo devido à indisponibilidade
profissional por parte do Dr. Henrique Pereira e do Dr. Marco António, sendo apenas a Drª Rita
Castela a assegurar esta valência.
As tardes de quinta-feira, dedicadas à vertente cultural, mantiveram-se ocupadas com palestras,
lançamentos e divulgações de obras literárias, abordando as mais diversas temáticas.
A parceria com as Farmácias Holon e Pedroso continuam a preencher mensalmente as tardes de
terça-feira com ações de sensibilização sobre mais diversos assuntos relacionados com a saúde
pública, tais como Nutrição, Podologia, Dermofarmácia, Diabetes, entre outros. Este ano, no mês de
julho, esta colaboração estendeu-se também ao público mais jovem, pois abordou-se o tema dos
perigos da exposição solar. Esta ação teve lugar na Piscina Praia e contou com a participação de
cerca de 100 crianças dos ATL´s e Casa do Menino Jesus. Foi uma tarde didática, lúdica e muito
divertida.
Contamos, também, com a habitual parceria dos alunos do MedUbi, os quais ocupam uma tarde de
quinta-feira mensal, abordando temas relacionados com a saúde pública. Tem-se verificado uma
parceria muito positiva, pois os próprios alunos da Universidade de Medicina têm contado com a
participação ativa dos nossos utentes nas suas iniciativas.
Todos os meses decorreu uma exposição no Centro de Ativ’Idades dando destaque aos trabalhos
realizados pelos nossos utentes e voluntários nas classes frequentadas e continuando a valorizar o
artesanato e os produtos regionais, destacando artesãos e artistas da nossa terra.
Uma outra novidade de 2017, foi a parceria estabelecida com a EPPABI que promoveu a realização
do RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, proporcionando aos nossos
utentes a possibilidade de aumentar as suas habilitações literárias.
Em Abril, no âmbito do Dia Mundial da Saúde decorreu um rastreio da diabetes, tensão arterial e IMC,
promovido pela AJAS, tendo obtido, como sempre, muita adesão.
Do mesmo modo, a MultiOpticas da Covilhã promoveu um rastreio de visão no mês de Outubro,
iniciativa que teve muita apreciada.
No dia 11 de Maio, mês do Coração, realizou-se o habitual rastreio de saúde pública, tendo como
objetivo prevenir doenças, no qual todos os utentes puderam usufruir, gratuitamente, dos serviços
aqui prestados nas áreas da audição, optometria, glicémia, colesterol, eletrocardiograma, saúde
mental, pressão arterial, antropometria, dentista, espirometria, diagnóstico de pele, aconselhamento
dermocosmético, nutrição, etc. Tendo em conta a positiva adesão desta acção, com cerca de 290
utentes, pretende-se no futuro realizar mais sessões deste âmbito.
Para complementar esta atividade, os nossos utentes contaram com a presença de uma das Tunas
da Universidade da Beira Interior, a Tuna-MUS - Tuna Médica da Universidade da Beira Interior, que
alegrou todos os presentes.
Ainda dentro do tema da saúde, realizou-se uma caminhada em parceria com as Farmácias Holon e
Pedroso, “Vamos dar corda aos sapatos”, que contou com cerca de 90 inscrições. Nesta iniciativa,
tivemos o apoio do Curso de Desporto da UBI e do MedUbi.
Em Novembro, em conjunto com a Mutualista Covilhanense e o grupo de Internos de Medicina Geral
e familiar do ACES Cova da Beira, realizou-se uma conferência cujo tema foi “Quer saber o que é a
doença de Alzheimer?”, na qual foram abordados vários pontos importantes sobre esta demência. Em
Dezembro, o tema foi aprofundado com uma acção sobre a alimentação e a demência com a
colaboração da nutricionista Drª. Patrícia Gabriel.
Ainda no mês de Novembro, teve início o workshop de REIKI Nível 1 (Cura e Auto-cura) por Yolanda
Assunção. Esta acção foi composta por 6 sessões e teve um elevado número de inscrições.
As Matinées Dançantes “Chá com Biscoito” são, sem dúvida, o ponto alto do nosso Centro,
contando semanalmente com cerca de 200 participantes. Realizaram-se os seguintes bailes
temáticos: “Benvindo 2017”, “Festa do Amor”, “Festa da Primavera”, entre outras.
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De entre as festas realizadas, destacam-se em Fevereiro a Festa de S. Valentim que teve lugar no
Art´Barôt. A Festa das Flores, em Abril, com desfile de moda patrocinado pela boutique Guapa,
Sapataria Belinha, a maquilhagem por Mary Kay e penteados pelo Curso de Formação de
Cabeleireiros do IEFP de Castelo Branco. Nesta iniciativa, contou-se com a presença do Grupo de
Dança Jazz Melo, os músicos Gaita das Beiras e uma Tuna da UBI. Inserido, ainda, nesta festa, o
projeto “Talentos E6G” da BeiraSerra proporcionou workshops, tais como, sabonetes artesanais,
pinturas faciais, modelagem de balões, “Ojos de Dios” e “Faz o teu Crachá”.
No dia 6 de Maio, o CAI festejou o Dia da Mãe em simultâneo com o Dia Mundial da Dança, “A Mãe
Dança?”. Aqui recebemos a visita dos grupos de dança JazzMelo, Girls on Fire, Mega Dance, Dança
em Movimento do GIR do Rodrigo, The Dance World, Enigma, Crazy Girls, Glória Olivares, Manu &
Iran e, ainda, Paula TãoBone. Ainda no mês de Maio, proporcionou-se uma Noite Dançante - Baile
de Gala, cheia de brilho e glamour, com passadeira vermelha e sessão fotográfica.
O terceiro aniversário foi festejado em duas datas: no baile “Chá com biscoito”, no dia 25 de Outubro,
com o grupo musical “Bela e Nando”; e no dia 28 de Outubro com a atuação musical “Carlos Almeida
e José Melo”, Rúben de Matos, Duarte Santos e os alunos do MedUbi. O momento de humor contou
com a presença da bailarina Albertina Serôdio.
No que diz respeito à cultura, em Março, o Teatro das Beiras proporcionou aos nossos utentes uma
tarde de teatro com a peça “Rua da Alegria”, texto que explorou os afetos na solidão e a forma como
se podem relacionar em diferentes momentos da vida. Ainda com estes parceiros, os utentes do CAI
participaram nas Oficinas Dramatúrgicas Canas 44 (em Novembro) tendo como objetivo principal o
diálogo intergeracional entre jovens e seniores.
Em Abril, realizou-se a visita à New Hand Lab. Aqui, os utentes puderam ver os ateliers de diversos
artistas representados, reviver o ambiente dos lanifícios, assistiram ao filme “A paixão do Operário” e,
ainda, foram presenteados com um serviço de catering.
O CAI festejou, em Junho, o Dia do Envelhecimento Ativo envolvendo não só os utentes do centro
mas também os utentes das IPSS do concelho. O programa contou com a Hora do Conto, a atuação
do grupo de dança do CAI – Dancing Sénior; demonstração de danças de salão com a escola Pé de
Dança, jogos tradicionais, de memória e, ainda, com a presença do grupo musical “Los Condes” que
animaram a tarde. As Farmácias Holon e Pedroso também marcaram presença com uma ação de
sensibilização sobre a exposição solar.
Realizaram-se também 4 passeios dentro e fora do concelho, nomeadamente: Carnaval de Torres
Vedras, Aveiro, Monte Gordo (Algarve) e Malafaia.
As salas de jogos e de leitura contaram sempre com presenças assíduas dos nossos utentes.
O Centro de Ativ’Idades conta, neste momento, com 50 voluntários inscritos para os diversos ateliers
e classes, sendo que este número não é efetivo pois os voluntários, na sua maioria alunos do projeto
Erasmus e da UBI, vão sendo substituídos.
4.2.2.

Descrição das agendas mensais do ano de 2017:

4.2.2.1. janeiro
 Evento: Exposição “A Arte ao alcance de todos", por Manuel Jesus Basílio Nunes –
Dia: de 01 a 31 de janeiro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com esta exposição deu-se a conhecer alguns dos trabalhos artesanais,
realizados por artesãos da nossa cidade.
Evento: Palestra subordinada ao tema “Dia a Dia com a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica)” com o apoio a Farmácia Pedroso e Farmácia Holon Covilhã.
Dia: 17 de janeiro Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica.


 Evento: Aulas de Inglês
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de janeiro Hora: das 16h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Com esta atividade os utentes tiveram a possibilidade de conhecer e
contactar com o básico da Língua Inglesa.
 Evento: Aulas de Italiano
Dia: Todas as 5ªs feiras do mês de janeiro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com esta atividade os utentes tiveram a possibilidade de conhecer e
contactar com o básico da Língua Italiana.
 Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ªs, 5.ªs e 6ªs feiras do mês de janeiro Hora: das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às
17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade teve o intuito de auxiliar todos os utentes no acesso às novas
tecnologias informáticas, permitindo-lhes uma familiarização com os computadores e deste modo
torná-los mais adaptados na sociedade.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de janeiro Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade ajudou todos aqueles que não sabem ler nem escrever
permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo deste modo a
sua autoestima.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de janeiro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 2ªs feiras de janeiro Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com esta atividade ajudamos todos aqueles que pretendem aprender um
novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de janeiro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Act’ividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de janeiro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop no qual foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de janeiro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop no qual foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de janeiro Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitem fazer encontros
geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s. Estes
utentes foram presenteados com uma Hora do Conto “A Professora Estrelinha do CAI” e algumas
atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de janeiro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier promoveram-se momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de janeiro Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier promoveram-se momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.
 Evento: Danças do FORRÓ
Dia: Todas as 6ªs feiras de janeiro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Ativ´Idades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de janeiro Hora: das 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Ativ´Idades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de janeiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
puderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.
 Evento: Baile Temático “BEMVINDO 2017”
Dia: 25 de janeiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante onde cada participante pôde escolher a sua música
preferida para bailar.
Evento: Ação de sensibilização e esclarecimento sobre o processo de RVCC –
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.
Dia: 05 de janeiro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta iniciativa, em parceria com a EPPABI, proporcionou aos nossos utentes
a possibilidade de aumentar as suas habilitações literárias através do processo de RVCC.


Evento: Palestra bi-temática “Hormonas aos saltos” e “Venham daí esses ossos!” pelo
MedUBI
Dia: 12 de Janeiro Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina colaborou com este Centro
de Atividades num conjunto de sessões de esclarecimentos mensais dirigidas à população sénior.
Assim, esta sessão abordou dois temas distintos mas ainda assim relacionados entre eles. Deste
modo, o primeiro assunto versou sobre a Endocrinologia (Diabetes) e o segundo ao aparelho
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locomotor (artroses, gota, etc), temas de interesse público e bastante solicitados pelos nossos
utentes.
Evento: Workshop subordinado ao tema “Ervas Medicinais, a solução para muitas doenças!”–
Olga Ribeiro
Dia: 19 de janeiro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshops com PowerPoint onde se mostrou de que forma se podem
atenuar as doenças neurológicas recorrendo às medicinas alternativas.




Evento: 20ª Sessão do Ciclo de Conferências "REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema
"3ª Viagem através das coisas bonitas da vida”- pelo Prof. João Barra.
Dia: 26 janeiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretendeu continuar a explorar, individualmente, os
temas abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências "REVITALIZAR A VIDA, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.
4.2.2.2. fevereiro
 Evento: Exposição “Paus e Pedras", por Paulo Roque.
Dia: de 01 a 28 de fevereiro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com esta exposição deu-se a conhecer alguns dos trabalhos artesanais,
realizados por artesãos da nossa cidade.
Evento: Workshop subordinado ao tema “Meditação Raja Yoga para pessoas ocupadas” –
Olga Ribeiro.
Dia: 16 de fevereiro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshops com PowerPoint onde se ensinou a técnica do yoga e onde os
nossos utentes podem usufruir de práticas de relaxamento acompanhado.


Evento: Palestra subordinada ao tema “A Saúde dos seus pés - Cuidados Gerais” com o
apoio a Farmácia Pedroso e Farmácia Holon Covilhã.
Dia: 21 de fevereiro Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre questões relacionadas com a podologia.


Evento: Conversas pr`a vida – Grupo de desenvolvimento pessoal, com Dr. Marco António
(Psicólogo).
Dia: 7 e 21 de fevereiro Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade promover, quinzenalmente, reflexões que
ajudassem os nossos utentes a lidarem com as dificuldades típicas das diferentes etapas do ciclo de
vida.


Evento: 21ª Sessão do Ciclo de Conferências “Revitalizar a Vida”, subordinada ao tema
"Como prestar socorro em caso de emergência”- pelo Prof. João Barra.
Dia: 23 de fevereiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretendeu continuar a explorar, individualmente, os
temas abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências "REVITALIZAR A VIDA, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.
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 Evento: Participação no desfile de Carnaval.
Dia: 24 de fevereiro Hora: das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se que os utentes do Centro de Ativ’Idades participassem no
Desfile Carnavalesco que se realiza anualmente pelas ruas da cidade com os infantários, escolas,
lares e centros de dia.
 Evento: Passeio a Torres Vedras “Venha ver o Carnaval de Torres Vedras”.
Dia: 26 de fevereiro Hora: das 07h00 às 22h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta iniciativa proporcionar aos nossos utentes um dia
diferente, com muita alegria, animação e convívio, onde puderam conhecer um pouco do património,
tradições carnavalescas e a gastronomia do nosso país.
 Evento: Festa de S. Valentim na Discoteca.
Dia: 14 de fevereiro Hora: das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade proporcionar aos nossos utentes uma tarde
dançante num ambiente de discoteca (local que a maioria desconhece).
 Evento: Aulas de Inglês
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de fevereiro Hora: das 16h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes pudessem ter a
possibilidade de conhecer e contactar com o básico da Língua Inglesa.
 Evento: Aulas de Italiano
Dia: Todas as 5ªs feiras do mês de fevereiro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes pudessem ter a
possibilidade de conhecer e contactar com o básico da Língua Italiana.
 Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs e 3ª, 6ªs feiras do mês de fevereiro Hora: das 11h00 às 12h30. (Estão previstos
mais horários)
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade auxiliar todos os utentes no acesso às
novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes uma familiarização com os computadores e deste
modo torná-los mais adaptados na sociedade.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de fevereiro Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de fevereiro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
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 Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 2ªs feiras de fevereiro Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendessem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de fevereiro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Act’ividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de fevereiro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de fevereiro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de fevereiro Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitiram fazer
encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s.
Estes utentes foram presenteados com uma Hora do Conto “A Professora Estrelinha do CAI” e
algumas atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de fevereiro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de fevereiro Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.
 Evento: Danças do FORRÓ
Dia: Todas as 6ªs feiras de fevereiro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporciona a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de fevereiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
puderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.
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 Evento: Baile Temático “FESTA DO AMOR”
Dia: 15 de fevereiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante para comemorar o Dia dos Namorados onde cada
participante pôde escolher a sua música preferida para bailar e dedicá-la à pessoa amada.
4.2.2.3. março
 Evento: Exposição “Atelier 13 by JP", por Cristina Seabra.
Dia: de 01 a 31 de Março Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos
artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.
Evento: Sessão activa sobre o exercício físico na Terceira Idade “Hoje nada me pára - com
mini aula de ZUMBA” pelo MedUBI.
Dia: 09 de Março Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, colaborou com este Centro
de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população sénior.
Assim, esta sessão abordou temas relacionados com a importância da atividade física na terceira
idade proporcionando, ainda, uma “mini” aula de ZUMBA para esta faixa etária, assunto de interesse
público e bastante solicitado pelos nossos utentes.
Para iniciar este novo ciclo de sessões a abertura ficou a cargo da Tuna-Mus – Tuna Médica da
Universidade da Beira Interior.


 Evento: O CAI vai ao Teatro das Beiras! “Rua da Alegria”.
Dia: 13 de Março Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se nesta iniciativa proporcionar aos nossos utentes uma tarde de
teatro, onde puderam assistir à peça “Rua da Alegria”, uma criação original da equipa artística do
Teatro das Beiras, na qual se exploraram os afetos na solidão e a forma como os podemos
relacionar em diferentes momentos das nossas vidas.
Evento: Palestra subordinada ao tema “Alimentação e Depressão” com o apoio a Farmácia
Pedroso e Farmácia Holon Covilhã.
Dia: 14 de Março Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre Nutrição.


 Evento: Workshop subordinado ao tema “Como trabalhar a sua autoestima”– Olga Ribeiro.
Dia: 23 de Março Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshops com PowerPoint no qual se ensinaram as diferentes formas de
trabalhar a autoestima de cada um.


Evento: 22ª Sessão do Ciclo de Conferências "REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema
"10 erros alimentares que devemos evitar para uma boa saúde”- pelo Prof. João Barra.
Dia: 30 Março Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se continuou a explorar, individualmente, os temas
abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências "REVITALIZAR A VIDA, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.
 Evento: Aulas de Inglês
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de Março Hora: das 16h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes tivessem a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Inglesa.
 Evento: Aulas de Italiano
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de Março Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes tivessem a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Italiana.
 Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ªs, 5.ªs e 6ªs feiras do mês de Março Hora: das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às
17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se, com esta atividade, auxiliar todos os utentes no acesso às
novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes uma familiarização com os computadores e deste
modo torna-los mais adaptados na sociedade.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de Março Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se, com esta atividade, ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de Março Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 2ªs feiras de Março Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que quisessem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Março Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Act’ividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Março Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de Março Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de Março Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitiram fazer
encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s.
Estes utentes foram presenteados com uma Hora do Conto “A Professora Estrelinha do CAI” e
algumas atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Março Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de Março Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Danças do FORRÓ
Dia: Todas as 6ªs feiras de Março Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de Março Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
puderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.
 Evento: Baile Temático “Festa da Primavera”
Dia: 29 de Março Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante onde cada participante pôde escolher a sua música
preferida para bailar.
4.2.2.4. abril
 Evento: Exposição “Os meus ovos da Páscoa", por Célia Paiva.
Dia: de 01 a 30 de Abril Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta exposição apresentar um dos ícones referente à
época festiva.
 Evento: Passeio a Aveiro
Dia: 27 de Abril Hora: das 06h30 às 22h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta iniciativa proporcionar aos nossos utentes um dia
diferente, com muita alegria e convívio, onde tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do
património e gastronomia do nosso país.
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 Evento: Visita à NEW HAND LAB
Dia: 03 e 04 de Abril Hora: das 14h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta visita apresentar a história e as artes feitas pelos
homens e mulheres que foram e, continuam a ser, o imaginário em volta da lã. Trata-se uma antiga
fábrica de lanifícios, provavelmente a mais antiga da cidade, onde os nossos utentes puderam ver
vários laboratórios criativos e usufruir de um pequeno serviço de catering.
 Evento: Festa das Flores com desfile de Moda
Dia: 08 de Abril Hora: das 14h00 às 19h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Abril, mês das flores e da Primavera, o Centro de Atividades realizou o
lançamento da nova colecção Primavera/Verão da Boutique GUAPA e da “SAPATARIA BELINHA”
com um desfile de moda, com a participação das nossas utentes. A maquilhagem esteve a cargo de
Margarida Mestre com a marca Mary Kay e os penteados foram da responsabilidade do Curso de
Formação Profissional de Cabeleireiros promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
de Castelo Branco. Os momentos musicais contaram com a presença de JazzMelo, Gaita das Beiras
e uma Tuna da Universidade da Beira Interior.
Inserida nesta atividade, o Centro contou com a participação da Beira Serra, com o projeto “Talentos
E6G”. Assim, houve três Workshops: “Sabonetes artesanais”, “Ojos de Dios” e “Faz o teu Crachá”.
Para além disso, houve uma animação com moldagem de balões.


Evento: Sessão de esclarecimento sobre o cancro da mama e o cancro da próstata pelo
MedUBI
Dia: 06 de Abril Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina colaborou com o Centro de
Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população sénior.
Assim, esta sessão abordou temas relacionados com um problema bastante atual na nossa
sociedade, indicando formas de prevenção da doença e de como lidar com elas.
 Evento: Dia Mundial da Saúde – Rastreio pela AJAS
Dia: 7 de Abril Hora: das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: No âmbito do Dia Mundial da Saúde procedeu-se à realização de um
pequeno rastreio, nomeadamente diabetes, tensão arterial, IMC, etc
 Evento: Aulas de Danças de Salão
Dia: Uma vez por semana (rotativo) Abril Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Atividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Conversas Soltas “Naquele dia em que eu casei...”
Dia: Todas as 5ªs. feiras Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se, nesta iniciativa, proporcionar conversas dinâmicas e divertidas
nas quais os utentes puderam expressar-se de forma livre sobre episódios alegres que tenham
ocorrido nas suas vidas, de acordo com a temática escolhida para cada mês.
 Evento: Aulas de Zumba
Dia: Todas as 3.ªs e 6.ª feiras de Abril Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Atividades a prática
de uma nova modalidade de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e à idade.
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Evento: Sessão “A Escola, a Higiene Oral e a Alimentação"... "Pela Patrulha Dentinho” com o
apoio da Farmácia Pedroso e Farmácia Holon Covilhã
Dia: 18 de Abril Hora: das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: A atividade teve como tema principal a higiene oral. Foi dirigida a grupos
intergeracionais e consistiu numa apresentação sobre o tema em que a intervenção das crianças foi
parte integrante, no sentido em que são desafiadas a responder a uma série de questões e a
participar em jogos lúdicos.
Para alegrar e dinamizar esteve também presente a mascote do Grupo Holon que ensinou a educar e
higienizar os dentes e as gengivas.
No final, todas as crianças tiveram direito a uma oferta.


 Evento: Workshop subordinado ao tema “A arte dos relacionamentos” – Olga Ribeiro
Dia: 20 de Abril Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshops com PowerPoint no qual se passou a mensagem da arte nos
relacionamentos.
Evento: 23ª Sessão do Ciclo de Conferências “Revitalizar a Vida”, subordinada ao tema
"Dormir sem medicamentos”- pelo Prof. João Barra
Dia: 27 Abril Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretendeu continuar a explorar, individualmente, os
temas abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências “Revitalizar a Vida”, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.


 Evento: Aulas de Inglês
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de Abril Hora: das 16h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes tivessem a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Inglesa.
 Evento: Aulas de Italiano
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de Abril Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes tivessem a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Italiana.
 Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ªs, 5.ªs e 6ªs feiras do mês de Abril Hora: das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às
17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade auxiliar todos os utentes no acesso às
novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes uma familiarização com os computadores e deste
modo torná-los mais adaptados na sociedade.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de Abril Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de Abril Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 2ªs feiras de Abril Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendessem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Abril Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Atividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Abril Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de Abril Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Abril Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de Abril Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Danças do FORRÓ
Dia: Todas as 6ªs feiras de Abril Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de Abril Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
puderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.
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4.2.2.5. maio
 Evento: Exposição “Artistas Corajosos", por Classe de pintura do Centro de Atividades
Dia: de 01 a 31 de Maio Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta exposição mostrar os trabalhos desenvolvidos nas
aulas de pintura do Centro de Atv’Idades
 Evento: Festa do Dia da Mãe “A Mãe dança?”
Dia: 06 de maio Hora: das 14h30 às 18h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade celebrar o Dia da Mãe associado ao Dia
Mundial da Dança, que ocorreu dia 29 de Abril, com todos os utentes.
Foi uma festa diversificada com várias modalidades de dança na qual contámos com alguns grupos
de dança, nomeadamente: JazzMelo, The Girls on Fire; Mega Dance; Dança em Movimento do GIR
do Rodrigo; The Dance World; Enigma; Crazy Girls; Glória Olivares; Manu & Iran;
No decorrer na festa, os utentes do Centro de Atividades contaram com a presença da artista Paula
TãoBone que os presenteou com algumas palavras sobre a sua experiência como mãe.
 Evento: Rastreios de saúde pública
Dia: 11 de Maio Hora: Das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com o objetivo de prevenir doenças, todos os utentes puderam usufruir
gratuitamente dos serviços aqui prestados, nomeadamente: ECG, pressão arterial, glicémia,
antropometria, optometria, dentista, audiometria, espirometria, conselhos e doação de equipamentos
de medição de glicémia, diagnóstico de pele; aconselhamento dermocosmético, saúde mental,
nutrição, etc.
Estiveram presentes, nesta atividade, algumas entidades / especialistas em regime de voluntariado
tais como: Associação dos Diabéticos, Óptica de S. Vicente; Dr. João Coelho da Clinica Jardim,
Amplifon, Farmácia de S. João; Farmácia Pedroso – Grupo Holon (Programa “Respirar Melhor),
Medubi, AJAS, Celeiro da Saúde, etc
Contaremos ainda com a presença de Tuna-MUs - Tuna Médica da Universidade da Beira Interior
Evento: Sessão de esclarecimento com demonstração “Como tratar as pelas maduras” por
Maria de Fátima Fonseca – F13
Dia: 16 de Maio Hora: Das 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta sessão de esclarecimento teve como objetivo proporcionar uma sessão
de esclarecimento, com demonstração personalizada, de como tratar as peles maduras.


 Evento: Noite Dançante
Dia: 20 de Maio Hora: Das 21h00 às 00h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade proporcionar aos nossos utentes uma noite
dançante num ambiente de discoteca cheio de brilho e glamour ao som de um DJ.
 Evento: Caminhada Holon pela saúde, cujo mote é “"Vamos dar corda aos sapatos"
Dia: 27 de Maio Hora: das 09h00 às 13h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade teve o apoio das Farmácias Holon, a qual disponibiliza o Kit
para oferecer aos participantes que inclui uma t-shirt e uma sacola.
Pretendeu-se com esta atividade fazer uma caminhada pela cidade, cujo percurso foi o seguinte:
9h00 Saída do Pelourinho, junto à Câmara Municipal da Covilhã; seguiu pela Rua Visconde da
Coriscada até aos semáforos; dirigimo-nos em sentido à Garagem de São João pela rua Marquês
D´Ávila e Bolama; seguimos pela Avenida 25 de Abril até ao Tribunal; direcionamo-nos pela rua
Conde de Ericeira, passando pela Biblioteca Municipal, em direção à Rotunda do Operário (Rotunda

127

da Anil); descemos a Avenida da Anil, percorrendo a Avenida D. Infante Henrique, em direção ao
Complexo Desportivo, onde será o fim do percurso.
 Evento: Aulas de Danças de Salão
Dia: Uma vez por semana (rotativo) Maio Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Atividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Conversas Soltas “As travessuras da minha infância”
Dia: Todas as quintas-feiras Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se nesta iniciativa proporcionar conversas dinâmicas e divertidas
nas quais as utentes puderam expressar-se de forma livre sobre episódios alegres que tenham
ocorrido nas suas vidas, de acordo com a temática escolhida para cada mês.
 Evento: Aulas de Zumba
Dia: Todas as 3.ªs e 6.ª feiras de Maio Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Atividades a prática
de uma nova modalidade de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e à idade.
Evento: Workshop subordinado ao tema “Como construir novas amizades e mantê-las”– Olga
Ribeiro
Dia: 18 de Maio Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshops com PowerPoint no qual se passou a mensagem da arte nos
relacionamentos.




Evento: 24ª Sessão do Ciclo de Conferências "REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema:
“Erros alimentares: Consumo de gorduras e excesso de peso”- pelo Prof. João Barra
Dia: 25 Maio Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretendeu continuar a explorar, individualmente, os
temas abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências "REVITALIZAR A VIDA, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.
 Evento: Palestra “Nutrição do Idoso" por Mariana Antunes
Dia: 30 de Maio Hora: 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O processo de envelhecimento é acompanhado por alterações fisiológicas,
psicológicas e patológicas que fazem com que o idoso apresente necessidades nutricionais diferentes
das do adulto. A má nutrição da população idosa é uma grande preocupação já que estados de
desnutrição e perdas de peso não intencionais contribuem para o declínio da saúde e para a
diminuição das funções cognitivas. Foi este o tema desenvolvido nesta iniciativa.
 Evento: Aulas de Inglês
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de Maio Hora: das 16h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes tivessem a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Inglesa.
 Evento: Aulas de Italiano
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de Maio Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes tivessem a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Italiana.
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 Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ªs, 5.ªs e 6ªs feiras do mês de Maio Hora: das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às
17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade auxiliar todos os utentes no acesso às
novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes uma familiarização com os computadores e deste
modo torná-los mais adaptados na sociedade.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de Maio Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de Maio Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 2ªs feiras de Maio Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Maio Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Atividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Maio Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de Maio Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de Maio Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de Maio Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
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 Evento: Danças do FORRÓ
Dia: Todas as 6ªs feiras de Maio Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de Maio Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
puderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.
4.2.2.6. junho
 Evento: Exposição “Fios de Arte", por Otília Pinto.
Dia: de 01 a 30 de junho Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos
artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.
 Evento: Festa dos Santos Populares com Mauro Cruz
Dia: 26 de junho Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se, nesta iniciativa, comemorar o mês dos Santos Populares com
uma tarde dançante e música ao vivo.
 Evento: Conversas Soltas “As travessuras da minha infância”
Dia: Todas as quintas-feiras Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se, nesta iniciativa, proporcionar conversas dinâmicas e divertidas
nas quais as utentes puderam expressar-se de forma livre sobre episódios alegres que tenham
ocorrido nas suas vidas, de acordo com a temática escolhida para cada mês.
 Evento: Danças Latinas com Glória Olivares
Dia: Todas as 6ªs feiras de junho Hora: das 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Danças de Salão “Aula Experimental”
Dia: dia 20 de junho Hora: das 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Dia Mundial do Envelhecimento Ativo
Dia: dia 28 de junho Hora: das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades – Jardim Público
Descrição da Atividade: Pretendeu-se envolver os utentes do Centro de Ativ’Idades e os utentes das
IPSS do nosso Concelho, aproveitando a estrutura a instalar no Jardim Público para a edição ‘Até os
Santos Dançam’, com o seguinte programa:
14h30 – Hora do Conto
15h00 – Dancing Sénior (grupo de Dança do Centro de Ativ’Idades)
15h30>17h00 – ‘Chá com os Santos’ – Baile com organista
Atividades paralelas:
Demonstração de Danças de Salão com a “Escola Pé de Dança”
Jogos tradicionais
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Jogos da Memória
Ações de sensibilização sobre exposição sol com o apoio das “Farmácias Pedroso e Holon”
 Evento: Aulas de Zumba
Dia: Todas as 3.ªs e 6.ª feiras de junho Hora: das 16h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Atividades a prática
de uma nova modalidade de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e à idade.
Evento: Sessão de esclarecimento subordinada ao tema “Demência – Uma realidade!” pelo
MedUBI
Dia: 12 de Junho Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina colaborou com o Centro de
Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população sénior.
Assim, esta sessão abordou temas relacionados com um problema bastante atual na nossa
sociedade, indicando formas de prevenção da doença e de como lidar com elas.


Evento: Workshop subordinado ao tema “Medicinas Alternativas associadas às doenças
neurológicas”– Olga Ribeiro
Dia: 22 de junho Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshops com PowerPoint no qual se indicaram algumas medicinas
alternativas para combater as tão problemáticas doenças neurológicas.




Evento: 25ª Sessão do Ciclo de Conferências "REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema:
“A importância do Sal e do Açúcar na nossa alimentação”- pelo Prof. João Barra
Dia: 29 junho Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretendeu continuar a explorar, individualmente, os
temas abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências "REVITALIZAR A VIDA, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.
 Evento: Aulas de Italiano
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de junho Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade que os utentes tivessem a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Italiana.
 Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ªs, 5.ªs e 6ªs feiras do mês de junho Hora: das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às
17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade auxiliar todos os utentes no acesso às
novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes uma familiarização com os computadores e deste
modo torna-los mais adaptados na sociedade.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de junho Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de junho Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 2ªs feiras de junho Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de junho Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Atividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de junho Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de junho Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de junho Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Neste Atelier criaram-se momentos de criatividade artística donde resultaram
trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de junho Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier criaram-se momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de junho Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
usufruiram de uma tarde descontraída e animada.
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4.2.2.7. julho
 Evento: Exposição “Saber bordar continua a ser uma Arte", por Angélica Santos
Dia: de 01 a 31 de julho Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com esta exposição deram-se a conhecer alguns dos trabalhos realizados no
atelier de bordados do Centro de Atividades.
 Evento: Conversas Soltas “As minhas primeiras férias”
Dia: Todas as quintas-feiras Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se nesta iniciativa proporcionar conversas dinâmicas e divertidas
nas quais as utentes puderam expressar-se de forma livre sobre episódios alegres que tenham
ocorrido nas suas vidas, de acordo com a temática escolhida para cada mês.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de julho Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de julho Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Act’ividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de julho Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de julho Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de julho Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitiram criar
encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os utentes do CAI e as crianças das escolas ATL’s.
Estes utentes foram presenteados com uma Hora do Conto “A Professora Estrelinha do CAI” e
algumas atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: “O Sol é nosso amigo!”
Dia: dia 20 de julho Hora: das 10h00 às 11h30 e 14h30 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades (ou Piscina Praia)
Descrição da Atividade: Esta atividade destinou-se às crianças dos ATL´s e pretendeu-se sensibilizálas para os perigos da excessiva exposição ao sol. A iniciativa contou com o apoio das “Farmácias
Pedroso e Holon”. Para além da ação de sensibilização, o Centro de Ativ´Idades proporcionou a Hora
do Conto às crianças presentes.
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 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de julho Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier foram criados momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de julho Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier criaram-se momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier Multipontos
Dia: Todas as 3ª e 5.ªs feiras de julho Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Neste Atelier criaram-se momentos de criatividade artística donde resultaram
trabalhos magníficos.
 Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de julho Hora: das 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionaram, a todos os utentes do Centro de
Act’ividades, momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Aulas de Zumba
Dia: Todas as 3.ªs e 6.ª feiras de julho Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Atividades a prática
de uma nova modalidade de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e à idade.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de julho Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
usufruiram de uma tarde descontraída e animada.


Evento: 26ª Sessão do Ciclo de Conferências "REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema:
“O consumo do açúcar e a diabetes”- pelo Prof. João Barra
Dia: 27 julho Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se continuaram a explorar, individualmente, os temas
abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências "REVITALIZAR A VIDA, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.
Evento: Ação de sensibilização e esclarecimento sobre o processo de RVCC –
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
Dia: 3ª e 5ª feiras de julho Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta iniciativa, em parceria com a EPPABI, proporcionou aos nossos utentes
a possibilidade de aumentar as suas habilitações literárias através do processo de RVCC. Nesta
iniciativa valoriza-se a experiência de vida, validando as competências que os adultos possuem e
facultar formação apenas das competências necessárias para se atingir um determinado nível de
escolaridade. Mais do que um processo de aprendizagem, é um processo de desocultação de
saberes e conhecimentos.
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4.2.2.8. agosto
 Evento: Conversas Soltas “As minhas férias de sonho”
Dia: Todas as quintas-feiras Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se nesta iniciativa proporcionar conversas dinâmicas e divertidas
nas quais as utentes puderam expressar-se de forma livre sobre episódios alegres que tenham
ocorrido nas suas vidas, de acordo com a temática escolhida para cada mês.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de agosto Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de agosto Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de agosto Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitiram fazer
encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s.
foram também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A Estrelinha vai à praia” e
algumas atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de agosto Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de agosto Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier Multipontos
Dia: Todas as 3ª e 5.ªs feiras de agosto Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Aulas de Zumba
Dia: Todas as 3.ªs e 6.ª feiras de agosto Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Atividades a prática
de uma nova modalidade de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e à idade.
 Evento: Informática para todos
Dia: Todas as 3.ªs feiras de agosto Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta iniciativa proporcionar a todos os utentes o acesso às
novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes individualmente praticar e tirar dúvidas
personalizadas.
4.2.2.9. setembro
 Evento: Exposição “Artesanato da Esmeralda", por Esmeralda Pais
Dia: de 01 a 30 de setembro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos
artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.
 Evento: Passeio à Quinta da Malafaia
Dia: 16 e 17 de setembro Hora:
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta iniciativa proporcionar aos nossos utentes dois dias
diferentes, com muita alegria e convívio, onde puderam conhecer um pouco do património e
gastronomia do nosso país.
O objetivo foi visitar o Arraial Minhoto na Quinta da Malafaia e, no dia seguinte conhecer alguns
pontos turísticos da cidade de Braga.
 Evento: Palestra “Sexo na minha idade? Será?!” pelo MedUBI
Dia: 14 de Setembro Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, colaborou com este Centro
de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população sénior.
Assim, esta sessão abordou temas relacionados com a sexologia na terceira idade, assunto de
interesse público e bastante solicitado pelos nossos utentes.
 Evento: Palestra sobre “Saúde Oral no Idoso” com o apoio das Farmácias Pedroso e Holon
Dia: 19 de setembro Hora: das 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre a saúde oral. Este tema revelou-se
pertinente já que neste mês de setembro se comemora o Dia Europeu da Higiene Oral.
Evento: Workshop subordinado ao tema “Aprenda com as medicinas alternativas – Outono:
Deixe ir tudo o que já não lhe é inútil” – Olga Ribeiro
Dia: 21 de setembro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde mostrou que é possível conseguir um
relacionamento consigo mesmo e descobrir os seus talentos e ainda métodos para se relacionar com
os outros de forma saudável e interagir com o mundo sobre uma nova perspetiva.


Evento: 27ª Sessão do Ciclo de Conferências “Revitalizar a Vida”, subordinada ao tema “O
consumo de açúcar e a diabetes” - 2ª Parte - pelo Prof. João Barra
Dia: 28 de setembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretendeu continuar a explorar, individualmente, os
temas abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências “Revitalizar a Vida”, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.


 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de setembro Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
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 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de setembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 2ªs feiras de setembro Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de setembro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Act’ividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de setembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier Multipontos
Dia: Todas as 3ª e 5.ªs feiras de setembro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de setembro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de abril Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitiram fazer
encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s.
Foram também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A Professora Estrelinha do CAI”
e algumas atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de setembro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de setembro Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier foram criados momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.
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 Evento: Aulas de Yoga
Dia: Todas as 6ªs feiras de setembro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionaram a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Aulas de Danças de Salão
Dia: Uma vez por semana Hora: Horário rotativo a combinar com a voluntária
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade dançante onde se proporcionaram a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de setembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
puderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.
 Evento: Baile Temático “Festa de abertura do novo ano – SUNSET SÉNIOR”
Dia: 9 de setembro Hora: 20h00 às 23h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Para iniciar o novo “ano letivo”, o Centro de Atividades recebeu os seus
utentes, aproveitando também para divulgar o espaço a quem ainda não o conhece, de uma forma
diferente.
Assim, a festa realizou-se no terraço no edifício do Sporting Shopping Center, justamente à hora do
pôr do sol com muita música, dança e surpresas a que já habituamos os nossos utentes.
4.2.2.10.

outubro

 Evento: Exposição “Capas e Ponchos", por Esmeralda Pais
Dia: de 01 a 31 de outubro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos
artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.
 Evento: Palestra “Ora durmo! Ora não durmo! Será da idade?” pelo MedUBI
Dia: 12 de outubro Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, propôs-se a colaborar neste
Centro de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população
sénior.
Assim, esta sessão abordou temas relacionados com o sono na terceira idade, assunto de interesse
público e bastante solicitado pelos nossos utentes.
Evento: Demonstração sobre “"Porque comer de uma forma saudável não tem que ser
complicado... Venha aprender a confecionar lanches simples e saudáveis!” com o apoio das
farmácias Pedroso e Hollon
Dia: 24 de outubro Hora: das 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre a alimentação saudável.


 Evento: Workshop subordinado ao tema “A Arte nos relacionamentos” – Olga Ribeiro
Dia: 19 de outubro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde foi mostrado que é possível conseguir um
relacionamento consigo mesmo e descobrir os seus talentos e ainda métodos para se relacionar com
os outros de forma saudável e interagir com o mundo sobre uma nova perspetiva.
Evento: 28ª Sessão do Ciclo de Conferências “Revitalizar a Vida”, subordinada ao tema “Uma
viagem através das coisas bonitas da vida” pelo Prof. João Barra.
Dia: 26 de outubro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se continuaram a explorar, individualmente, os temas
abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências “Revitalizar a Vida”, Práticas e Comportamentos
para uma Vida Saudável e Feliz”.


 Evento: Rastreios de Visão - pela MultiOpticas
Dia: 12 de outubro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: No âmbito do Dia Mundial da Visão a MultiOpticas realizaram-se rastreios de
visão, mediante marcação prévia neste espaço.
 Evento: XXI FEIRA DE TROCAS
Dia: 14 de outubro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Cedência de Espaço
 Evento: Aulas de Japonês
Dia: Todas as 3ªs feiras do mês de Outubro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de outubro Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de outubro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 2ªs feiras de outubro Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que querem aprender
um novo idioma e conhecer novas culturas.
Vivemos hoje num mundo globalizado, onde a comunicação com outras pessoas de distintos lugares
é indispensável permitindo através desta iniciativa uma maior possibilidade de praticar o idioma,
devido à proximidade geográfica com Espanha.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de outubro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Act’ividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
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 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de outubro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier MultiPontos
Dia: Todas as 3ª e 5.ªs feiras de outubro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de outubro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Por marcação prévia Hora: Das 10h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitiram fazer
encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s.
Foram também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “O SÃO MARTINHO CHEGOU
MAIS CEDO” e algumas atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de outubro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier foram criados momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de outubro Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier foram criados momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Aulas de Yoga
Dia: Todas as 6ªs feiras de outubro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionaram a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Aulas de Danças de Salão
Dia: Uma vez por semana Hora: Horário rotativo a combinar com a voluntária
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade dançante onde foram proporcionados a todos os utentes do Centro
de Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de outubro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
poderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.


Evento: 3ª. ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE ATIVIDADES
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Dia: 25 de outubro Hora: das 14h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
4.2.2.11.

novembro

 Evento: Exposição “Cibel", por Cidália e Isabel
Dia: de 01 a 30 de novembro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos
artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.


Evento: Conferência "Quer saber o que é a doença de Alzheimer?" - pela Mutualista
Covilhanense, em conjunto com o Grupo de Internos de Medicina Geral e Familiar do ACES
Cova da Beira
Dia: 3 de novembro Hora: 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: A sessão teve como tema "Quer saber o que é a doença de Alzheimer?", e
foram abordados os seguintes pontos sobre a demência do tipo Alzheimer:
a) Sinais de alarme
b) Exames de diagnóstico
Importância do diagnóstico
Exames a realizar
c) Lidar com alterações cognitivas e motoras do doente.
d) Onde e Como procurar ajuda para a pessoa com doença de Alzheimer e para o familiar/cuidador:
apresentação dos serviços gratuitos prestados pelo Gabinete de Apoio ao Familiar e à Pessoa com
Demência de Alzheimer, da Mutualista Covilhanense.
 Evento: Workshop de REIKI, Nível I (Cura e auto-cura), por Yolanda Assunção
Dia: 10, 17 e 24 de novembro Hora: das 15h30 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O Reiki é uma terapia que pode ajudar no tratamento e na cura das mais
variadas doenças. Onde as outras terapias falham, o Reiki resulta.
É uma terapia feita através da cura energética pela imposição das mãos.
Pretendeu-se que no final do curso fosse atribuído um Certificado de Praticante de Reiki, Nível I.
 Evento: Formação subordinada ao tema - Vamos Dançar com a Diabetes!
Dia: 14 de novembro Hora: das 09h00 às 13h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: A equipa da Consulta do Pé Diabético do Centro de Saúde da Covilhã, em
colaboração com a A. Menarini, tomou a iniciativa de realizar um dia diferente para a comunidade da
nossa cidade, de forma a incentivar a adopção de hábitos de alimentação e exercício físico
saudáveis, com o principal objectivo de melhorar a sua qualidade de vida.
 Evento: Palestra “Aprenda a viver com a Diabetes” - pelo MedUBI
Dia: 16 de novembro Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, colaborou com este Centro
de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população sénior.
Assim, esta sessão abordou temas relacionados com o sono na terceira idade, assunto de interesse
público e bastante solicitado pelos nossos utentes.
Evento: Sessão de esclarecimento “ Venha aprender a interpretar os rótulos dos alimentos?”
com o apoio das farmácias Pedroso e Hollon
Dia: 21 de novembro Hora: das 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre a correta interpretação dos rótulos das
embalagens alimentícias.
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Evento: Workshop subordinado ao tema “O sistema músculo e esqueleto, os ossos, os
ligamentos e os músculos formam uma estrutura que, quando desorganizada, pode afetar
mudanças na função de outras partes do corpo. Agora, saiba como tratar!” – Olga Ribeiro
Dia: 23 de novembro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde mostrou e abordou o tema doo sistema
músculo e esqueleto, os ossos, os ligamentos e os músculos que formam uma estrutura que, quando
desorganizada, pode afetar mudanças na função de outras partes do corpo.




Evento: 29ª Sessão do Ciclo de Conferências "REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema
"Como cozinhar os alimentos” - pelo Prof. João Barra
Dia: 30 de novembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretendeu continuar a explorar, individualmente, os
temas abordados na 1ª Sessão do ciclo de conferências "REVITALIZAR A VIDA, Práticas e
Comportamentos para uma Vida Saudável e Feliz”.
 Evento: “Abraço de Natal”- Pelo MEDUBI
Dia: 27 de novembro a 1 de dezembro Hora:
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta iniciativa pretendeu dinamizar várias atividades com o intuito de
proporcionar aos doentes, crianças e idosos um dia diferente, nesta época tão especial e de espírito
de partilha, o Natal, e ao mesmo tempo dar uma oportunidade aos estudantes de dedicarem um
pouco do seu tempo a pessoas que se encontram em situações mais frágeis, lutando sempre por
uma medicina mais humana.
Desde ler histórias aos mais novos até ouvir as histórias dos mais velhos, ou a distribuição de
pequenos presentes aos que estão sós, foram pequenos gestos como estes que puderam fazer a
diferença.
 Evento: Aulas de Japonês
Dia: Todas as 3ªs feiras do mês de novembro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Inglês
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de novembro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 3ªs e 5ªs feiras do mês de novembro Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
 Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ªs, 5.ªs e 6ªs feiras do mês de novembro Hora: das 09h00 às 12h30 e das 14h00
às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade auxiliar todos os utentes no acesso às
novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes uma familiarização com os computadores e deste
modo torna-los mais adaptados na sociedade.


Evento: Workshop de Arranjos Florais
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Dia: Todas as 2.ªs feiras de novembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de novembro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Act’ividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de novembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier MultiPontos
Dia: Todas as 3ª e 5.ªs feiras de novembro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de novembro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Por marcação prévia Hora: Das 10h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitiram fazer
encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s.
Foram também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “O SÃO MARTINHO CHEGOU
MAIS CEDO” e algumas atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs feiras de novembro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de novembro Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Aulas de Yoga
Dia: Todas as 2ª. e 6ªs feiras de novembro Hora: das 14h30 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de novembro Hora: 15h00 às 17h00
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Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
puderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.
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 Evento: Festa de S. Martinho
Dia: 11 de novembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Convívio com a realização de um magusto partilhado.
4.2.2.12.

dezembro

 Evento: Exposição “Presépios", por Alexandra Lucas
Dia: de 01 a 31 de dezembro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos
artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.


Evento: Conversas sobre demência-alimentação - pela Mutualista Covilhanense,
conjunto com a nutricionista Patrícia Gabriel
Dia: 7 de dezembro Hora: 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Palestra sobre demência, cujo tema principal foi a alimentação

em

 Evento: Workshop de REIKI, Nível I (Cura e auto-cura), por Yolanda Assunção
Dia: 15, 22 e 29 de dezembro Hora: das 15h30 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O REIKI é uma terapia que pode ajudar no tratamento e na cura das mais
variadas doenças. Onde as outras terapias falham, o REIKI resulta.
É uma terapia feita através da cura energética pela imposição das mãos.
Pretendeu-se que no final do curso fosse atribuído um Certificado de Praticante de REIKI, Nível I.


Evento: Campanha de combate ao estigma da perturbação mental, por Dr.ª Carina Menchero
e Carolina Santos, voluntárias da Campanha “Mind the Mind” pela EFPSA
Dia: 12 de dezembro Hora: das 16h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O objetivo é aumentar a consciencialização sobre os problemas associados à
saúde mental, combater o estigma e desenvolver empatia para com indivíduos afetados por alguma
perturbação mental.
 Evento: Tarde Cultural e musical
- Apresentação do livro de Poesia “Chuva de Mel” de António José Silva
- Show musical a cargo de Maurício Melfe
- Apresentação do livro Prof. Teresa Duarte Reis
Dia: 14 de dezembro Hora: das 15h30 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Tarde cultural de poesia e música onde foram sorteados dois livros pelos
presentes e outras boas novidades!
 Evento: Social Inclusion Days
- Workshop de decoração de natal
- Workshop de cartões de natal
- Atividade de dança e música
- Lanche partilhado
Dia: 5 de dezembro Hora: das 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Entre os dias 27 de Novembro a 10 de Dezembro, a ESN Covilhã realizou o
“Social Inclusion Days”. Foram duas semanas de atividades sociais cujo objetivo foi integrar os
estudantes de mobilidade (estudantes Erasmus) da Universidade da Beira Interior com a comunidade
local, de modo a que eles pudessem contribuir para o bem-estar dos utentes das associações e
instituições. No Centro de Atividades, a iniciativa decorreu no dia 5 com a participação nos
Workshops, na troca de prendas e no lanche partilhado.
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 Evento: Consultas de Psicologia com Dr.ª Rita Bicha Castelo e Dr.ª Carina Menchero
Dia: Todas as 2ªs feiras do mês de dezembro Hora: das 09h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta iniciativa dar apoio psicológico e/ou sessões de
psicoterapia a todos aqueles que necessitem.
 Evento: Aulas de Japonês
Dia: Todas as 3ªs feiras do mês de dezembro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendessem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de Inglês
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de dezembro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendessem
aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
 Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 3ªs e 5ªs feiras do mês de dezembro Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade ajudar todos aqueles que não sabem ler
nem escrever permitindo-lhes adquirir alguma autonomia ao nível da escrita e da leitura promovendo
deste modo a sua autoestima.
 Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ªs, 5.ªs e 6ªs feiras do mês de dezembro Hora: das 09h00 às 12h30 e das 14h00
às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se com esta atividade auxiliar todos os utentes no acesso às
novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes uma familiarização com os computadores e deste
modo torna-los mais adaptados na sociedade.
 Evento: Workshop de Arranjos Florais
Dia: Todas as 2.ªs feiras de dezembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinaram os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.
 Evento: Aulas de Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de dezembro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permitiu a todos os utentes do Centro de Act’ividades a prática
de desporto físico adaptado às suas limitações físicas e idade.
 Evento: Workshop de Malhas e Rendas
Dia: Todas as 3.ªs feiras de dezembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
 Evento: Atelier MultiPontos
Dia: Todas as 3ª e 5.ªs feiras de dezembro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
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 Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6ªs feiras do mês de dezembro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde foi ensinada a arte de bordar com criatividade,
proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
 Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Por marcação prévia Hora: Das 10h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitiram fazer
encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s.
Foram também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “O Pai Natal quer ser bombeiro”
e algumas atividades de estimulação cognitiva.
 Evento: Atelier de Pintura a Óleo
Dia: Todas as 3.ªs e 4ªs feiras de dezembro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Atelier de Pintura Criativa
Dia: Todas as 5.ªs feiras de dezembro Hora: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretendeu-se criar momentos de criatividade artística donde
resultaram trabalhos magníficos.
 Evento: Aulas de Yoga
Dia: Todas as 2ª. e 6ªs feiras de dezembro Hora: das 14h30 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Atividade rítmica onde se proporcionou a todos os utentes do Centro de
Act’ividades momentos de descontração e lazer acompanhados de algum exercício físico.
 Evento: As Vozes do CAI
Dia: Todas as 2ªs feiras de dezembro Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretendeu-se formar um grupo de utentes do Centro de Ativ’Idades que foi
cantar as Janeiras por todos os lares e centros de dia do Concelho.
Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de dezembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes
puderam usufruir de uma tarde descontraída e animada.
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A proximidade às populações tem obrigado os municípios a estabelecer um relacionamento estreito
junto dos munícipes, razão pela qual têm manifestado uma preocupação crescente com a
implementação e desenvolvimento de serviços de comunicação, assessoria de imprensa e relações
públicas, seja o âmbito da sua acção económico, político ou cultural.
Os Municípios passaram por isso a utilizar todos canais à sua disposição, aliando-os às novas
técnicas e formas de comunicação.
Neste âmbito, o Serviço de Comunicação e Relações Públicas (SCRP) do Município da Covilhã, à luz
da evolução, passou a deter a responsabilidade de aumentar a notoriedade pública, dar assessoria
de imprensa e aconselhamento estratégico, de modo a fazer face às novas exigências e desafios da
atualidade.

Em 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1221 publicações no Facebook | 24 Publicações por semana
408 Reportagens fotográficas | 34 fotorreportagens por mês
213 Notas de Imprensa | 4 notas de imprensa por semana
23 Boletins Municipais
111 eventos da Autarquia publicitados nos órgãos locais de comunicação social.
Produção de conteúdos de imagem de 273 eventos
489 atividades divulgadas nos Data Display do Município
516 publicações introduzidas no site
1 Revista Municipal | distribuída via postal a todos os agregados do concelho
X Conteúdo noticioso produzido pelo gabinete com impacto na imprensa nacional/internacional
3883 Munícipes Recebidos | 324 por mês

Plataformas de Comunicação


E-mail Marketing
O SCRP utiliza uma plataforma de e-mail marketing para promover atividades e informações
do Município. Semanalmente, são enviadas, para uma mailing list de 2026 contactos,
newsletters (boletim informativo) e sempre que necessário e-convites, que se destinam
apelar à participação nas atividades organizadas.



SMS Marketing
O SMS (short message service) é um canal de interação móvel que permite alcançar os
munícipes covilhanenses bem como todas as pessoas inscritas na base de dados (1519). No
ano de 2017 foram enviadas 79 SMS.



PÁGINAS OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ NA INTERNET
No dia 8 de Fevereiro de 2017 foi apresentado o novo site institucional do Município,
disponível em www.cm-covilha.pt.
Esta renovada plataforma de comunicação online foi pensada para ser atrativa, acessível e
consultada também em smartphones. Entre as novidades destaca-se a Agenda Municipal e a
possibilidade dos utilizadores subscreverem a newsletter e o envio de SMS que permitem um
acompanhamento constante das atividades da autarquia.
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FACEBOOK E REDES SOCIAIS
Representativo da importância da presença do Município da Covilhã nas redes sociais,
nomeadamente no Facebook, é o número total de impressões obtidas durante o ano de 2017,
que se situou nos 14.702.899, o que representa um alcance diário de 12.566 pessoas.
De facto, ao longo de 2017, a página de Facebook do Município da Covilhã registou também
um aumento significativo do número de Gostos, passando de 19.556 a 31 de dezembro de
2016 para os 23.432 a 31 de dezembro de 2017, um aumento de 20% relativamente ao ano
anterior.
Esta evolução deveu-se ao número de publicações que diariamente alimentaram esta rede
social, criando hábitos de acompanhamento da página nos seguidores. No total, foram
inseridos 1221 posts, o que representa uma média semanal de 23 publicações, sendo que
cada uma foi visualizada em média por 6.404 pessoas, obtendo cerca de 104 reações.

Comunicação Social


NOTAS DE IMPRENSA
O serviço de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal da Covilhã é
responsável pela produção de noticiário diverso, resultante do anúncio e acompanhamento
de iniciativas organizadas ou apoiadas pela Câmara Municipal, acompanhamento das ações
correntes das várias divisões municipais e, quando se justifica, de atividades externas à
autarquia de interesse relevante para o concelho.
Em 2017, a produção e expedição de notas de imprensa para os órgãos de comunicação
locais, nacionais e internacionais, resultantes do acompanhamento da atividade municipal,
situou-se nas 213, o que equivale a uma média semanal de 4 notas. Estamos perante um
número assinalável, tendo em conta que a elaboração da maioria das notas de imprensa
obriga a uma exigente tarefa de recolha de informação junto de várias fontes, por vezes
externas à autarquia, demonstrativa da iniciativa dos elementos que compõem o serviço em
identificar e hierarquizar os temas relevantes para divulgação.

No ano de 2017, o SCRP produziu conteúdo com impacto na Imprensa Nacional/ Internacional, o que
desencadeou várias reportagens de televisão (12) e destaques em jornais e rádios nacionais.


PUBLICIDADE EM JORNAIS E REVISTAS
A publicidade é uma ferramenta da comunicação de marketing utilizada para promover as
ações e eventos relevantes do Município, quer sejam de cariz cultural, desportivo, social ou
institucional.
No ano de 2017 foram publicitados 111 eventos da Autarquia.
(Publicidade)



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS
A fotorreportagem preenche uma função determinante, uma vez que responde não só às
necessidades de arquivo, como também às necessidades da web 2.0, onde a informação
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visual é imprescindível, sendo utilizada pelo Serviço de Comunicação e Relações Públicas
para complementar com imagem as notas de imprensa e para difusão nas redes sociais.
Todas as fotografias de eventos ou atividades desenvolvidas pelo Município são catalogadas
e preservadas num arquivo fotográfico interno. No ano de 2017 foram inseridas nesse arquivo
408 pastas, o que corresponde em média a 8 álbuns fotográficos semanais.

Publicações


AGENDA CULTURAL
São três os formatos em que os eventos culturais de todo o município podem ser
consultados. Dois digitais (site e Facebook), atualizados em permanência, e outro em papel,
com periodicidade mensal. Este formato, criado e paginado pelo SCRP, é distribuído via
postal a todos os agregados do concelho e disponibilizado nos postos de frequência dos
munícipes, tais como os espaços municipais: Câmara Municipal, Biblioteca Municipal, Centro
de Ativ’Idades, Balcão Único, Teatro Municipal, Welcome Center, entre outros, e também nas
juntas de freguesia, coletividades e associações, universidade, escolas, hotéis ou outros
locais de passagem e frequência de público.



REVISTA MUNICIPAL
Em 2017, o SCRP editou a Revista Municipal, um meio de transmissão e difusão de
informação junto dos munícipes e população em geral. Esta publicação é um importante
veículo de divulgação da atividade camarária e contribuí para a notoriedade e transparência
da gestão da autarquia. As notícias desta revista incidem especialmente sobre a atividade
municipal, nomeadamente na área de eventos, projetos e obras municipais.



BOLETIM MUNICIPAL
Publicação bimensal da Autarquia onde são divulgadas todas as decisões da Assembleia
Municipal e de todos os órgãos Autárquicos.
A sua publicitação é feita também através do site Municipal, administrado por este Gabinete.
Foram paginados e publicados 23 Boletins no ano de 2017.



PRODUÇÃO LITERÁRIA

LIVRO “A MINHA MUSA É O PICOTO”
Com 212 páginas, esta obra poética rica e multifacetada, da autoria de José Monteiro
Marques Loureiro, partilha as suas reflexões sobre a Vida: do amor aos medos e
inquietações; das pequenas grandes maravilhas do quotidiano à geometria e à política; das
origens na sua amada terra, São Jorge da Beira, às saudades que as memórias lhe
provocam.

LIVRO “MEUS VERSOS DE AMOR E MÁGOA”
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Livro da autoria de Maria Albertina Amélia, com 164 páginas, onde a autora, nascida nas
Minas da Panasqueira, partilha poesia humilde, genuína e bela, que enriquece o panorama
literário do Concelho.

LIVRO “MINAS DA PANASQUEIRA - HISTÓRIA E PATRIMÓNIO
MINEIRO”
Esta obra, da autoria de José Luís Campos, antigo presidente da Junta de Freguesia de
Aldeia de São Francisco de Assis, nasce como o primeiro capítulo do “Descobrir a Covilhã”,
que se pretende como um périplo histórico sobres as freguesias que compõem o concelho da
Covilhã. Nas 104 páginas o autor preserva o passado, assegura o presente e possibilita um
futuro para a atividade mineira e para os habitantes da região.
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Promoção Institucional em grande e pequeno
formato
Sempre que a Câmara Municipal da Covilhã desenvolve uma iniciativa, seja ela uma inauguração,
evento ou visita, são elaborados cartazes, outdoors, flyers e convites, que permitem uma maior
eficácia da informação que se pretende transmitir.
No ano de 2017 foram produzidos os conteúdos de imagem de 273 eventos.

Publicidade Audiovisual
DATA DISPLAY PRAÇA DO MUNICÍPIO / CORPORATE TV BALCÃO
ÚNICO / DISPLAY HOTEL TURISMO
A utilização de material promocional nos suportes Display e Corporate TV justifica-se como forma de
alargar o universo de pessoas alcançadas pelas mensagens e diversificar os meios de as transmitir.
Em 2017 foram divulgadas 284 atividades no Data Display da Praça do Município, 149 no Corporate
TV do Balcão Único e 36 no Display junto ao Hotel Turismo.

Receção Geral
A Receção do edifício dos Paços do Concelho é outro dos serviços assegurados pelo Serviço de
Comunicação e Relações Públicas.
É feito o rececionamento ao Munícipe, diariamente, das 09h00 às 17h45, e prestada informação
sobre questões apresentadas, assim como o encaminhamento para os vários setores do Município.
Durante o dia é efetuada a gestão de Munícipes que permanecem em espera no local da receção e
que posteriormente são encaminhadas para o serviço onde pretendem ser atendidos.
Esta gestão é feita em sintonia com os vários setores do Município em geral através do telefone.
É também da responsabilidade deste serviço o registo e a distribuição de correspondência, no final do
dia, pelos vários departamentos.
No ano 2017 foram recebidos 3.883 Munícipes, o que perfaz uma média mensal de 323,58.

Welcome Center
O Welcome Center (Posto de Turismo) constitui-se como um centro de atendimento turístico na
cidade da Covilhã.
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Apostando numa arquitetura moderna e arrojada, este espaço divulga toda a informação turística
assente em suportes multimédia interativos e disponibiliza merchandising alusivo ao concelho.
Este serviço, da responsabilidade do SCRP, funciona de segunda a sábado e no ano de 2017
atendeu cerca de 1.000 pessoas.

Outros
Para além das funções descritas anteriormente neste relatório, o SCRP apoia todos os restantes
departamentos e Serviços do Município.
Sempre que qualquer departamento municipal necessita de informar ou estabelecer qualquer tipo de
comunicação com os munícipes, cabe ao SCRP (sempre em colaboração com o serviço em causa)
idealizar, escolher e realizar o meio ou forma mais apropriada para o fazer.
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1. Introdução
A Covilhã foi, é e será sempre local de concentração de recursos de excelência, de
desenvolvimento económico, mas também de florescimento cultural onde se afirma a
cidadania. Ciente desta realidade o Município encetou, desde há quatro anos, uma estratégia
cultural e educativa para toda a comunidade.
A sociedade e as suas associações foram chamadas a fazer parte de um mesmo projeto.
Incentivou-se a música e a organização de concertos, promoveram-se artes plásticas, e
realizaram-se largas dezenas de exposições. Deu-se voz aos artistas locais, os mais
conhecidos mas também os emergentes. Jovens músicos, pintores, escultores, tiveram
oportunidade de tornar pública a sua obra. Outros tiveram a possibilidade de melhor se
entrosar com as instituições e a comunidade em geral. A realização de inúmeras oficinas
artísticas permitiu não só a aquisição de competências por parte dos artistas locais mas fê-los
igualmente sentir parte integrante de um projeto. Todas as grandes iniciativas foram realizadas
com a “prata da casa” não por um mero objetivo económico mas porque assim se despertam
sentimentos de pertença, porque assim se envolve uma comunidade num projeto cultural.
Os museus e galerias viram exponencialmente aumentar os seus visitantes. Promoveu-se a
leitura, criou-se o prémio Literário António Alçada Baptista, realizaram-se mais de 45 Cafés
Literários, concursos de Leitura, publicaram-se mais de oito obras de investigação. Quebrou-se
o autismo e a solidão orgulhosa em que o município vivia mergulhado, estabeleceram-se
parcerias com outros concelhos como a Batalha, o Redondo, Vila do Conde, Estremoz, Povoa
do Varzim, entre outros. A Covilhã aderiu a organizações como a rede de Judiarias, à UCCLA,
à Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, ao Centro de Estudos
Jacobeus, à Federação Portuguesa de Caminhos de Santiago.
No domínio da valorização do património cultural edificado foram concluídos os processos de
classificação como Imóveis de Interesse Municipal do Estendedouro das Escadinhas do
Castelo e da Sede Social do Club União. Foram ainda apresentados à DRCC elementos que
estiveram na base da proposta efetuada por esta entidade no sentido da classificação, como
CIP (conjunto de interesse público), o conjunto formado pelas antigas unidades fabris Nova
Penteação, Lavadouro Campos Melo e Irmão, e a fábrica Grifo & Cª e deu-se início aos
trabalhos.
Já na área da Juventude deu-se continuidade à gestão do Órgão Conselho Municipal da
Juventude, que se fez representar em diversas ações regionais e assinalou-se o dia
Internacional da Juventude.
No âmbito da saúde foram várias a as iniciativas desenvolvidas: rastreios clínicos,
aconselhamento nutricional, ações de sensibilização e informação, incentivo à prática de
exercícios. O Município da Covilhã foi, ainda, “Embaixador DNV” da Operação Nariz Vermelho
e assinalou o Dia Mundial do Coração.
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2. Relatório Mensal de Atividades
2.1. janeiro
Data

Tema

Local

03 a 08

EXPOSIÇÃO “A ARTE E A
TRADIÇÃO DO PRESÉPIO”

Exibição de presépios e maquinetas, de coleções particulares e do museu de arte sacra.

Museu de Arte
Sacra

03 a 08

EXPOSIÇÃO “A MAGIA DO
BUREL EM 3D”

Uma exposição de Vasco Pereira, artista natural da Covilhã, que explora o burel de uma forma única,
transformando-o em peças de arte de motivos florais, coralinos e geométricos, numa paleta que vai
desde as cores naturais da lã, o castanho claro e escuro e o mesclado até às cores vibrantes e atuais
do burel tingido.

Tinturaria - Galeria
de Exposições

03 a 27

A COROA DOS REIS: COROA
DE D. SANCHO

Em alusão ao Dia de Reis esteve em execução a coroa do Rei D. Sancho por todas as crianças que
visitaram o Arquivo ao longo do mês de janeiro. O ponto alto desta atividade foi o dia em que crianças
estiveram nos Paços do Concelho para cantar as janeiras, sendo a coroa decorada com uma quadra
em uso no nosso Concelho. Esta atividade encerrou as comemorações dos 830 anos do 1º foral da
Covilhã”.

Arquivo Municipal

03 a 27

EXPOSIÇÃO “VAMOS
DESCOBRIR”

A fechar as comemorações dos 830 anos do 1º foral da Covilhã esteve patente a exposição “Vamos
Descobrir”, constituída por 13 trabalhos dos alunos do 5º ano do Agrupamento de Escolas Pêro da
Covilhã sobre a temática das Descobertas Portuguesas.

Arquivo Municipal

03 a 31

EXPOSIÇÃO “70 ANOS DE
LUCKY LUKE”

Exposição de livros do herói solitário do far west, criado pelo lápis do belga Morris. A primeira aventura
foi publicada em dezembro de 1946 e, dos quadradinhos ao cinema, o cowboy mais rápido que a
própria sombra, continua a ser um dos grandes ícones da banda-desenhada.

Biblioteca
Municipal / Átrio

03 a 31

EXPOSIÇÃO “CANCIONEIRO
DA COVA DA BEIRA”

Exibição de quadras das janeiras de Maria da Ascensão Gonçalves Carvalho Rodrigues”.

Biblioteca
Municipal / Salas

03 a 31

HORA DO CONTO

“O Senhor Mago e a Folha”, de Toño Núñez, que conta a história de um mago que decide pôr fim à
solidão em que vive, transformando uma das folhas arrastadas pelo vento de outono numa menina. / “o
macaco do rabo cortado”, de António Torrado, que narra um conto de um macaco mariola, que andava
de bata e sacola, como se fosse para a escola. Mas não ia. Era tudo a fingir.

Biblioteca
Municipal

10 janeiro a
05 fevereiro

EXPOSIÇÃO “COMO A FLOR
NÃO PODE ESCONDER A
COR”

Exposição de pintura da autoria de Maria Cecília Duarte nascida em Unhais da Serra. Esta artista que
tenta pôr numa superfície os tons e as alegrias da natureza, foi assessora de Júlio Quaresma e já
trabalhou na produção de peças de teatro no Teatro Nacional D. Maria II, CCB e Teatro da Trindade.

Tinturaria Galeria
de Exposições
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10

CAFÉ LITERÁRIO COM
RICARDO RAIMUNDO

Teve lugar no dia 10 de janeiro, a 1.ª edição de 2017 do já famoso Café Literário. Ricardo Raimundo foi
o escritor convidado que reuniu, no café covilhã jardim, mais de duas dezenas de pessoas num serão
onde alguns factos históricos foram desmistificados. O milagre das rosas ao desaparecimento de D.
Sebastião, a reconstrução de castelos, reis cruéis, a inquisição ou “episódios da história de Portugal que
não aconteceram bem assim”, foram temas abordados de forma leve e participativa por todos quantos
quiseram assistir a este evento literário. A sessão contou ainda com a atuação do quinteto de madeiras
da EPABI, num momento musical de excelente qualidade. De referir que Ricardo Raimundo é autor das
seguintes obras “Vidas surpreendentes, mortes insólitas da história de Portugal”, “Escândalos da
monarquia portuguesa”, “Os maus da história de Portugal”, e mais recentemente “Episódios da história
de Portugal que não aconteceram bem assim”.

Café Covilhã
Jardim
(30 pessoas)

10

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO DE MARIA
CECÍLIA DUARTE

Maria Cecília Duarte tenta pôr numa superfície os tons e as alegrias da natureza, foi assessora de Júlio
Quaresma e já trabalhou na produção de peças de teatro no Teatro Nacional D. Maria II, CCB e Teatro
da Trindade

Tinturaria Galeria
de Exposições

10 a 31

WORKSHOP DE PINTURA “A
ARTE DE MISTURAR AS
CORES”

Durante o mês de janeiro, a pintora Maria Cecília Duarte recebeu grupos escolares e ensinou a criar
texturas e cores após a observação das suas obras, propiciando aos participantes momentos de
criatividade e descoberta. A cor é uma parte fundamental da composição artística, sabendo usá-la, o
pintor conta com uma valiosíssima ferramenta adicional. A arte de misturar as cores é tanto mais fácil
quanto maior for a experiência. Saber misturar as cores tem algo de intuitivo, de tal forma que as cores
podem servir para provocar um determinado estado de espírito na altura de pintar.

Tinturaria Galeria
de Exposições

11

INAUGURAÇÃO DE
EXPOSIÇÕES:
- A MONTANHA E O
SAGRADO
- “OS BICHOS”

Foram inauguradas as 2 exposições Até ao final de janeiro esteve patente ao público uma exibição de
imagens tridimensionais, da autoria de Luís Agostinho intitulada “A Montanha e o Sagrado” composta
por símbolos religiosos da Serra da Estrela, como cruzes, capelas, santos e esculturas. O caráter
inovador desta mostra permitiu ao visitante uma experiência diferente através da fotografia
tridimensional, com recursos a óculos específicos para o efeito. Até 28 de fevereiro, o jardim do museu
albergou a exposição “Os Bichos” uma exposição de escultura em pasta refratária, composta por peças
elaboradas pelos alunos do atelier João Carqueijeiro, realizadas para o leilão a favor das crianças da
associação Casa do Caminho de Matosinhos.

Museu de Arte
Sacra

11

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Reuniões realizadas na sala polivalente no âmbito da rede social. Estiveram presentes cerca de 27
pessoas.

Biblioteca
Municipal

11 a 31

EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA 3D, DE LUÍS
AGOSTINHO

Exposição de fotografia 3D, intitulada “A Montanha e o Sagrado” composta por fotografias de símbolos
religiosos na Serra da Estrela (cruzes, capelas, santos, esculturas, etc.). De realçar que o mais
importante nesta exposição foi o seu carácter inovador que permitiu ao visitante uma experiência
diferente ao apreciar fotografia em 3D com recurso à utilização de óculos específicos para o efeito.

Museu de Arte
Sacra

11 janeiro a
28 fevereiro

EXPOSIÇÃO “OS BICHOS”,
PELO ATELIER JOÃO
CARQUEIJEIRO

Exposição de escultura em cerâmica, composta por peças elaboradas pelo atelier João Carqueijeiro e
executadas pelos alunos e crianças acarinhadas pela associação Casa do Caminho de Matosinhos.

Jardim do Museu
de Arte Sacra
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11, 18 e 25

MATINÉES DANÇANTES “CHÁ
COM BISCOITO”

Apoio técnico e logístico a este evento.

Centro de
Ativ’Idades

13

FORMAÇÃO DE ÁRBITROS

Promovida pela Associação de Basquete de Castelo Branco e com o apoio da CMC.

Biblioteca
Municipal

18

JOGO DA TAÇA DE
PORTUGAL

Sporting Clube da Covilhã vs Vitória de Guimarães.

Complexo
Desportivo

18

WORKSHOP “FOTOGRAFIA
3D”

Primeiro workshop de fotografia 3d, com o fotógrafo Luís Agostinho.

Museu de Arte
Sacra

20

CONSELHO MUNICIPAL DE
JUVENTUDE: V CICLO DE
DIÁLOGO ESTRUTURADO

Com o objetivo de capacitar todos os jovens para a participação numa europa plural, interconectada e
inclusiva, além da promoção do debate entre jovens e decisores públicos, decorreu mais uma sessão
presencial de diálogo estruturado, na cidade da Guarda. O evento surgiu no âmbito do grupo de
trabalho constituído pelo Conselho Nacional de Juventude - Portugal, representação da Comissão
Europeia em Portugal, Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, Associação Juvenil Falcões da
Europa Eurohawk e Federação Académica do Porto, que promove o debate conjunto entre jovens e
decisores públicos sobre as prioridades, implementação e acompanhamento da cooperação europeia
no domínio da juventude. Em suma, um mecanismo de consulta e auscultação que deve sustentar a
política de juventude.

Guarda /
Biblioteca
Municipal Eduardo
Lourenço

20

XX ANIVERSÁRIO ESCOLA
DE SÃO DOMINGOS

Aniversário da mais jovem escola do Concelho, que se tem mostrado como uma escola dinâmica e
congregadora da sociedade envolvente.

Escola São
Domingos

20

WORKSHOP “FOTOGRAFIA
3D”

Segundo workshop, com a escola Quinta das Palmeiras.

Museu de Arte
Sacra

21

MUSICAL “ATRAVÉS DE UM
SONHO MÁGICO”

De regresso ao palco do Teatro Municipal os já famosos musicais do CCD Oriental de São Martinho,
que aliam os talentos descobertos entre os jovens da covilhã a uma encenação arrojada e grandiosa.
Apoio técnico e logístico e cedência de sala de espetáculo.

Teatro Municipal

25

PROJECTO “COVILHÃ
FORMA II”

A segunda edição proporcionou 34 mobilidades a jovens do Concelho, um programa de estágio em
contexto internacional, para Itália, Espanha, Reino Unido, Polónia e Irlanda. Neste dia decorreu uma
sessão informativa dirigida a pais e encarregados de educação, alunos e professores da AFTEBI,
Escola Secundária Campos Melo, Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Escola Profissional
Agrícola Quinta da Lageosa e Escola Secundária Frei Heitor Pinto.

Auditório
Municipal

157

25

ENCONTROS DOCUMENTAIS
“PATRIMÓNIO E IDENTIDADE
CULTURAL”

Oficina “acondicionamento e conservação de documentos gráficos”, com Maria do Céu Ferreira e
Cláudia Emanuel, dirigida aos arquivos. Com organização da rede de bibliotecas de Vila de Rei e com
dinamização da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, Arquivo Municipal e museus de Vila de Rei, a
ação reuniu profissionais de três diferentes áreas, proporcionando um debate de temas e problemáticas
vocacionadas com a cultura, a leitura, o livro, os documentos de informação cultural, o artesanato, a
ação das bibliotecas, arquivos e museus e a sua relação com a comunidade, incluindo igualmente
workshops temáticos e formação modelar de cariz mais prático.

Vila de Rei /
Biblioteca José
Cardoso Pires

27

ENCONTROS NA BIBLIOTECA

“Enfrentar o terrorismo: ano novo e novas calamidades sociais. a ameaça global à escala individual” foi
o tema em debate pelos professores da Universidade da Beira Interior: Donizete Rodrigues e Paulo
Serra. Falou-se na evolução do terrorismo nos dias de hoje; como superar os medos provocados pela
ameaça global do terrorismo; no papel dos media na evolução/combate ao terrorismo; e nos agentes
envolvidos no terrorismo deste século. Estiveram presentes ca. 20 pessoas.

Biblioteca
Municipal

27

WORKSHOP DE
FOTOGRAFIA 3D

3º workshop de fotografia 3d com duas turmas de 10ºano da Escola Secundária Campos Melo.

Museu de Arte
Sacra

28

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

Cedência do espaço de foyer, apoio técnico e logístico à apresentação do livro “Deixa-me Ser”, de Filipe
Branco.

Teatro Municipal /
Foyer

30

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Reunião realizadas na sala polivalente no âmbito da rede social. Estiveram presentes cerca de 12
pessoas.

Biblioteca
Municipal

2.2. fevereiro
Data

Tema

Local

01 a 28

HORA DO CONTO INFANTIL

“O Senhor Mago e a Folha” de Toño Núñez. Antão é um mago que decide pôr fim à solidão em que vive,
transformando uma das folhas arrastadas pelo vento de Outono numa menina. Uma bela história de
ternura e carinho.

Biblioteca
Municipal

01 a 28

HORA DO CONTO SÉNIOR

“O macaco do Rabo Cortado”, compilação de Maria Antonieta Garcia, em Lendas da Beira.

Biblioteca
Municipal

01, 08,
15 e 22

VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA

Destinadas essencialmente aos mais jovens, estas visitas permitem conhecer o interior da Biblioteca
Municipal, as salas de leitura, do conto, dos filmes, os gabinetes de tratamento, as técnicas de arquivo,
bem como o Museu do Conto, onde estão expostos todos os cenários que já integraram as histórias
contadas neste espaço cultural.

Biblioteca
Municipal

158

01, 08,
15 e 22

MATINÉES DANÇANTES “CHÁ
COM BISCOITO”

Apoio técnico e logístico a este evento.

Centro de
Ativ’Idades

03

VISITA AO MUSEU DO CONTO

Um grupo de 7 crianças ficaram a conhecer as personagens e cenários das histórias expostas no Museu
do Conto. A visita guiada a este espaço mágico da Biblioteca Municipal da Covilhã tem a duração de 45
minutos, e é uma viagem pelo mundo do faz de conta e da brincadeira.

Museu do Conto

04

PROJETO “DESCOBRIR A
COVILHÃ”

Um grupo constituído por 50 alunos da Aula de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade Popular de
Olivença, em Espanha, estiveram de visita à nossa Cidade.

05
fevereiro
a 05
março

EXPOSIÇÃO “150º ANIVERSÁRIO
DE D. MANUEL DAMASCENO DA
COSTA”

No âmbito do projeto “Bispos Covilhanenses”, que pretendeu dar a conhecer 9 prelados nascidos na
Covilhã assinalam-se os 150 Anos do nascimento de D. Manuel Damasceno da Costa. Este bispo nasceu
na Covilhã a dois de fevereiro de 1867, na freguesia da Conceição, no seio de uma tradicional família de
industriais: os Costa Rato. Terminado o curso de Teologia em Coimbra, foi Cónego da Sé de Viseu e
Bispo de Angra do Heroísmo.

Museu de Arte
Sacra

05

BISPOS COVILHANENSES:
COMEMORAÇÕES DO 150º
ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO
DE
D. MANUEL DAMASCENO DA
COSTA

O 150º aniversário do nascimento de D. Manuel Damasceno da Costa foi assinalado pelo Município da
Covilhã, com a colaboração da Diocese da Guarda, Viseu e Angra do Heroísmo. Pelas 10:00 horas foi
celebrada na Igreja de N. Sra. da Conceição uma missa solene de homenagem, presidida pelo Bispo da
Guarda, D. Manuel Felício. Durante a homilia este exaltou a ação pastoral de D. Manuel, destacando a
atualidade da mesma no que toca a aspetos como o Mutualismo. Seguiu-se a inauguração de uma
exposição biográfica, no Museu de Arte Sacra, que estará patente ao público até ao final do mês. Aqui
coube ao Presidente da Câmara enaltecer perante representantes da família e cerca de meia centena de
convidados, a vida e obra do prelado covilhanense, realçando o seu papel durante um regime marcado
pelo anticlericalismo. Nas cerimónias fizeram-se ainda representar as Irmãs da Ordem “Jesus, Maria,
José”, cuja fundadora, beatificada por Bento XVI, foi acompanhada no final da vida por D. Manuel
Damasceno da Costa, autor do seu elogio fúnebre. Recorde-se que D. Manuel Damasceno da Costa
nasceu na Covilhã em 1867 no seio de uma tradicional família de industriais e desenvolveu a sua
atividade pastoral, nos Açores, em Angra do Heroísmo, durante o período da 1ª República.

Igreja de N. Sra.
da Conceição /
Museu de Arte
Sacra

07
fevereiro
a 05
março

EXPOSIÇÃO “AGORA DO
PRINCÍPIO”

Os trabalhos em exibição foram o produto de uma retrospetiva de 4 anos de estudo de pintura, na
Faculdade de Belas Artes da UL, de desenvolvimento de uma linguagem própria. São temas recorrentes o
amor, a nossa existência e a existência dos outros. Uma reflexão exacerbada e confusa sobre desejo,
incondicionalmente inabalável, que é aquilo que nos move.

Tinturaria Galeria
de Exposições

07

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
DE PINTURA DE GUILHERME
RAMOS

Exposição de pintura da autoria de Guilherme Ramos. Os trabalhos em exibição são uma retrospetiva de
4 anos de estudo de pintura, no desenvolvimento de uma linguagem própria. São temas recorrentes o
amor, a nossa existência e a existência dos outros. Uma reflexão exacerbada e confusa sobre desejo,
incondicionalmente inabalável, que é aquilo que nos move. Guilherme Ramos nasceu na Covilhã em 1994
e iniciou os seus estudos artísticos na Escola Secundária Campos Melo.

Tinturaria Galeria
de Exposições

07 a 28

WORKSHOPS “A PINTAR
TAMBÉM SE APRENDE”

No âmbito da exposição patente na Tinturaria, durante a segunda quinzena do mês, a Tinturaria está
disponível para receber crianças dos ATL da cidade que queiram dedicar uma tarde à arte, tendo como
objetivo desenvolver as capacidades de observação e expressão através de diversos exercícios e

Tinturaria Galeria
de Exposições

159

propostas de desenho e pintura, explorando diferentes técnicas e materiais.

EXPOSIÇÃO “A MONTANHA E O
SAGRADO”, DE LUÍS AGOSTINHO

Exposição de fotografia 3D, da autoria de Luís Agostinho, composta, tal como o nome indica, por
fotografias de símbolos religiosos na Serra da Estrela (cruzes, capelas, santos, esculturas, etc.). De
realçar que o mais importante nesta exposição é o seu carácter inovador que permite ao visitante uma
experiência diferente ao apreciar fotografia em três dimensões com recurso à utilização de óculos
específicos para o efeito.

Freguesia Unhais
/ Centro Social e
Cultural de Sto.
Aleixo

REUNIÃO CPCJ

Reunião da modalidade alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.
Participantes:18.

Biblioteca
Municipal

10

BIBLIOTECA ENTREGA LIVROS
ITINERANTES

A Biblioteca Municipal da Covilhã procedeu à entrega dos Livros Itinerantes (“LI”) nas escolas básicas, de
1º ciclo, desprovidas de Biblioteca Escolar. No total foram distribuídos 12 baús, contendo uma série de
livros infantis, selecionados de acordo com o Plano Nacional de Leitura e outros considerados relevantes.
Com esta iniciativa pretende-se uma aproximação dos alunos do concelho à Biblioteca, incentivando a
leitura e contribuindo para a sua aprendizagem e conhecimento. O “LI” surge agora como um projeto
renovado, adaptado às necessidades atuais.

Escolas Básicas
do Concelho sem
biblioteca escolar

11

TRIATLO TÉCNICO JOVEM

08
fevereiro
a 08
março

09

Complexo
Desportivo

14

CAFÉ LITERÁRIO COM RAÚL
MINH’ALMA

Momento musical com Duo de Acordeão e Violoncelo da EPABI. Apresentação a cargo de Paulo Runa. /
No dia de S. Valentim, o Biblioteca Café Concerto encheu-se para ouvir Raul Minh’alma, o escritor
convidado do Café Literário. O jovem autor do Marco de Canaveses veio à Cidade Neve falar da sua vida
e do seu percurso, dando destaque ao último livro “Larga quem não te agarra”, obra que já vai na oitava
edição com mais de 20 mil exemplares vendidos. Durante o serão foram abordadas as suas anteriores
edições: “Desculpe Mãe”, “Os Mistérios de Santiago” e “Fome”. Aos 24 anos, Raul Minh’alma tem mais de
240.000 seguidores no Facebook e tem um aplicativo que disponibiliza diariamente uma frase e um texto
diferente que podem ser ouvidos, guardados no "baú" da app, partilhados nas redes sociais ou via sms.
Assume-se um autor de escrita simples, muito próximo de quem lê os seus livros e no futuro quer
continuar a escrever para toda a gente, com mais ou menos estudos, com mais ou menos cultura, mas
sempre acompanhado de uma mensagem.

14

HORA DO CONTO “O MAGO E A
FOLHA”

As crianças do 4º ano da Escola Básico Pêro da Covilhã assistiram à Hora do Conto “O Mago e a Folha”,
onde participaram de forma dinâmica e divertida a uma história que é acompanhada com música.

Biblioteca
Municipal

15

DESPORTO ESCOLAR: FASE
DISTRITAL DE NATAÇÃO

Com a participação de 88 atletas.

Piscina Municipal

Biblioteca Café
Concerto
(55 pessoas)

160

15

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Reunião realizada na sala polivalente, no âmbito da Rede Social. 18 Participantes.

Biblioteca
Municipal

16

O CANTO DAS VOGAIS: “A MAIOR
FLOR DO MUNDO”

A equipa da Biblioteca Municipal da Covilhã dinamizou a 24ª edição do Canto das Vogais. A história “A
maior flor do mundo” de José Saramago cativou os pequenos leitores da escola do 1º ciclo do Paul. 35
Participantes.

Paul / Casa da
Cultura José
Marmelo e Silva

18

“TU QUERES É REVISTA”

Uma divertida viagem pelo quotidiano dos portugueses, criticando em termos sociais e políticos, mas
sempre com muitas gargalhadas. O elenco é composto por Tozé Martinho, Paula Marcelo, Carla Janeiro,
Miguel Linares, Rita Simões, Ruben Dias, Miguel Valentino, Tatiana Santos, Bruno Paredes e Thora
Nadeshka.

Teatro Municipal

18

SESSÃO DE INFORMAÇÃO
“PINUS VERDE”

Promoção de uma sessão de informação intitulada de Sanidade Apícola dirigida a todos os apicultores da
Covilhã. Uma iniciativa que teve o apoio da CMC que se concretizou na cedência do espaço para a ação
de sensibilização. Participantes: 25.

Biblioteca
Municipal

18

AÇÃO DE FORMAÇÃO “HACCP E
GESTÃO DE COMPORTAMENTOS
NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES”

Na Ação marcaram presença mais de 30 formandas, auxiliares de ação educativa que garantem
diariamente o funcionamento dos refeitórios escolares (jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino
básico) na área territorial da Covilhã e do Canhoso. Esta foi a primeira de um conjunto de ações de
formação que vão ser realizadas em parceria com as juntas de freguesia do concelho de forma a melhorar
a qualidade dos serviços prestados diariamente ao nível de educação nos jardins-de-infância e escolas do
1º ciclo de ensino básico. O objetivo final é a satisfação das crianças, pais e encarregados de educação,
pessoal não docente e pessoal docente.

Sede da União de
Freguesias
Covilhã e
Canhoso

19

DESCOBRIR A COVILHÃ

No âmbito da viagem à Covilhã e Serra da Estrela, 10 jovens do “Centro Social 6 de Maio” e 4 monitores
da Mediateca do Centro Social, visitaram a zona histórica da cidade. A atividade estava inserida na Liga
do Sucesso, um concurso bi-trimestral que reconhece o mérito académico e comportamental.

Zona histórica

21

REUNIÃO DA REDE DE
BIBLIOTECAS DA CIM BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

Teve lugar, na Biblioteca Municipal da Covilhã, a 11ª. Reunião do Grupo de Trabalho da Rede
Intermunicipal de Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela (RIBBSE). A reunião teve lugar entre as 10h00
e as 16h30 e estiveram presentes os representantes da maioria das bibliotecas integrantes da Rede,
tendo sido discutidos os assuntos prementes para o sucesso do trabalho em rede dos diversos parceiros
na área da leitura, do livro e da informação.

Biblioteca
Municipal

21

SESSÃO AMBIENTAL: A
FLORESTA VAI À ESCOLA

A autarquia quer sensibilizar as crianças dos 3ºs e 4ºs anos das EB(s) do Concelho da Covilhã para a
importância de cuidar e proteger bem a floresta, de forma a despertar a atenção para tudo aquilo que ela
nos oferece, bem como para os maiores perigos a que atualmente está exposta. Para tal, o Município da
Covilhã preparou uma apresentação animada de diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo dos 4
Agrupamentos de Escolas do Concelho. Assim, de forma a viabilizar esta iniciativa elaborada pela
Câmara Municipal, foram calendarizadas até ao momento 21 ações de sensibilização intituladas “A
Floresta vai à Escola”. Esta iniciativa vai envolver cerca de 750 alunos e 90 professores/auxiliares de
educação. No dia 21 de fevereiro de 2017, foi a vez das crianças da EB1/JI do Refúgio aprenderem um
pouco mais sobre as florestas.

EB1/JI Refúgio

21

PROVAS DE ACESSO EIP

Complexo
Desportivo

161

22

DESPORTO ESCOLAR: MEGA
SPRINTER FASE ESCOLA

Onde participaram aproximadamente uma centena de alunos dos Agrupamentos de Escolas Frei Heitor
Pinto.

Complexo
Desportivo

22

TEATRO DE FANTOCHES “SÃO
FRANCISCO DE ASSIS E OS
ANIMAIS”

No âmbito da Exposição "Os Bichos", o Museu de Arte Sacra abriu as portas a um público diferente. Um
grupo de 26 crianças do Infantário Bolinha de Neve teve a oportunidade de vivenciar experiências
diferentes, assistindo a um Teatro de Fantoches intitulado "São Francisco de Assis e os Animais", o que
lhes permitiu uma melhor interpretação da exposição temporária e de outras peças expostas no Museu.

Museu de Arte
Sacra

22

ENCONTROS DOCUMENTAIS
“PATRIMÓNIO E IDENTIDADE
CULTURAL”

Encontro de reflexão sobre uma nova abordagem museológica, envolvendo a comunidade, transformando
o Museu num espaço dinâmico do ponto de vista pedagógico. Uma jornada sobre património museológico
como rede de relações interativas, exemplos de projetos, universidades, empresas, turismo, sistemas de
informação, entre várias abordagens.

Vila de Rei

23

REMODELAÇÃO DO TEATRO
MUNICIPAL: REUNIÃO

Reunião de apresentação do projeto de remodelação do Teatro Municipal. Cedência gratuita de espaço e
apoio logístico.

Auditório
Municipal

23

DESPORTO ESCOLAR: MEGA
SPRINTER FASE ESCOLA

Onde participaram aproximadamente uma centena de alunos da Escola Secundária Quinta das
Palmeiras.

Complexo
Desportivo

23 a 28

CARNAVAL DA NEVE 2017

Apoio logístico e cedência gratuita de espaços para o seguinte programa: Dia 23, ExLibris - CARNAVAL
ACADÉMICO'17/ Dia 24, 14h00, Campo das Festas, Av. Frei Heitor Pinto, Jardim, Rua Direita, Pelourinho
- DESFILE DO CORSO INFANTIL E SOCIAL; 15h30, Pelourinho - Lanche; 16h00, Teatro Municipal CONCERTO DE MASCARADOS, pela EPABI; 23h00, Torre Alta Club - CARNAVAL OPEN PARTY;
23h30, ExLibris - O CARNAVAL É DELAS / Dia 25, 09h00, Penhas da Saúde - INAUGURAÇÃO DO
«LARGO DA CAPELA»; 10h00, Estância de esqui - OPEN DE SKI; 10h00, Penhas da Saúde - PASSEIO
DE BTT e ABERTURA PARQUE CARNAVAL DA NEVE com Feira com atividades: Tendas de produtos
tradicionais, Tendas de jogos antigos, Eventos musicais, insufláveis, Animação de rua, face painting,
andas; 11h00 - AULA DE ZUMBA; 14h30 - CONCURSO DE DJS; 15h00, Praça do Município CAMINHADA ARTE URBANA; 18h00, Parque Carnaval da Neve - ESPETÁCULO DE FOGO; 20h00,
Hotel Serra da Estrela, Casa do Clube, Varanda da Estrela, O Jorge, Pousada de Juventude Serra da
Estrela - JANTAR DE CARNAVAL; 22h00, Pousada de Juventude Serra da Estrela - GRANDE BAILE;
24h00, Discoteca Torre Alta Club - CARNAVAL OLD SCHOOL PARTY; 24h00, ExLibris - CARNAVAL WE
LOVE WHITE/ Dia 26, 10h00, Penhas da Saúde - ABERTURA PARQUE CARNAVAL DA NEVE; 14h30 JOGOS TRADICIONAIS; 15h00 - Espetáculos Música ao Vivo / Dia 27, 10h00, Penhas da Saúde ABERTURA PARQUE CARNAVAL DA NEVE; 14h30 - TARDE INFANTIL DJ4KIDS; 20h00 - JANTAR DE
CARNAVAL; 24h00, Torre Alta Club -CARNAVAL DJ PARTY; 24h00, ExLibris - BAILE DE VENEZA; Dia
28, 10h00, Penhas da Saúde - ABERTURA PARQUE CARNAVAL DA NEVE; 14h30, Parque Carnaval da
Neve, Penhas da Saúde - ENTERRO DO ENTRUDO; 22h00, Praça do Município - ENTERRO DO
ENTRUDO E DESFILE S. ANTÓNIO.

Diversos

24

CONCERTO DOS MASCARADOS

Pela EPABI – Escola Profissional de Artes da Covilhã, com atuação da Orquestra de Sopros, sob direção
do Professor Francisco Luís Vieira.

Teatro Municipal

162

24

ENCONTROS NA BIBLIOTECA

Sobre o tema “Carnaval: o sagrado e o profano”, com o Professor Donizete Rodrigues e o Padre Luís
Freire.

Biblioteca
Municipal

24

REUNIÃO REDE SOCIAL

Ação de divulgação do Programa Operacional de Apoio às pessoas carenciadas. Participantes: 22

Biblioteca
Municipal

25

TEATRO DE FANTOCHES “SÃO
FRANCISCO DE ASSIS E OS
ANIMAIS”

No âmbito da Exposição "Os Bichos", um grupo de crianças do Centro Social Jesus Maria José do
Dominguiso teve a oportunidade d, assistir a um Teatro de Fantoches "São Francisco de Assis e os
Animais", o que lhes permitiu uma melhor interpretação da exposição temporária e de outras peças
expostas no Museu.’

Museu de Arte
Sacra

26

CORTA MATO DISTRITAL 2017

Organizado pela Associação de Atletismo de Castelo Branco onde participaram aproximadamente uma
centena de atletas.

Complexo
Desportivo

2.3. março
Data

Tema

Local

01 a 31

ATIVIDADES DIVERSAS

EM 7 TEMPOS | Esta nova rubrica tem como objetivo recordar um acontecimento ou uma figura, tendo
como denominador comum o ano “7”. Este mês a figura é Fernando Assis Pacheco, poeta, ficcionista,
jornalista e crítico, nascido em 1937. / PROPOSTA DE LEITURA | “A ilha do Dia Antes”, de Umberto
Eco. / PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA | William Golding (1983); Jaroslav Seifert (1984). / CINEMA
PARA TODOS | “Senhor da Guerra” de Andrew Niccol; “Babel” de Alejandro González Iñarritu; “In the
Cut, Atração Perigosa” de Jane Campion; “A vida dos outros” de Florian von Donnersmarck. / FUNDO
LOCAL | “Covilhã: memória(s) da cidade”, de Manuel Macedo Campos Costa. / VAI UM LIVRO? | A
Biblioteca Municipal coloca em vários estabelecimentos da cidade um livro de ficção para que os
covilhanenses possam disfrutar da leitura.

01 a 31

EXPOSIÇÃO “STUART INÉDITO”

Exposição de desenhos do desenhador, ilustrador, cartoonista e pioneiro da BD em Portugal, Stuart
Carvalhais (1887-1961), complementado com biografia e mostra documental, da Biblioteca Municipal da
Covilhã, de jornais e revistas da época, onde o cartoonista publicava os seus desenhos.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “21 POESIAS PARA
DAR E RECEBER”

No âmbito do Dia Mundial da Poesia, a BMC expôs nas salas de leitura infanto-juvenil e adultos e
Espaço Internet, livros de poesia de autores portugueses e estrangeiros, bem como um destaque
especial duma seleção de 21 poesias para desfrutar da arte da palavra. Para complementar a mostra
documental, os leitores foram convidados a partilhar um poema.

Biblioteca
Municipal

01, 08, 15,
22 e 29

MATINÉES DANÇANTES “CHÁ
COM BISCOITO”

Apoio técnico e logístico a este evento.

Biblioteca
Municipal

Centro de
Ativ’Idades

163

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
“CONHECER O CONCELHO”

Depois do interregno em 2016, a Câmara Municipal da Covilhã promove a 3ª edição desta iniciativa a
partir de seis de Março. Durante 4 meses cerca de 800 alunos do 5º e 6º ano de escolaridade vão
visitar as 21 freguesias do concelho, num total de 17 viagens. Uma iniciativa que, de acordo com Vítor
Pereira “visa dar a conhecer aos nossos jovens o nosso território, as nossas tradições e perpetuar a
nossa memória. Queremos suscitar nos jovens um sentimento de pertença e identidade do seu
concelho. Estamos a falar de um território vasto e a verdade é que ainda hoje muitos covilhanenses não
conhecem a totalidade do concelho e é isso que nós pretendemos promover”.

CMC / Sala de
Reuniões

01

CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Referente ao 2º período do ano letivo 2016/17, contou com presença do Presidente da Câmara
Municipal da Covilhã, o Representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares da Região
Centro, o Presidente da Assembleia Municipal, os diretores de todos os agrupamentos de escolas do
concelho e de escolas não agrupadas, os representantes das instituições de ensino secundário e
superior público, o representante dos estabelecimentos de educação e de ensino privado, os
representantes do pessoal docente do ensino básico público e da educação pré-escolar pública,
representantes das associações de pais e de encarregados de educação, representante da associação
de estudantes, representante das instituições particulares de solidariedade social, representantes dos
serviços públicos de saúde, dos serviços da Segurança Social, os serviços de Emprego e Formação
Profissional, dos serviços públicos das áreas da juventude e do desporto, representantes das Forças de
Segurança, representante dos Presidentes de Junta de Freguesia, em representação de todos os
eleitos na Assembleia Municipal; representantes do Conselho Municipal de Juventude e da Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Coordenador Inter Concelhio da Rede de Bibliotecas
Escolares.

Auditório
Municipal

02 a 29

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL “A FLORESTA VAI À
ESCOLA”

Com o objetivo de dar a conhecer às crianças dos 3º e 4º anos das escolas do Concelho da Covilhã, a
importância de cuidar e proteger bem a floresta, o Município da Covilhã preparou uma apresentação
animada de diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo dos 4 Agrupamentos de Escolas do Concelho.
Foram calendarizadas 21 Ações de Sensibilização que envolveram 737 alunos, cerca de 90 professores
e auxiliares de educação.

Escolas do
Concelho

02

REUNIÃO CPCJ

Cedência de sala para reunião alargada. 16 Participantes.

Biblioteca
Municipal

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

“Um umbigo mexerico” de Fernanda Paixão. Livro infanto-juvenil que versa uma história real, fantasiada
o necessário para agarrar a criança à leitura e pretende alertar para a necessidade de cada criança se
sentir especial. A apresentação da obra encheu o auditório da BMC para conhecer a história de Gui, um
‘’menino-especial’’ que não conseguia adaptar-se bem à escola, por estar sempre irrequieto.
Participantes: 45.

Biblioteca
Municipal

INAUGURAÇÃO CENTRO
PEDAGÓGICO E
INTERPRETATIVO

Na presença do Secretário de Estado da Educação, João Costa, e do Presidente da CM Covilhã, Vítor
Pereira. A Escola Quinta das Palmeiras foi pioneira na criação do primeiro Centro Pedagógico
interpretativo que reúne áreas interdisciplinares dos diferentes níveis de ensino e saberes com objetivos
de exploração de conteúdos e o fio condutor na prossecução de estudos. Este projeto agregou
contributos vários da comunidade, UBI, Geoparque, Escolas, empresas, Câmara e artistas locais e
nacionais deram o seu apoio a este projeto. O Município associou-se a este projeto através de uma
parceria na criação de um Guia de percursos interativos. Para além disso e porque estavam
representados vários artistas plásticos da cidade foram cedidas, temporariamente durante 3 meses,

Escola
Secundária Qta
das Palmeiras

01

03

03
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uma tela de Eduardo Malta, uma tela de Rodolfo Passaporte e uma escultura de Rosa Fazenda, sendo
estes dos mais conhecidos artistas da cidade faz todo o sentido que as suas obras estejam presentes
neste primeiro momento da vida do CPI.
GET FIT, HAVE FUN: FITNESS &
MARTIAL ARTS OPEN CLASS

10h30>Pilates / 11h45>Yoga / 15h30>MixFit (3B,Step,ABS) / 16h00>Taekwondo / 16h40>Zumba /
15h00>Karaté / 17h00>Kick Boxing / 17h50>Pump / 18h00>Jiu Jitsu.

ADE – Associação
Desportiva da
Estação

05

ESPETÁCULO INFANTIL
“AVENTURA MÁGICA”

Pela primeira vez em Portugal, o maior Espetáculo Infantil do Ano é uma grande produção que junta as
maiores personagens do mundo infantil, com cenários surpreendentes e muitos efeitos especiais, que
encantou miúdos e graúdos. Uma viagem inacreditável ao mundo das mascotes infantis, como Bob
Esponja, Phineas e Ferb, Mickey e Minnie, Patrulha Pata, Transformer Bumblebee e do Reino do Gelo
Elsa e Olaf!

Teatro Municipal

06

REUNIÃO REDE SOCIAL

Cedência de espaço para reunião periódica da Rede Social. 7 Participantes.

Biblioteca
Municipal

CONHECER O CONCELHO

Teve início a terceira edição do programa "Conhecer o Concelho", uma iniciativa da Câmara Municipal
da Covilhã que tem como objetivo levar as crianças a descobrirem as tradições e a história das
freguesias da Covilhã. No primeiro dia, cerca de 50 alunos do 5º ano da EBI S. Domingos conhecerem
as freguesias de Unhais da Serra e das Cortes do Meio. Um dia repleto de experiências, onde não
faltou o contato direto com as populações e com novas realidades.

Freguesias de
Unhais e Cortes

06

CONSELHO MUNICIPAL DA
JUVENTUDE

Esta sessão vem dar continuidade aos trabalhos iniciados em 2016 direcionados para as camadas
jovens, dinamizando ações que visam uma participação proativa e uma melhoria na qualidade dos
serviços direcionados a esta faixa populacional. O Presidente da Câmara deu os parabéns à Comissão
Permanente pelo trabalho desenvolvido, nomeadamente o contacto de proximidade junto das
associações e o Jantar Solidário cujas dádivas reverterão para a APPACDM. O autarca reiterou a
importância de dar voz aos anseios e preocupações dos jovens, dinamizando instrumentos que os
levem a contribuir quer em termos de cidadania quer em termos de politicas da juventude.

Auditório
Municipal

06

SELEÇÃO DISTRITAL FUTEBOL

Treino de preparação da seleção de sub-14 masculino.

Complexo
Desportivo

07

DESPORTO ESCOLAR: MEGA
SPRINTER FASE ESCOLA

Onde participaram aproximadamente uma centena de alunos da Escola Secundária Campos Melo.

Complexo
Desportivo

07

LEITUR’ARTE (MED’UBI)

A Biblioteca Municipal e o MedUBI (Núcleo de estudantes de medicina da UBI) promoveram uma
sessão de partilha de leituras sobre o tema “O Sonho”. Uma temática interessante e ambivalente, que
permite relacionar os livros lidos pelos participantes que estiverem presentes.

UBI / Faculdade
Ciências da
Saúde

04

06
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07

VISITA DE ESTUDO À
TINTURARIA

Visita de estudo dos alunos da Escola Secundária Campos Melo, à exposição “Agora do Princípio”, com
presença do artista Guilherme Ramos.

Tinturaria Galeria
de Exposições

08

VISITA À CÂMARA

Durante a manhã deste dia, cerca de uma centena de crianças do agrupamento de escolas "A Lã e a
Neve" visitou o edifício central do Município, onde aprenderam o que representam os frescos do Salão
Nobre. O Presidente da Câmara, Dr. Vítor Pereira, deu as boas-vindas aos meninos e meninas que
viveram uma manhã diferente na autarquia.

Salão Nobre

09

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 5º ano da EB 2/3 do Paul conheceram a Boidobra e o Tortosendo. Um dia diferente e
divertido que permitiu a estes jovens saber mais sobre o seu concelho.

Boidobra e
Tortosendo

10

COVILHÃ INTEGRA GRUPO DE
TRABALHO PARA A FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DOS CAMINHOS
DE SANTIAGO

O Município da Covilhã vai integrar o grupo de trabalho para a criação da Federação Portuguesa dos
Caminhos de Santiago. Deste grupo de trabalho farão parte outros Concelhos como: Braga, Barcelos,
Viseu, Vila Pouca de Aguiar, Alvaiázere e Albergaria-a-Velha, pretende-se que até final de Junho
estejam elaborados os estatutos para então se proceder a sua aprovação. Os objetivos da Federação
Portuguesa prendem-se com o de interlocução junto à Federação Europeia dos Caminhos de Santiago.
Pretende-se ainda, a cooperação e a divulgação dos vários traçados do Caminho para Santiago,
existentes no País, bem como a sua certificação. Insere-se assim, esta Federação no principal objetivo
da Federação Europeia «reunir as coletividades territoriais do continente europeu atravessadas pelos
Caminhos de Santiago, em torno duma promoção comum cultural e turística das diferentes rotas, um
património cultural que compartem desde de há vários séculos».

Mealhada

11

REUNIÃO

Cedência de espaço para 50 pessoas da Associação de Basquetebol de Castelo Branco.

Biblioteca
Municipal

11

PATRIMÓNIOS IMATERIAIS DO
ALENTEJO

Inauguração das exposições “Figurado de Estremoz” por Jorge da Conceição, e “Os Homens e Deuses”
de Jorge Curval, com atuação das Cantadeiras do Redondo, com Cante Alentejano, seguido da
apresentação da candidatura do Figurado de Estremoz a Património Cultural Imaterial da Humanidade,
a cargo de Hugo Alexandre Nunes Guerreiro, Diretor do Museu Municipal “Prof. Joaquim Vermelho”.

Museu de Arte
Sacra

11

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“PERFEITOS PARA QUALQUER
LUGAR”

Porto de honra e visita guiada com a presença dos artistas Dila Moniz, Mafalda d’Eça e Urbano da
Cruz. Porque uma obra de arte fica bem com tudo o que a rodeia.

Galeria de
Exposições
Tinturaria

11 março a
02 abril

EXPOSIÇÃO “PERFEITOS PARA
QUALQUER LUGAR”

Exposição de pintura de Dila Moniz, Mafalda d’Eça e Urbano da Cruz. | Caminhos cruzados, amizades
autênticas, em comum a busca do belo e da diferença. Expressões visuais distintas, mas algo mais que
os une, um amor comum que é imutável e indestrutível: a Arte em várias formas de expressão e
revelação, sem limites nem barreiras, a arte pela arte, livre e desinteressada, apenas arte no sentido
genuíno.

Galeria de
Exposições
Tinturaria

11 a 30

EXPOSIÇÃO “OS HOMENS E
DEUSES”

Exposição de esculturas em cortiça da autoria de Jorge Curval.

Jardim do Museu
de Arte Sacra
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11 março a
30 abril

EXPOSIÇÃO “FIGURADO DE
ESTREMOZ”

Exposição de imagens religiosas, presépios e figuras tradicionais do Figurado de Estremoz, por Jorge
da Conceição.

Museu de Arte
Sacra

13 a 27

XXI CICLO DE TEATRO
UNIVERSITÁRIO DA BEIRA
INTERIOR

Apoio logístico e cedência de espaço ao festival de teatro universitário mais antigo do País, referência
no panorama nacional e internacional, que se realiza anualmente e interruptamente há 21 anos.

Teatro Municipal

13 a 31

WORKSHOPS “TARDE
COLORIDA”

Durante o período de exposição, a Tinturaria está disponível para receber crianças dos ATL da cidade
que queiram dedicar uma tarde à arte, tendo como objetivo desenvolver nos participantes as
capacidades de observação e expressão através de diversos exercícios e propostas de desenho e
pintura, explorando diferentes técnicas e materiais.

Galeria de
Exposições
Tinturaria

14

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 6º ano da EBI São Domingos vão conhecer o Paul, Peso e Vales do Rio.

Freguesias de
Paul, Peso e
Vales do Rio

14

CAFÉ LITERÁRIO COM ISABEL
NERY

O Bar do GER Campos Melo acolheu uma edição do Café Literário que contou com a presença da
jornalista e escritora convidada Isabel Nery. A iniciativa foi abrilhantada pelo quarteto de saxofones
orientado pelo Prof. Tiago Gonçalves, da EPABI e conduzida por Graça Sardinha. Durante cerca de três
horas foram abordados episódios da vida pessoal e profissional da escritora, desde as histórias
marcantes expressas nas suas reportagens, as motivações para os trabalhos de investigação, o contato
direto com a morte como base que esteve na génese do seu último trabalho. Do seu percurso
profissional destacam-se funções de chefia, como o cargo de editora da Visão Júnior, subeditora do
Diário 24horas, o trabalho na revista Máxima e as diversas distinções recebidas pelos trabalhos
jornalísticos onde as questões de género foram, de algum modo, abordadas. No seu último livro “Chorei
de Véspera”, a escrita assume-se como uma recordação dos momentos de dor, quase como uma
terapia de aceitação e de recomeço, experiência sobre a qual Isabel Nery falou de forma emotiva.

Bar GER Campos
Melo
(40 pessoas)

14

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL “A FLORESTA VAI À
ESCOLA”

Com o objetivo de dar a conhecer às crianças das escolas do Concelho da Covilhã a importância de
cuidar e proteger bem a floresta, o Município da Covilhã preparou uma apresentação animada de
diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo da escola de Santo António.

EB/JI Santo
António

16

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 6º ano da EB 2/3 Paul vão conhecer Orjais, Aldeia do Souto e Vale Formoso.

Freguesias de
Orjais, Aldeia do
Souto e Vale
Formoso

16

DESPORTO ESCOLAR: FINAL
DISTRITAL MEGA SPRINTER

Onde participaram 800 alunos dos Agrupamentos de Escolas do Distrito de Castelo Branco.

Complexo
Desportivo

17

LANÇAMENTO DO LIVRO
“HISTÓRIAS DA AJUDARIS’17”

A Ajudaris e a Rede de Afetos convidam a partilhar a magia das histórias de encantar, escritas por
pequenos jovens autores, pinceladas por artistas solidários. A iniciativa contará com uma sessão de
autógrafos pelos pequenos autores. Participantes: 75.

Biblioteca
Municipal

17

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “MÃE,

De forma a dinamizar hábitos alimentares saudáveis, o Setor de Educação leva a efeito o Projeto “Mãe Já não Tenho Sopa”,
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JÁ NÃO TENHO SOPA”
JI A LÃ E A NEVE

direcionado essencialmente para as crianças do pré-escolar. No dia 17 realizou-se a primeira iniciativa no Jardim de Infância a Lã
e a Neve, e contou com a participação de 15 crianças do pré-escolar, a educadora e a auxiliar de ação educativa. Este projeto vai
envolver cerca de 400 crianças do pré-escolar público, 30 docentes, cerca de 60 auxiliares de ação de educativa de 26 jardinsde-infância dos Agrupamentos de Escolas e colaboradores do setor de educação (nutricionista e outros técnicos). O fundamento
do projeto é que as “ As sopas são um alimento, com uma tradição inquestionável na nossa gastronomia, sendo como tal uma
preciosa herança histórica que deve ser passada aos alunos. A sopa, devido ao seu elevado teor em fibra e em água, promove a
saciedade, evitando o consumo excessivo do prato principal. De forma adicional é também um alimento nutricionalmente muito
rico, pobre em gordura e com um baixo valor energético, isto é, poucas calorias. Assim se percebe o peso e os benefícios que a
sopa tem numa alimentação saudável e particularmente nos casos de excesso de peso e obesidade infantil. Adicionalmente o
consumo de sopa contribui para o aporte hídrico necessário ao longo do dia (nem sempre é fácil fazer com que as crianças
bebam água) e também para um melhor funcionamento intestinal. Apesar de a sopa não ser, geralmente, muito popular entre as
crianças, o seu consumo é um hábito a recuperar e a promover. Isto porque, para muitas crianças, a sopa é muitas vezes o único
meio de ingestão de hortícolas e talvez o de mais fácil introdução. Nas ações de sensibilização foram abordados os seguintes
pontos: Alusão à Roda dos Alimentos e quais os Grupos Alimentares prevalentes (Jogos e atividades plásticas); Explicação da
importância da Sopa na Alimentação. (Power Point e conversa de grupo); Vamos fazer a nossa Sopa. (Recortes de alimentos,
colagens e apresentação das Sopas).

18 março a
28 abril

INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO
“A MONTANHA E O SAGRADO”

Exposição de fotografia 3D, da autoria de Luís Agostinho, composta por fotografias de símbolos
religiosos na Serra da Estrela (cruzes, capelas, santos, esculturas, etc.). De realçar que o mais
importante nesta exposição é o seu carácter inovador que permite ao visitante uma experiência
diferente ao apreciar fotografia em 3D com recurso à utilização de óculos específicos para o efeito.

Ferro / Centro
Interpretativo da
Cereja

20 a 22

CAMPEONATOS NACIONAIS
UNIVERSITÁRIOS

Jornada Concentrada de Futebol com a participação de 8 equipas universitárias.

Complexo
Desportivo

21

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

O Gabinete Florestal, em colaboração com o setor de educação, entregou em 34 estabelecimentos de
ensino 282 árvores a plantar nesse dia. A iniciativa abrange 1214 alunos do concelho da Covilhã.

Escolas do
Concelho

21

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 5º ano da EB 2/3 Tortosendo vão conhecer Verdelhos e Teixoso.

Freguesias de
Verdelhos e
Teixoso

22

ENCONTROS DOCUMENTAIS:
PATRIMÓNIO E IDENTIDADE
CULTURAL.

Pelo terceiro mês consecutivo a CMC fez-se representar em Vila de Rei para os Encontros
Documentais - Patrimônio e Identidade Cultural. O Arquivo em janeiro, Museus em fevereiro e
Biblioteca em março.

Vila de Rei

23

CAMPEONATOS NACIONAIS
UNIVERSITÁRIOS

Jornada Concentrada de Rugby, com a participação de 5 equipas universitárias.

Complexo
Desportivo

23

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 5º ano da EBI São Domingos vão conhecer Sobral de São Miguel e São Jorge da Beira.

Freguesias de
Sobral de São
Miguel e São
Jorge da Beira

23 a 25

FILMAGENS DA LONGA
METRAGEM “MANJU”, DA
PRODUTORA ALL AROUND THE

A All Around Globe é uma produtora de filmes, sediada em Lisboa e virada para o mercado
internacional, especialmente Indiano, “Bollywood”, o maior mercado cinematográfico do Mundo. A
produtora esteve a filmar em vários locais de Portugal uma longa-metragem intitulada “Manju”. Este é

Cidade da Covilhã
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um filme em que a narrativa é declaradamente filmada em Portugal, é portanto um projeto que vai
divulgar o nosso país e todos os locais onde vamos filmar. Um deles serão alguns locais emblemáticos
da Cidade da Covilhã, exclusivamente de espaço público.

ENCONTROS NA BIBLIOTECA

A sala de conferências da BMC encheu para um debate sobre a “Igualdade de Direitos e de
Oportunidades da Mulher no séc. XXI”. Para o efeito, a Dr.ª Catarina Sales fez uma abordagem
histórica e apresentou números concretos sobre a desigualdade no acesso a postos de chefia, apesar
do predomínio das mulheres no mercado de trabalho com habilitação superior. Doravante, a Dr.ª Sara
Alvarinhas abordou, do ponto de vista psicológico, as pressões que as mulheres estão sujeitas para
serem bem-sucedidas e reconhecidas na vida profissional, social e familiar. Por conseguinte, a Dr.ª
Hortense Martins concluiu o quanto é fundamental, bem como, a mais-valia da promoção deste tipo de
sessões, tal como, a importância do papel da educação como elemento crucial para a mudança das
mentalidades. A animação musical foi abrilhantada pela magnífica atuação da Banda 1016.

Biblioteca
Municipal

PROJETO DESCOBRIR A
COVILHÃ

O mau tempo que se fez sentir no fim-de-semana não foi impeditivo que alguns grupos conhecessem a
Cidade através do Projeto “Descobrir a Covilhã”. No sábado, 56 alunos da Escuela Oficial de Idiomas
de Navalmoral de la Mata começaram a sua visita pelo Mercado Municipal tendo terminado a parte da
manhã no Museu de Arte Sacra. Durante a tarde os técnicos dos museus percorreram de novo as
artérias do Centro Histórico acompanhados desta vez por 55 elementos da Associação dos Serviços
Sociais, Culturais e Desportivos da Autarquia de Santiago do Cacém. Foram visitas molhadas, mas que
contribuíram para a satisfação dos que quiseram conhecer a cidade, manifestando vontade em voltar.

Zona histórica

28

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 6º ano da EB 2/3 Tortosendo vão conhecer Cantar Galo, Vila do Carvalho, Canhoso e
Covilhã.

Freguesias de
Cantar Galo, Vila
do Carvalho,
Canhoso e
Covilhã

28

VISITA DE ESTUDO AO ARQUIVO
MUNICIPAL

Alunos do 11º ano do curso de Secretariado da Escola Secundária Campos Melo.

Arquivo Municipal

28

ENCONTRO ASSOCIATIVO
JUVENIL

50 Participantes. Constituição da Mesa: Hugo Lopes, Presidente da Comissão Permanente do CMJ;
Vítor Pereira, Presidente da CM Covilhã; Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de
Juventude / 21h15 - Sessão de Abertura / 21h30 - Debate sobre a Revisão da Lei do Associativismo
Jovem; Políticas Municipais de Juventude; Empregabilidade juvenil / 23h00 - Encerramento.

Auditório da
Biblioteca
Municipal

29

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL “A FLORESTA VAI À
ESCOLA”

Com o objetivo de dar a conhecer às crianças dos 3º e 4ºs anos das escolas do concelho a importância
de cuidar e proteger bem a floresta, o município da Covilhã preparou uma apresentação animada de
diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo.

Escola da Barroca
Grande

29

FINAL DISTRITAL DE ATLETISMO
DE PISTA

Onde participaram aproximadamente duas centenas de alunos dos Agrupamentos de Escolas do
Distrito de Castelo Branco.

Complexo
Desportivo

30

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 6º ano da EBI São Domingos vão conhecer Orjais, Aldeia do Souto e Vale Formoso.

Freguesias de
Orjais, Aldeia do
Souto e Vale
Formoso

24

25
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30

VISITA DE ESTUDO AO ARQUIVO

Alunos do 9º ano do curso de Secretariado da Escola Campos Melo.

Arquivo Municipal

31

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Cedência de sala polivalente para reunião periódica da Rede Social, com 16 participantes.

Biblioteca
Municipal

31

APRESENTAÇÃO DE LIVRO “O
CASSADOR DE MUROS”

Abertura do evento com momento musical a cargo do Quarteto de Saxofones do Prof. Tiago Gonçalves.
Apresentação da autora Ana Filomena Amaral pelo Juiz Desembargador José Avelino Gonçalves, Juiz
Presidente da Comarca de Castelo Branco.

Tribunal da
Covilhã /
escadaria

2.4. abril
DATA

TEMA

LOCAL

01 a 30

EXPOSIÇÃO “FIGURADO DE
ESTREMOZ”

Exposição de imagens religiosas, presépios e figuras tradicionais do Figurado de Estremoz, por Jorge da
Conceição.

Museu de Arte
Sacra

01 a 30

EXPOSIÇÃO “OS HOMENS E
DEUSES”

Exposição de esculturas em cortiça da autoria de Jorge Curval, patentes no Jardim do Museu.

Museu de Arte
Sacra

01 a 30

EXPOSIÇÃO “DAS LETRAS:
ESCRITORES DE LITERATURA
INFANTO-JUVENIL”

Uma exposição de caricaturas do artista brasileiro Cássio Loredano onde estão retratados alguns
escritores e as obras literárias que escreveram para a infância. A exposição é complementada com um
atelier dirigido às crianças dos 6 aos 10 anos (1º ciclo). Escritores caricaturados: Agustina Bessa Luís;
Antero de Quental; Camilo Castelo Branco; Eugénio de Andrade; José Eduardo Agualusa; José
Saramago; Lewis Carroll; Mia Couto; Robert Louis Stevenson; Miguel Sousa Tavares e Sophia Mello
Breyner Andresen.

Biblioteca
Municipal

01 a 29

MINI-FORMAÇÃO “BOLSA DE
CONHECIMENTO: AS REDES
SOCIAIS”

Iniciação às redes sociais, passo a passo. Através de explicações simples, fáceis e objetivas serão
criados, inicialmente, os respetivos endereços de e-mail, páginas de facebook, twitter, instagram, entre
outras, caso os utilizadores do espaço manifestem essa vontade e interesse pelas novas tecnologias.

Espaço Internet

01 e 02

BALLET “ALICE NO PAÍS DAS
MARAVILHAS”

Um espetáculo levado a cabo pelo Conservatório de Música da Covilhã e pela EPABI, destinado a
“fascinar” público de diferentes faixas etárias e a enriquecer o percurso na área da dança e da música de
todos os nossos alunos. A música é de Tchaikovsky, e foi tocada ao vivo pela Orquestra Sinfónica da
EPABI.

Teatro Municipal

Abril a
Junho

WORKSHOP DE CARICATURAS

Um workshop dirigido às crianças dos 6 aos 10 anos que pretende dar a conhecer esta técnica de
desenho e, em simultâneo, promover alguns autores da literatura para a infância. Participaram 161
crianças em 5 marcações.

Biblioteca
Municipal

03

WORKSHOP “LEITURA DOS
MEDIA”

Um workshop dirigido aos estudantes do ensino secundário para desenvolver competências de literacia
para os media, onde será abordada a utilização competente e criativa dos meios de comunicação e seus
conteúdos. Quem produz, o que produz, porquê, para quê e por que meios? São questões a ser
refletidas durante um workshop interativo com duração de 1h30, onde serão desenvolvidas atividades

Biblioteca
Municipal
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com o público, apelando à sua criatividade.

03 a 30

EXPOSIÇÃO “GRANDES OBRAS
DA LITERATURA MUNDIAL”

O jardim exterior da BMC foi palco de uma grande “sementeira” literária. Com o intuito de fazer uma
retrospetiva das obras mais emblemáticas da história da literatura mundial e de divulgar junto da
comunidade a coleção literária da Biblioteca Municipal da Covilhã. Os covilhanenses encontraram várias
reproduções de capas de livros no jardim com uma pista onde puderam ter acesso e ler a obra no
conforto da sua casa através do empréstimo domiciliário.

03 e 04

2º CONCURSO DE PERCUSSÃO
DA BEIRA INTERIOR, PELA ACBI

Workshop de Percussão para alunos do 2º Ciclo da Covilhã, inserido no Concurso Internacional de
Percussão da Beira Interior. Participação do Projecto Zéthoven - Plante 1 Músico. Assistiram aos
mesmos 511 crianças. Apoio logístico. Cedência gratuita de espaço e som.

Teatro Municipal

04, 11, 18
e 25

HORA DO CONTO

Para os jardins-de-infância: “As Tropelias do Sapinho Mágico”, de Teresa Duarte Reis.
Para o 1º Ciclo: “A fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas”, de Luísa Ducla Soares.
Para o Público Sénior: Contos da Montanha”, de Miguel Torga.

Biblioteca
Municipal

04

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 6º ano da Escola Internacional vão conhecer o Ferro e Peraboa.

Ferro e Peraboa

04

ATELIER DE OLARIA “FIGURADO
DE ESTREMOZ”

O Museu de Arte Sacra, com o objetivo de proporcionar um maior conhecimento sobre as suas
exposições, realizou várias oficinas. Na terça-feira foi a vez dos técnicos do Museu Joaquim Vermelho
virem ensinar a arte do figurado de Estremoz. Jovens e menos jovens empenharam-se na construção de
peças em barro e têm já marcado para o dia 3 de maio nova sessão para pintar as obras agora
executadas.

Museu de Arte
Sacra

04

ATELIER DE OLARIA “FIGURADO
DE ESTREMOZ”

No âmbito da exposição de bonecos de Estremoz, que esteve patente no Museu Arte Sacra, decorreu
durante a manhã um workshop com uma artesã do Museu Joaquim Vermelho, para as crianças do
Agrupamento de Escolas “A Lã e a Neve”.

Museu de Arte
Sacra

04

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
DE PINTURA “SONHOS”, DE ANA
DUARTE

Com inspiração na artista russa Lora Zombie, as figuras chave desta exposição são as crianças. Ana
Duarte tenta retratar de modo irónico alguns dos problemas da sociedade atual. Parte do lucro obtido
reverterá a favor da Casa do Menino Jesus.

Tinturaria Galeria
de exposições

04 a 30

EXPOSIÇÃO “SONHOS”, DE ANA
DUARTE

Exposição de pintura da autoria de Ana Duarte. Com inspiração na artista russa Lora Zombie, as figuras
chave desta exposição são as crianças. A artista tenta retratar de modo irónico alguns dos problemas da
sociedade atual. Parte do lucro obtido reverterá a favor da Casa do Menino Jesus.

Tinturaria Galeria
de exposições

05

FÉRIAS ATIVAS
Gabinete de Desporto

Cerca de 30 crianças aproveitam as férias da Páscoa de forma saudável, através da prática de desporto
e do conhecimento das infraestruturas culturais do município. Depois de uma manhã no complexo
desportivo, teve lugar uma visita ao Museu Arte Sacra e jogos didáticos no exterior do Museu com as
alunas de ciências da cultura da UBI.

Museu de Arte
Sacra

05

VISITA SURPRESA

Dos meninos do ATL da Fundação Imaculada Conceição à exposição Sonhos de Anna Duarte.

Tinturaria Galeria
de exposições

05

VISITA GUIADA

Passagem dos 180 participantes da segunda edição do “Ignite your Future” pela exposição “Sonhos”.

Tinturaria Galeria
de exposições

Biblioteca
Municipal
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05

ROTA DO ESTE DOS CAMINHOS
DE SANTIAGO

A Freguesia do Ferro teve a visita de dois caminheiros com cerca de 70 anos de idade de nacionalidade
alemã. Iniciaram a sua caminhada há 17 dias em Vila Real de Santo António, com destino a Santiago de
Compostela, em Espanha. Os caminheiros / peregrinos visitaram alguns pontos de interesse da
freguesia.

Ferro

05, 12, 19
e 26

MATINÉES DANÇANTES “CHÁ
COM BISCOITO”

Apoio técnico e logístico a este evento.

Centro de
Ativ’Idades

06

FÉRIAS ATIVAS PÁSCOA 2017
Gabinete de Desporto

Visita guiada aos Bombeiros Voluntários da Covilhã, bem como demonstração do Suporte Básico de
Vida. Agradecimento ao Comandante Lucas e ao seu Adjunto Ricardo Vilhena, pelas suas explicações.

Bombeiros
Voluntários

06

TAPETE DE HISTÓRIAS “AS
TROPELIAS DO SAPO MÁGICO”

Esta foi a primeira sessão desta Hora do Conto, que contou com a presença de 25 meninos e da
escritora Teresa Duarte Reis.

Biblioteca
Municipal

06

WORKSHOP “DESENHA-ME”

Um momento divertido e de descoberta de novos talentos, com um jogo elaborado na Biblioteca para as
crianças e pais baseado em contos para a infância, onde os participantes tinham que desenhar e
adivinhar personagens/objetos, etc. mediante um cartão com pistas. Ao longo do mês participaram 96
crianças em 5 marcações.

Biblioteca
Municipal

06

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA:
JORNADAS DE ARQUEOLOGIA
“ENTRE A ESTRELA E O TEJO”

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre as autarquias da Covilhã e do Fundão, as estruturas
museológicas dos dois concelhos e ainda a sociedade de amigos do museu Francisco Tavares Proença
Júnior, em Castelo Branco. O vereador com o pelouro da cultura na câmara municipal da Covilhã, Jorge
Torrão, destacou que estas jornadas surgem num momento oportuno atendendo à aposta num triângulo
de dinamização cultural que o município tem vindo a desenvolver “que seja produtor de interesses e de
oferta cultural qualitativa e que se baseia na nossa intervenção ao nível da museologia do têxtil onde
temos uma grande tradição, a arqueologia ao nível de todo o património existente em Orjais onde está
incluído o templo romano de Nª Sra das Cabeças e também o património mineiro da Panasqueira. Para
nós esta iniciativa intermunicipal vem num momento certo no sentido de trabalhar este triângulo com
muita inteligência dentro de uma perspetiva regional que pretendemos afirmar”.

Fundão

07

WORKSHOP DE CAÇA AOS
SONHOS

Com as meninas da Casa do Menino Jesus.

Tinturaria Galeria
de exposições

07

ATL FÉRIAS ACTIVAS
Gabinete de Desporto

Uma manhã bastante divertida, através deste projeto Sociocultural promovido pelo Gabinete de Desporto
da Câmara da Covilhã.

Tinturaria Galeria
de exposições

07

FÉRIAS ATIVAS PÁSCOA 2017
Gabinete de Desporto

Terminou neste dia a primeira semana do programa “Férias Ativas Páscoa”, promovido pelo município da
Covilhã com o objetivo de apoiar as famílias na ocupação dos tempos livres durante a interrupção da
Páscoa, proporcionando um conjunto diversificado de atividades destinadas ao público infantil e juvenil.

Diversos

07 a 11

VI CONGRESSO
INTERNACIONAL DE DESIGN ENED

Encontro que recebe estudantes, entusiastas e profissionais de referência das diferentes disciplinas da
área do Design. Com um programa transversal ao maior número de variantes do Design, este evento
quer contribuir para a formação do design do nosso país de uma forma diferente através de workshops,
masterclasses, palestras e a mais variada animação.

Teatro Municipal

08

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

A Câmara Municipal da Covilhã inaugurou a Exposição “Cor, Luz e Atmosfera”, de Joaquim Cruz. Trata-

Teatro Municipal
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“LUZ, COR E ATMOSFERA”, DE
JOAQUIM CRUZ

se de uma mostra de aguarelas que retratam o quotidiano urbano do Grande Porto. O ato de abertura
contou com a presença do Vereador da Cultura, Jorge Torrão, e a animação de uma “aguarela viva”
realizada pela fadista Ana Saraiva, acompanhada à viola por Tiago Santos e um grupo de figurantes. Em
exibição até ao dia 20 de Maio, foi organizada e coordenada pela Rede de Museus Municipais. Salientese que esta exposição se enquadra na política cultural do Município de levar a cabo este tipo de
iniciativas em locais diferentes das salas de exposições temporárias habituais, como por exemplo as
freguesias de Unhais da Serra e Ferro, o Centro Pedagógico e Interpretativo da Quinta das Palmeiras e
agora o Teatro Municipal.

WORKSHOPS
“ENED 2017”

O Museu de Arte Sacra continua firmemente apostado na ligação à comunidade, permitindo que esta
usufrua das valências disponíveis. Desta vez, associou-se ao Núcleo de Estudantes de Design
Multimédia, ao Núcleo de Estudantes de Design Industrial e ao Núcleo de Estudantes de Design de
Moda da Universidade da Beira Interior. O Museu de Arte Sacra foi local privilegiado para apresentação
de dois ateliers, no âmbito do VI ENED 2017 – Encontro Nacional de Estudantes de Design. Assim, dia 8
de Abril teve lugar um workshop sobre o tema “Como conseguir emprego em 30 dias” e no dia 10 de
Abril um showcase com produtos de Design Moda e Design Produto.

Museu de Arte
Sacra

08 abril a
20 maio

EXPOSIÇÃO “LUZ, COR E
ATMOSFERA”, DE JOAQUIM
CRUZ

Uma exposição de pintura do artista plástico Joaquim Cruz, composta por 20 aguarelas inspiradas na
cidade do Porto. Num estilo realista, realiza exposições a nível internacional, mais concretamente em
França, Espanha, Itália e mais recentemente no Paquistão. Em busca de aperfeiçoamento desta arte,
mantém estreitas relações com grandes metres da pintura, entre eles, o mestre Carlos Almeida,
aguarelista natural de Lisboa que ao mudar-se para o Porto se torna sua influência e seu mestre. Mais
tarde encontra um estilo diferente, na vertente impressionista da aguarela, que se destaca pela Luz, Cor
e Atmosfera dos locais representados e que transporta para os seus quadros. É membro da AAPOR
(Associação Aguarelista Portugueses) e da IWS (International Watercolor Society).

Teatro Municipal

09

CONCERTO ESTÁGIO DE
ORQUESTRA EPABI /
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

Apoio logístico.

Teatro Municipal

10

VISITA ATL REFÚGIO

Um grupo de 22 crianças do ATL do Refúgio visitou a Biblioteca Municipal e participou na Hora do Conto
“A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas” e numa visita à exposição “Das Letras”.

Biblioteca
Municipal

10 a 21

FÉRIAS NA BIBLIOTECA
“DESENHA-ME”

Um jogo divertido para as crianças e pais, baseado em contos para a infância, onde os participantes
terão de desenhar e adivinhar personagens ou objetos, através de um cartão com pistas.

Biblioteca
Municipal

11

TROCADO POR MIÚDOS COM
INÊS CARDOSO

No dia do livro infantil, a escritora convidada do Café Literário visitou a Biblioteca Municipal e conversou
com 32 crianças do ATL do Rodrigo.

ATL Rodrigo

CAFÉ LITERÁRIO COM INÊS
CARDOSO

Inês Cardoso foi a escritora convidada do Café Literário de 11 de Abril. Um serão durante o qual a
escrita foi apresentada como ferramenta para abordar temáticas do universo infantil como o medo, a
diferença de géneros, o bullying, entre outros. Tempo ainda para falar do trabalho de Catarina Alves,
responsável pela ilustração do último livro da convidada desta edição da tertúlia literária que relatou o
processo desde os desenhos a preto e branco até ao produto final. Inês Cardoso é jornalista de profissão
e o gosto pelas letras levou-a a abraçar o mundo da literatura, tendo em 2015 lançado o seu primeiro
livro infanto-juvenil “Letras Caídas” – obra vencedora do concurso Lusófono da Trofa - Prémio Matilde
Rosa Araújo. Em 2016 edita o seu mais recente trabalho “Venci-te Jeremias”, uma história para todas as

Café
Cá Se Bica
(40 pessoas)

08 e 10

11
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idades, que mostra como a ternura é o melhor ingrediente para vencer o medo”. Um dia recheado de
literatura infantil!

11

WORKSHOP COM BENILDE REIS

No âmbito do Encontro Nacional de Estudantes de Design, a Tinturaria recebeu um workshop com
Benilde Reis, estudante de doutoramento em Design de Moda na UBI e investigadora no projeto
U.MAKE.ID. Durante o seu percurso académico frequentou vários cursos extracurriculares; desenvolveu
e produziu coleções de vestuário masculino e escreveu alguns artigos acerca da alfaiataria para algumas
conferências como o ICMIEC 2016 (Lisboa) e a Global Fashion 2016 (Estocolmo).

11

VISITA GUIADA

Visita dos “jovens” do Centro Social Comunitário do Peso à exposição "Sonhos".

Tinturaria Galeria
de exposições

11 a 29

WORKSHOPS “PÁSCOA
COLORIDA”

Durante as férias da Páscoa, a Tinturaria está disponível para receber crianças dos ATL da cidade que
queiram dedicar uma tarde à arte, tendo como objetivo desenvolver nos participantes as capacidades de
observação e expressão através de diversos exercícios e propostas de desenho e pintura, explorando
diferentes técnicas e materiais.

Tinturaria Galeria
de exposições

12

LAN PARTY
“BRING BACK OLD SCHOOL”

Para este evento, a organização decidiu trazer um dos jogos mais procurados do seu género, que foi
jogado por cinco equipas, cada uma com três elementos. Num sistema de jogo realizado por
eliminatórias, as equipas entraram “em campo”, competindo em mapas e funções de jogo diferentes.
Após as eliminatórias, restaram apenas as equipas que iriam disputar a final: a “XNG” e a
“100Querer20Ganhar”. A “XNG” saiu vencedora e os membros receberam os prémios oferecidos pela
Loja “Eurobit” (equipamento próprio para jogo). O evento e as suas respetivas atividades programadas
decorreram num ambiente agradável mas sobretudo de entusiasmo, “fair-play”, ambição e respeito entre
todos os envolvidos. O evento abrangeu não só a comunidade escolar da cidade, mas também aqueles
que fossem naturalmente fãs do jogo e deste tipo de torneios e competições.

Espaço Internet
da Biblioteca
Municipal

12

CONCERTO DE ACORDEÃO COM
GORKA HERMOSA

Compositor, solista e professor no Conservatório Jesus de Monasterio (Santander). Um dos maiores
acordeonistas do mundo. Apoio logístico ao concerto.

Salão Nobre

13

APRESENTAÇÃO DE PROJETO

Apresentação do projeto do Teatro Municipal ao executivo.

Salão Nobre

13

FÉRIAS ATIVAS PÁSCOA

Terminou a segunda e última semana do programa “Férias Ativas Páscoa”, promovido pelo Município da
Covilhã com o objetivo de apoiar as famílias na ocupação dos tempos livres dos mais novos durante a
interrupção letiva da Páscoa, proporcionando-lhes um conjunto diversificado de atividades.

Diversos

18

CAFÉ LITERÁRIO
COM ESCRITORES
COVILHANENSES

O Gimnásio Clube da Covilhã foi palco de uma edição especial do “Café Literário” que contou com a
presença de quatro escritores covilhanenses: António José da Silva, Jose Macedo, Rogélia Proença e
Teresa Duarte Reis. Seguindo a dinâmica literária desta iniciativa, pretendeu-se promover uma edição
onde os rostos por detrás das palavras são os filhos da terra que, por amor às letras decidiram arriscar e
lutar para ver nas prateleiras das livrarias pedaços da sua vida. Neste café literário houve partilha de
memórias onde os saberes e as histórias foram contadas e recontadas com gosto, incutindo o gosto pela
leitura e a paixão pela escrita como forma de eternizar as suas vivências. O momento musical ficou a
cargo de Nuno Pinheira.

Gimnásio Club da
Covilhã
(30 pessoas)

19

REUNIÃO REDE SOCIAL

Cedência da sala de reuniões para reunião periódica da Rede Social. 5 Participantes.

Biblioteca

Tinturaria Galeria
de exposições
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CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 5º ano da EB2 Pêro da Covilhã vão conhecer a Aldeia de São Francisco de Assis, Barroca
Grande, Casegas e Ourondo.

Aldeia de São
Francisco de
Assis, Barroca
Grande, Casegas
e Ourondo

21

PEDDY BOOK

Integrado no Dia Mundial do Livro e nas comemorações de Abril, a Biblioteca da UBI e a Biblioteca
Municipal da Covilhã realizaram o primeiro Peddy Book. O evento consta de uma ideia simples, que
passa por distribuir livros a partir das 10:00, em alguns pontos do Parque da Goldra, devidamente
assinalados num mapa. Depois foi só ir lá procurá-los!

Parque da Goldra

21

GRANDE GALA DO FADO

Desertuna / Banda da Covilhã. Apoio logístico.

Teatro Municipal

21

DESCOBRIR A COVILHÃ

Um grupo de 51 pessoas, da freguesia de Carnide, visitou o Museu de Arte Sacra e a Zona Histórica da
Covilhã.

Museu de Arte
Sacra e Zona
Histórica

24 a 30

EXPOSIÇÃO “JESUÍTAS, A
COVILHÃ E AS DESCOBERTAS”

O Museu de Arte Sacra, em colaboração com a Escola Secundária Quinta das Palmeiras, traz ao
conhecimento do público em geral, o papel desenvolvido pelos missionários Jesuítas oriundos da
Covilhã, no contexto das Descobertas e evangelização. A participação do Município teve ainda como
objetivo homenagear os Jesuítas da Covilhã que desde o século XVI tiveram um papel muito importante
nos territórios descobertos, sobretudo na Ásia. Assim, foi possível elaborar um painel com as várias
biografias dos Jesuítas naturais da Covilhã que se destacaram principalmente ao nível do conhecimento.
Para contextualizar este tema foi ainda reproduzida uma “teatralização” que alude à missionação e aos
massacres ocorridos no Japão recentemente ilustrados no filme «O Silêncio» que constituiu um grande
êxito de bilheteiras.

Serra Shopping

24

DIA DA LIBERDADE:
ESPETÁCULO COM “CRIATURA”

Fruto de uma odisseia entusiasta de quase dois anos de trabalho, a Criatura começou por ser o projeto
pessoal de um único músico mas, transformou-se naquela que muito provavelmente será uma das mais
surpreendentes bandas de reinvenção da música tradicional portuguesa.

Teatro Municipal

24

DIA DA LIBERDADE:
CONTRABANDO APRESENTA
“ZECA”, TRIBUTO A JOSÉ
AFONSO

Contrabando é o nome deste grupo musical que se identifica pela apresentação de temas e arranjos
originais que redesenham as palavras dos mais importantes autores da língua portuguesa. Este projeto
musical reconstrói, numa simbiose perfeita, entre o tradicional e o contemporâneo e através do recurso a
melodias e esquemas de escrita originais, as palavras dos autores maiores da língua portuguesa, como
Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, José Gomes Ferreira, entre outros. “Zeca” é o espetáculo com o
qual o grupo presta homenagem a José Afonso, percorrendo o legado deste autor ímpar na música
portuguesa e também de alguns dos seus companheiros de estrada.

Praça do
Município

25

DIA DA LIBERDADE

Arruada e sessão solene.

Praça do
Município

25

CONDOMÍNIO ASSOCIATIVO
COVILHANENSE

O Condomínio Associativo foi inaugurado com apresentação do edifício e das associações que vão
integrar o projeto. Desta forma, a Câmara da Covilhã ultrapassou o problema da falta de instalações de

Antiga Fábrica
Sete Fontes

20
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algumas destas coletividades. Para o Presidente da Câmara “esta casa representa o esforço de
congregar num espaço coletividades e associações que desempenham um papel fundamental na nossa
vida coletiva e permitir melhorar as sinergias entre as diferentes estruturas culturais. As instituições já
instaladas são as seguintes: Associação de Diabéticos, CIEBI, Liga Portuguesa Contra o Cancro,
Associação de Basquetebol de Castelo Branco, Associação de Matraquilhos e Futebol de Mesa do
Distrito de Castelo Branco, Associação Neverlate, Atelier de Olaria, Confraria Gastronómica da Pastinaca
e do Pastel de Molho da Covilhã e Associação Caminheiros Rosa Negra Covilhã.

26

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO
CAMINHO DE SANTIAGO

Após ter integrado, em Março, o grupo de trabalho, com cerca de uma dezena de Municípios, para a criação da Federação
Portuguesa do Caminho de Santiago, o Município da Covilhã assinou no dia 26 de Abril o protocolo de cooperação. A cerimónia
que marca um passo fundamental para a constituição do novo organismo decorreu em Vila Pouca de Aguiar e contou com a
assinatura de outras 35 entidades. O aumento da adesão a esta Federação decorre do interesse que os Caminhos de Santiago
despertam no turismo cultural-religioso, é por isso motivo de orgulho para a Covilhã ser um dos Concelhos pioneiros na
constituição de uma Federação que congregará municípios e associações em torno da promoção do Caminho de Santiago em
Portugal.

27

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 5º ano da EB2 Pêro da Covilhã vão conhecer Sobral de São Miguel e São Jorge da Beira.

Sobral de S.
Miguel e S. Jorge
da Beira

27

CORDES, OUT!

Apoio logístico

Teatro Municipal

28

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL “A FLORESTA VAI À
ESCOLA”

Com o objetivo de dar a conhecer às crianças dos 3º e 4º anos das escolas do Concelho da Covilhã, a
importância de cuidar e proteger bem a floresta, o Município da Covilhã preparou uma apresentação
animada de diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo.

Escola Básica do
Dominguiso

28 a 30

I JORNADAS DE ARQUEOLOGIA
E PATRIMÓNIO “ENTRE A
ESTRELA E O TEJO”

Esta 1ª edição foi organizada pelo Município do Fundão através do Museu Municipal José Alves Monteiro
e contou com a colaboração de várias parcerias onde também se fez representar o Município da Covilhã
através do Museu de Arte Sacra. As próximas jornadas serão organizadas pelo Município da Covilhã e
terão lugar nesta cidade. Das jornadas saiu ainda o projeto intermunicipal designado “Itinerários
Leiteanos” que consistirá na valorização dos locais visitados por J. Leite de Vasconcelos em 1916 e
descritos na obra “Archeologo Português”.

Fundão / Museu
Municipal José
Alves Monteiro

29

V HERMINIUS – FESTIVAL DE
TUNAS DA UBI

Apoio logístico.

Teatro Municipal

2.5. maio
DATA

TEMA

LOCAL

02

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 6º ano da EB2/3 Teixoso vão conhecer a Erada e Trigais.

Erada e Trigais

02

APRESENTAÇÃO GRUPO LEYA

Apresentação de manuais escolares a 65 professores.

Biblioteca

176

Municipal
02, 09, 16,
23 e 30

HORA DO CONTO

Para os jardins-de-infância “As Tropelias do Sapinho Mágico” de Teresa Duarte Reis. / Para o 1º Ciclo “A
fada palavrinha e o gigante das bibliotecas” de Luísa Ducla Soares. / Para os séniores “Contos d’Outros
Tempos” de Miguel Torga.

Biblioteca
Municipal

02 a 20

EXPOSIÇÃO “COR, LUZ E
ATMOSFERA”

Uma exposição de pintura do artista plástico Joaquim Cruz, composta por 20 aguarelas inspiradas na
cidade do Porto.

Teatro Municipal

02 a 31

OS 100 ANOS DE FÁTIMA

A Biblioteca Municipal da Covilhã associa-se às comemorações das Aparições de Fátima com uma
exposição bibliográfica evocativa do centenário.

Biblioteca
Municipal

02 a 31

ATIVIDADES DIVERSAS

EM 7 TEMPOS | Leslie Charteris (1907-1993), o mestre da literatura policial. | PROPOSTA DE LEITURA
| “Madame Bovary” de Gustave Flaubert. | PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA | Joseph Brodsky (1987) /
Naguib Mahfouz (1988). | CINEMA PARA TODOS | “Lá Fora” de Fernando Lopes; “O Leão da Estrela” de
Arthur Duarte; “A Passagem da Noite” de Luís Filipe Rocha; “Call Girl” de António Pedro. | FUNDO
LOCAL | “O movimento operário da Covilhã” de António Rodrigues Assunção. | VAI UM LIVRO? | A
Biblioteca Municipal coloca em vários estabelecimentos da cidade um livro de ficção para que os
covilhanenses possam disfrutar da sua leitura. | WORKSHOPS | “Literacia para os Media”, dirigido aos
estudantes do secundário.

Biblioteca
Municipal

03, 10, 17,
24 e 31

VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA
E MUSEU DO CONTO

Destinadas essencialmente aos mais jovens, estas visitas permitem conhecer o interior da Biblioteca
Municipal, as salas de leitura, do conto, dos filmes, os gabinetes de tratamento, as técnicas de arquivo,
bem como o Museu do Conto, onde estão expostos todos os cenários que já integraram as histórias
contadas neste espaço cultural.

Biblioteca
Municipal

03, 10, 17,
24 e 31

MATINÉES DANÇANTES “CHÁ
COM BISCOITO”

Apoio técnico e logístico a este evento.

Centro de
Ativ’Idades

03

GPI – GUIA DE PERCURSOS
INTERATIVOS

Os técnicos dos museus municipais continuam a colaborar com a Escola Quinta das Palmeiras no
programa GPI- Guia de percursos interativos. Com este projeto, possibilita-se aos nossos jovens, não só
um conhecimento mais profundo da cidade e da sua história, mas também, a criação de uma excelente
ferramenta colocada ao dispor de quem nos visita.

Zona histórica

04

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 6º ano da EB2 Pêro da Covilhã vão conhecer a Erada e Trigais.

Erada e Trigais

04

ATELIER DE FIGURADO DE
ESTREMOZ

O museu com extensão cultural e local de atividade constante, levando até este diferentes tipos de
público, miúdos e menos miúdos terminaram as suas peças de figurado de Estremoz, com o apoio do
museu Joaquim Vermelho.

Museu de Arte
Sacra

05 a 31

ROTA DAS CIDADES E
ENTIDADES DO ILUMINISMO

A Exposição que esteve em outubro nas arcadas do edifício do Município da Covilhã foi transferida para
o Arquivo Histórico Municipal de Vila Real de Santo António, seguindo a Rota das Cidades e Entidades
do Iluminismo.

Vila Real de
Santo António

05

A FLORESTA VAI À ESCOLA

Com o objetivo de dar a conhecer às crianças dos 3º e 4º anos das escolas do Concelho da Covilhã a
importância de cuidar e proteger bem a floresta, o Município da Covilhã preparou uma ação de

Escola de Vales
do Rio

177

sensibilização ambiental, animada de diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo.
WORKSHOP “LEITURA DOS
MEDIA”

Dirigido aos estudantes do secundário.

Biblioteca
Municipal

06

MATINÉE CULTURAL

O agrupamento de escolas A Lã e a Neve realizou uma matinée Cultural, no âmbito das comemorações
dos 20 anos da EB de S. Domingos. O Presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, o Vereador da
Cultura, Jorge Torrão, e o Presidente da União de Freguesias Covilhã Canhoso, Paulo Ranito, marcaram
presença nesta matinée onde todas mães foram homenageadas, como forma antecipada de celebrar o
dia da Mãe que se celebra no primeiro domingo de maio.

Teatro Municipal

06

XV FESTUBI

Festival de Tunas da Universidade da Beira Interior.

Teatro Municipal

06

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“A CRENÇA DE UM POVO”

Exposição de esculturas de papel de S. Vorontsova da KUUL Portugal. | Uma exposição que pretende
reciclar, reutilizar, reinventar os símbolos da portugalidade, deslocando o imaginário para novos espaços
da nossa memória colectiva. Uma mostra de peças únicas, desenhadas, modeladas e pintadas a mão,
cujo material base é o papel, porque o papel sempre foi a matéria-prima nas festas da região norte de
Portugal, sendo ainda usado para modelar os cabeçudos e gigantones.

Museu de Arte
Sacra

06 a 30

WORKSHOP DE MODELAGEM
DE PASTA DE PAPEL

Para alunos do Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Básico.

Museu de Arte
Sacra

06 a 30

ERA UMA VEZ A RAINHA SANTA
ISABEL

Para alunos do Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Básico.

Museu de Arte
Sacra

06 a 30

EXPOSIÇÃO “A CRENÇA DE UM
POVO” DE SACHA VORONTSOVA

Exposição de esculturas de papel de S. Vorontsova da KUUL Portugal. | KUUL Portugal pretende
reciclar, reutilizar, reinventar os símbolos da portugalidade, deslocando o imaginário para novos espaços
da nossa memória colectiva. Trata-se de peças únicas, desenhadas, modeladas e pintadas a mão, cujo
material base da peça é o papel. Porque o papel sempre foi a matéria-prima nas festas da região norte
de Portugal, sendo ainda usado para modelar os cabeçudos e gigantones. | Sacha Vorontsova nasceu
em Istanbul. É formada em teatro e dedicou-se a construção de marionetas e outras figuras desde muito
cedo. Participou em muitas feiras de artesanato e exposições em Portugal e Espanha. Vive e trabalha
numa pequena localidade na Serra de Arga.

Museu de Arte
Sacra

08

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“EUFORIA CROMÁTICA”

A inauguração desta mostra de trabalhos de pintura, escultura e ilustração, da responsabilidade da
Escola Secundária Campos Melo, conta com um momento de animação da responsabilidade dos alunos
e um porto de honra.

Tinturaria Galeria
de exposições

08

A FLORESTA VAI À ESCOLA

Com o objetivo de dar a conhecer às crianças dos 3º e 4º anos das escolas do Concelho da Covilhã a
importância de cuidar e proteger bem a floresta, o Município da Covilhã preparou uma ação de
sensibilização ambiental, animada de diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo.

Escola dos
Montes
Hermínios

08 maio a
04 junho

EXPOSIÇÃO
“EUFORIA CROMÁTICA”

Exposição de pintura, escultura e ilustração da responsabilidade da Secundária Campos Melo (alunos do
12ºano, do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, nas disciplinas de Oficina de Artes e
Desenho-A). Nos trabalhos é fomentada a capacidade de manipulação sensível e técnica dos materiais,
dos suportes e dos instrumentos, visando um melhor entendimento do espaço bidimensional e

Tinturaria Galeria
de exposições

05
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tridimensional, de modo a conhecer as articulações entre perceção e representação do mundo visível,
desenvolvendo estilos próprios de expressão e comunicação visuais em vários domínios da expressão
plástica.

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 5º ano da EB2/3 Teixoso vão conhecer Sobral de São Miguel e São Jorge da Beira.

Sobral de S.
Miguel e São
Jorge da Beira

09

CAFÉ LITERÁRIO COM PATRÍCIA
CARVALHO

Nasceu no Porto, licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, e estagiou
no Jornal do Letras. Fez parte do “24horas”, “O Comércio do Porto”, “Grande Reportagem”, “Visão”,
“Notícias de Sábado” e “Sábado”. No Jornal “Público” integra, desde a sua chegada, a equipa do Local
Porto, mas participa sempre em outras áreas do jornal, com trabalhos para o P2, a Pública, a Fugas ou,
mais recentemente, a revista 2. Lançou recentemente o livro “Fátima: Milagre ou Construção? A
investigação que explica como tudo aconteceu”.

Café Verdinho
(20 pessoas)

10

APRESENTAÇÃO GRUPO LEYA

Apresentação de manuais escolares a 65 professores.

Biblioteca
Municipal

OFICINAS “VIVO O DESENHO”

Com o objetivo de sociabilizar a arte, estas oficinas procuram transformar o espaço de exposições num
espaço de criação, tendo por base a exposição dos trabalhos dos alunos de artes da Campos Melo.
Assim, a Tinturaria recebe alunos de outras escolas vivendo com eles a experiência criativa, por forma a
evidenciar junto de todos os participantes a importância de conhecer os fundamentos da arte, a
capacidade de ler uma obra de arte e a possibilidade de a transformar presencialmente.

Tinturaria Galeria
de exposições

10, 12 e
13

CULTIVE A SUA SAÚDE

Promover a saúde e bem-estar da população, motivou a Biblioteca Municipal da Covilhã (BMC) a
desenvolver diversas atividades dedicadas à saúde, durante o mês de maio, nas suas instalações. Um
programa diversificado, que procura preencher diversas áreas da saúde, física e mental. O programa
teve início na primeira semana, com a realização de um workshop de ‘’Gestão das emoções’’, com
Filomena Pereira e decorrerá todas as quartas-feiras do mês, das 14h às 15h. No sábado, 13 de maio,
decorreu uma sessão de ‘’Yoga: respire fundo e descontraia’’, com Elga Correia e um workshop sobre
‘’Postura corporal’’, ministrado pelos fisioterapeutas Andreia Albuquerque e Ricardo Nunes.

Biblioteca
Municipal

10

WORKSHOP “GESTÃO DAS
EMOÇÕES”

Durante 1 hora, a facilitadora Filomena Pereira demonstrará como gerir emoções positivas e como uma
postura de aceitação e resiliência pode contribuir para o êxito pessoal, o reforço da identidade e o bemestar.

Biblioteca
Municipal

11

COVILHÃ FORMA II:
ASSINATURA DE CONTRATOS
DE MOBILIDADE

Contratos assinados pelo Presidente da Câmara e os alunos e professores acompanhantes no 1º fluxo
de mobilidades do Projeto. A cerimónia contou com a presença e as intervenções de Agostinho Ferreira
(EPA Quinta da Lageosa); Isabel Fael (ES Campos Melo); Filipe Ferreir (ES Frei Heitor Pinto); João
Paulo Mineiro (ES Quinta das Palmeiras). O coordenador de consórcio do Covilhã Forma II é a Câmara
Municipal da Covilhã, estando a seu cargo a gestão do consórcio e do projeto. O projeto prevê a
realização de 34 mobilidades para estágio curricular/profissional em contexto internacional

Salão Nobre

11

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 6º ano da EB2 Pêro da Covilhã vão conhecer Barco, Coutada e Dominguiso.

Barco, Coutada e
Dominguiso

09

10 a 30
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11

A FLORESTA VAI À ESCOLA

Com o objetivo de dar a conhecer às crianças dos 3º e 4º anos das escolas do Concelho da Covilhã a
importância de cuidar e proteger bem a floresta, o Município da Covilhã preparou uma apresentação
animada de diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo.

Escola da
Boidobra

11

WORKSHOP DE PASTA DE
PAPEL

Depois de no passado mês ter sido possível aos visitantes a aprendizagem do figurado de barro, foi
agora vez de conhecerem as técnicas de modelagem da pasta de papel. A monitora desta oficina foi a
prof Maria José Baptista que no dia 11 recebeu o primeiro grupo de 12 crianças do Centro Paroquial de
Nossa Senhora das Dores no Paúl.

Museu de Arte
Sacra

13

YOGA: RESPIRE FUNDO E
DESCONTRAIA

Uma sessão prática, dirigida por Helga Correia, que abordará os benefícios do Yoga para o corpo e para
a mente.

Biblioteca
Municipal

13

WORKSHOP DE POSTURA
CORPORAL

Na óptica da prevenção de lesões, os fisioterapeutas Andreia Albuquerque e Ricardo Nunes alertaram
para a necessidade de adotar posturas corretas no dia-a-dia e nas diversas tarefas realizadas no
trabalho, em casa e em tempos de lazer.

Biblioteca
Municipal

13

MUSICAL “ATRAVÉS DE UM
SONHO MÁGICO”

O regresso desta tão popular coletividade ao palco do Teatro Municipal, com a apresentação deste novo
trabalho, aliando a tradição dos grandes musicais, com o brilhantismo na apresentação a que já nos tinha
habituado.

Teatro Municipal

15

APRESENTAÇÃO GRUPO LEYA

Apresentação de manuais escolares a 65 professores.

Biblioteca
Municipal

17 e 18

CLASSIFICAÇÃO DA FÁBRICA
ESTRELA

Vinda do Professor Doutor Jorge Custódio, para sessão de trabalho na fábrica estrela, com vista à
classificação da mesma.

Fábrica Estrela

17

DIA DA HIPERTENSÃO

17

FEDERAÇÃO DOS CAMINHOS
DE SANTIAGO

Reunião da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago.

Albergaria-aVelha

17

DIA INTERNACIONAL DOS
MUSEUS

Concerto pela EPABI com Duo Flauta e Guitarra e Quinteto de Madeiras, Dramatização “História de uma
tela” pelo grupo “Pano Preto” da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Projeção multimédia “Traços e
Olhares”, com trabalhos de Rui Frade, João Salcedas e Andersen de Sousa. Inauguração da exposição
“Coches no Museu” de José Cardoso Brito.

Museu de Arte
Sacra

17 maio a
20 junho

EXPOSIÇÃO “COCHES NO
MUSEU”, DE JOSÉ CARDOSO
BRITO

Exposição de miniaturas de coches da autoria de José Cardoso Brito. O miniaturista é autodidata e
reconhecido por ser um dos raros artistas a dedicar-se a este tipo de modelismo. As suas réplicas dos
coches são feitas à escala 1/10, primam pela minucia e pormenor, reproduzindo fielmente os mais
ínfimos detalhes.

Museu de Arte
Sacra

18

ENCONTRO

Encontro de 20 docentes do Sindicato de Professores da Região Centro.

Biblioteca
Municipal

18 maio a

CURSO DE NADADORES

Organizado pelas Câmaras Municipais da Covilhã e Fundão e pelo Núcleo de Estudantes de Ciências do

Piscina Municipal

Praça do
Município
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23 junho

SALVADORES

Desporto UBI.

18

CONHECER O CONCELHO

Os alunos de 5º e 6º anos da EB2 Pêro da Covilhã vão conhecer Unhais da Serra e Cortes do Meio.

Unhais da Serra
e Cortes do Meio

18

WORKSHOP DE PASTA DE
PAPEL

Modelagem da pasta de papel. A monitora desta oficina foi a Prof. Maria José Baptista que no dia 18
recebeu o segundo grupo de 21 crianças do Colégio das Doroteias.

Museu de Arte
Sacra

18

DRAMATIZAÇÃO “RAINHA SANTA
ISABEL”

Com o objetivo de explicar aos mais novos a história de algumas peças expostas, os técnicos dos
museus encenaram desta vez a vida da Rainha Santa Isabel. Durante todo o mês foram recriadas novas
histórias. Neste dia, foram 21 crianças do Colégio das Doroteias.

Museu de Arte
Sacra

18

O CANTO DAS VOGAIS

A equipa da Biblioteca dinamizou a 25ª edição do Canto das Vogais. A história “As tropelias do Sapinho
Mágico”, de Teresa Duarte Reis, cativou os pequenos leitores da escola do pré-escolar. Participantes:
30.

Paul/ Casa
Marmelo e Silva

18

VISITA GUIADA

No dia em que se comemorou o dia Internacional dos Museus, dia 18 de maio, recebemos no Museu de
Arte Sacra a visita de um grupo de idosos da Residência Sénior Liatris.

Museu de Arte
Sacra

19

PALESTRA “A ÁGUA NA OBRA
DE JOSÉ MARMELO E SILVA”

Com Maria da Graça Sardinha e João Machado. Dirigida ao 9º ano de escolaridade. Participantes: 30.

Paul / Casa
Marmelo e Silva

19 maio a
01 junho

“OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO”

Recolha de Fundos operação nariz vermelho

19

LIVRO “ROSTOS DA
EMIGRAÇÃO”, DE JOAQUIM
TENREIRA MARTINS

Apresentação da obra, da autoria de Joaquim Tenreira Martins, pelo Prof. José Ramos Pires Manso.
Participantes: 20.

Biblioteca
Municipal

19

DESCOBRIR A COVILHÃ

No âmbito do Congresso Internacional de alunos e professores de Ciências da Saúde, que decorreu na
UBI.

Zona histórica

19

WORKSHOP DE PASTA DE
PAPEL

Um grupo de 15 idosos da Associação Mutualista Covilhanense teve oportunidade de fazer este
workshop ministrado pela monitora Maria José Baptista.

Museu de Arte
Sacra

19

DRAMATIZAÇÃO “RAINHA SANTA
ISABEL”

O grupo de 15 seniores da Mutualista tiveram ainda oportunidade de assistir à dramatização da história
da Rainha Santa Isabel, pela colaboradora da Rede de Museus Lurdes Mendes.

Museu de Arte
Sacra

19 e 20

BALLET “HOTEL PARAÍSO”

Estreia do Kayser Ballet. Nova criação de Ricardo Runa.

Teatro Municipal

20

BEBERETE

Beberete, organizado pelo Gabinete do Vereador da Cultura, para o Grupo “100 Anos a cantar Fátima”.

Biblioteca / átrio

20

100 ANOS A CANTAR FÁTIMA

22 a 31

CONTRADANÇA

Igreja da Estação
Festival de Dança e Movimento Contemporâneo.

Teatro Municipal

181

23

WORKSHOP DE PASTA DE
PAPEL

As crianças do Infantário do Paul visitaram a exposição de Coches em miniatura e fizeram o workshop de
pasta de papel.

Museu de Arte
Sacra

24

VISITA, WORKSHOP DE PASTA
DE PAPEL E DRAMATIZAÇÃO

Um grupo de crianças do Infantário Bolinha de Neve visitou o Museu de Arte Sacra, onde teve
oportunidade de assistir à dramatização “Rainha Santa Isabel”, fazer o workshop de pasta de papel e
visitar as exposições patentes ao público.

Museu de Arte
Sacra

25

REUNIÃO CPCJ

Cedência de sala polivalente para reunião mensal da modalidade alargada da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens em Perigo. 30 Participantes.

Biblioteca
Municipal

27

XV FESTIVAL DE NATAÇÃO

Com a participação de 78 atletas da escola do município.

Piscina Municipal

27

DESCOBRIR A COVILHÃ: VISITA
GUIADA

Visita do Sindicato de Professores da Zona Centro.

Museu de Arte
Sacra

27

DESCOBRIR A COVILHÃ: VISITA
GUIADA

Visita de um grupo de 60 pessoas oriundas de Ansião / Leiria.

Museu de Arte
Sacra

28

CONCERTO DE MÚSICA SACRAMARIANA: ENSEMBLE VOX
ANGELIS

No âmbito das Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima.

Igreja de Nossa
Senhora de
Fátima

CAFÉ LITERÁRIO COM JOÃO
MOLEIRA

O Jornalista/Pivot/Coordenador SIC João Moleira esteve na Covilhã para nos falar sobre a sua recente
aventura como escritor. O Café Bairro Alto, situado na zona histórica da nossa cidade, foi o cenário
escolhido para o receber. Comunicador por excelência, aventurou-se no mundo da escrita e em
Fevereiro deste ano lançou o seu 1.º livro “O que Nasce Torto Também se Endireita”. Uma obra de
leitura fácil que reúne mais de 120 histórias de objetos, alimentos, substâncias e pessoas que, apesar de
terem tudo para fracassar se revelaram um verdadeiro sucesso. Como o próprio João referiu “Um livro de
felizes acasos, aquilo a que se chama serendipity”.

Café Bairro Alto
(55 pessoas)

31

WORKSHOP DE PASTA DE
PAPEL

Durante o mês de Maio, o Museu de Arte Sacra abriu as suas portas a várias instituições com o intuito de
cimentar uma envolvência entre as crianças, os menos novos e o museu. Com a ajuda da nossa
estimada amiga Mª José Batista foram criadas várias oficinas de pasta de papel, onde as crianças
puderam vivenciar experiências e criar laços no contexto das artes plásticas, adquirindo conhecimentos
básicos neste âmbito. Durante este dia realizou-se a última destas oficinas com 14 alunos da Fundação
Imaculada Conceição.

Museu de Arte
Sacra

31

VISITA À EXPOSIÇÃO

Pelos alunos do 9ºA e do 9ºB do agrupamento de escolas do Teixoso.

Tinturaria Galeria
de exposições

29

2.6. junho
DATA

TEMA

LOCAL

182

FESTAS DE
LISBOA 2017

O Museu de Arte Sacra fez-se representar nas Festas de Lisboa dinamizadas pela autarquia alfacinha. O convite surgiu
através da Galeria Arte da Terra, para conjuntamente com os Museus de Lisboa Santo António e Museu de Évora realizar
uma exposição subordinada a este Santo Popular. Foi desta forma possível fazer deslocar até às antigas cavalariças da Sé
algumas das figuras do santo casamenteiro que integram a coleção permanente do Museu de Arte Sacra da Covilhã.

Lisboa /
Espaço A
Arte da Terra

01

DIA DO
NARIZ VERMELHO

A Autarquia aderiu ao “Dia do Nariz Vermelho”. A iniciativa, que pretende sensibilizar a população para a importância da
solidariedade social, tem com principal objetivo a angariação de fundos que revertem a favor da Operação Nariz Vermelho,
organização que intervém dentro dos serviços pediátricos dos hospitais portugueses, através da visita de Doutores Palhaços
às crianças, seus familiares e profissionais de saúde. Assim, o Município tornou-se “Embaixador DNV” e entre o dia 22 de
Maio a 1 de Junho levou a cabo a campanha “Tenha muita lata!”, acessível nos serviços do Balcão Único, Biblioteca
Municipal, Centro de Atividades, Receção da Câmara Municipal e da Divisão de Cultura, Juventude e Desporto | Educação,
Ação Social e Saúde e Teatro Municipal, espaço onde foram colocadas as “latas donativo”, convidando colaboradores e
utentes a contribuir para esta causa.

Cidade da
Covilhã

01

DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA

A Câmara Municipal com o apoio da União de Freguesias da Covilhã e Canhoso proporcionou um dia diferente, repleto de
diversão e brincadeira a milhares de crianças do concelho, com insufláveis, pinturas faciais, animação musical e o famoso
espetáculo de "O Mundo da Sara". O Dia Mundial da Criança foi celebrado em grande na Covilhã!

Complexo
Desportivo

01

DESCOBRIR A
COVILHÃ

No âmbito de um intercâmbio com o agrupamento “A Lã e a Neve”, um grupo de 24 alunos, dos 6 aos 11 anos, e 3
professores, oriundos da Extremadura espanhola, visitaram a nossa cidade. A visita “Descobrir a Covilhã” deu oportunidade a
estes meninos de conhecer o Salão Nobre, os poços da Covilhã, o centro histórico e o Museu de Arte Sacra, além das
exposições permanentes e temporárias, nomeadamente a de “Miniaturas de Coches”.

Zona
histórica e
Museu de
Arte Sacra

01

PISCINA PRAIA:
ABERTURA
OFICIAL

O município proporciona, quer aos habitantes da cidade quer aos visitantes, uma experiência refrescante durante o calor
intenso que se faz sentir no Verão. A Piscina Praia é uma área lúdica e desportiva, onde os utentes podem usufruir de ondas
artificiais, área de solário e recreio, zona de serviços, balneários, duche interior e exterior, bar com esplanada, posto de
primeiros-socorros, vigilância e zona de estacionamento.

Piscina Praia

01

VISITA GUIADA À
EXPOSIÇÃO

Fechámos com chave de ouro esta partilha de experiências com os alunos do 9.A e do 9.B da escola de São Domingos.
Agradecimento a todos: visitantes e visitados, artistas e professores, e principalmente à Escola Secundária Campos Melo.

Tinturaria
Galeria de
exposições

01

“HÁ MÚSICA NA
ESCOLA”

A Câmara Municipal da Covilhã, em parceria com a Escola Profissional de Artes da Covilhã, deu início à iniciativa “Há música
na escola”. Trata-se de um projeto de natureza pedagógica e artística que pretende estimular e desenvolver a sensibilidade
estética e artística, bem como promover a cultura musical das crianças e jovens. O 1º concerto realizou-se com as atuações
do Quarteto de Cordas, do Prof. João Mendes, e do Quinteto de Metais, do Prof. Luís Oliveira. O músico escolhido para
apresentar foi Bruno Borralhinho, covilhanense e antigo aluno da EPABI (violoncelo) com carreira internacional, sendo hoje
uma referência para todos os alunos da escola.

Escola Pêro
da Covilhã

01 a 30

EXPOSIÇÃO “CEM
ANOS DE LIVROS,
CEM ANOS DE
HISTÓRIA”

No âmbito das comemorações do centenário da Biblioteca Municipal da Covilhã, esta mostra propõe uma viagem pelo tempo
para conhecer os momentos mais significativos da história da sua biblioteca. A exposição tem como objetivo recolher e dar a
conhecer a história da BMC ao longo dos tempos, através de diversos painéis informativos e documentação da época que
ajudará a perceber melhor o contexto dos acontecimentos.

Biblioteca
Municipal

01 a 30

ATELIER
BIBLIOVIAGEM

Uma atividade que teve como objetivo dar a conhecer aos mais novos alguns tesouros bibliográficos da Cidade da Covilhã
guardados na biblioteca.

Biblioteca
Municipal

01 a 30

183

01 a 20

EXPOSIÇÃO
“COCHES NO
MUSEU”, DE JOSÉ
CARDOSO BRITO

Exposição de miniaturas de coches da autoria de José Cardoso Brito. O miniaturista é autodidata e reconhecido por ser um
dos raros artistas a dedicar-se a este tipo de modelismo. As suas réplicas dos coches são feitas à escala 1/10, primam pela
minucia e pormenor, reproduzindo fielmente os mais ínfimos detalhes.

Jardim do
Museu de
Arte Sacra

02

II GRANDE
PRÉMIO
INTERNACIONAL
BEIRAS E SERRA
DA ESTRELA

Pelas estradas do concelho da Covilhã, passagem pelo Teixoso.

Concelho da
Covilhã

02

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “O
SAGRADO NO
FIGURADO DE
BARCELOS”

No dia 2 de Junho foi inaugurada, no Museu de Arte Sacra, a exposição "O Sagrado no Figurado de Barcelos", com a
presença da artista Mina Gallos. O evento contou com a presença de um grupo de crianças do Infantário Bolinha de Neve,
que fiz um espetáculo de dança para alegrar todos os presentes. Deste modo, a Rede de Museus Municipais dá continuidade
ao projeto de apresentação do Figurado Português. [patente até 22 julho]

Museu de
Arte Sacra

02 a 04

II FEIRA DO
DESPORTO
“MOVE IT”

Destinada a todas as entidades do concelho com ligação à área desportiva, este certame conta com 26 instituições
representadas, entre Clubes, Associações, Ginásios, Empresas de Animação, Federações, Instituições de Ensino e mais de
20 atividades programadas ao ar livre (Street Basquete; Ténis de Mesa; Matraquilhos; Rugby Modalidades orientais; Dança e
ginástica acrobática; Rompe Pernas; Zumba; Bodycombat; Insufláveis; SlackLine; Kickboxing; Yoga e Minibasquete).

Jardim do
Lago /
Piscina Praia

02 junho
a 22
julho

EXPOSIÇÃO “O
SAGRADO NO
FIGURADO DE
BARCELOS”

Na continuação da mostra de figurado português, o Museu de Arte Sacra contou durante o mês de Junho com uma exibição
de Mina Gallos e o seu Figurado de Barcelos.

Museu de
Arte Sacra

03

DANÇA COVILHÃ
2017

Percurso turístico-cultural com danças afro-latinas: Kizomba, Semba, Salsa, Bachata, Merengue, Cha cha cha. 15h45>Jardim
Público_WS Kizomba / 16h45>Teatro Municipal_WS Semba / 17h45>Jardim Público_WS Salsa Cubana em Roda /
23h30>Clube BeloZêzere_Festa Afro-latina.

Jardim
Público e
Teatro
Municipal

03

DESCOBRIR A
COVILHÃ

O “Descobrir a Covilhã” continua em plena ação e, no passado dia 3 de junho, durante a manhã, recebeu a visita de um grupo
de 60 pessoas. Os visitantes da Comissão de Melhoramentos de Sorães, em Santa Catarina, Vagos, Aveiro, tiveram
oportunidade de ver o Museu de Arte Sacra e fazer uma visita guiada pelo Centro histórico da Covilhã.

Centro
histórico e
Museu de
Arte Sacra

03

DESCOBRIR A
COVILHÃ

Um grupo de 30 professores do Centro de Formação da Beira Interior, em Seia, entraram no “Descobrir a Covilhã e visitaram
o Museu de Arte Sacra, durante a tarde do dia 3 de Junho.

Cidade e
Museu de
Arte Sacra

03

DESCOBRIR A
COVILHÃ

No âmbito do evento “Dança Covilhã 2017”, a Rede de Museus Municipais fez um percurso turístico-cultural pelo Centro
Histórico e Jardim Público, onde não faltaram as danças afro-latinas como quizomba e salsa cubana.

Centro
histórico e
Jardim
Público

184

04

DESCOBRIR A
COVILHÃ

No dia 4 de junho foi a vez do “Descobrir a Covilhã” mostrar a Zona Histórica e o Museu de Arte Sacra ao grupo de 25
motards “Esgota Pipas”, no âmbito do seu Encontro / Concentração Anual.

Zona
histórica e
Museu de
Arte Sacra

05

A FLORESTA VAI À
ESCOLA

Para dar a conhecer a importância de cuidar e proteger bem a floresta, o Município da Covilhã preparou uma apresentação
animada de diapositivos, dirigida aos alunos do 1º ciclo.

EB Unhais
da Serra

06

GPI: GUIA DE
PERCURSOS
INTERATIVOS

Visitas com os alunos da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, para finalizar o percurso do projeto GPI.

Cidade

06

CONHECER O
CONCELHO

Os alunos de 6º ano da EB2 Pêro da Covilhã conheceram Orjais, Aldeia do Souto e Vale Formoso.

Orjais,
Aldeia do
Souto e Vale
Formoso

06

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO
“REFÚGIO”

Nesta mostra, o pintor expõe a vida, desde a natureza até ao pensamento passando por mensagens fragmentadas de
sonhos. Com simplicidade, liberta a sua criatividade sobre a tela, tentando despertar no espectador novas perspectivas,
fazendo-o ir mais além, deixando sempre em aberto a busca pelo entendimento.

Galeria
Tinturaria

06, 13,
20 e 27

HORA DO CONTO
“A FADA
PALAVRINHA”

Para esta história, adotou-se a técnica de leitura em voz alta acompanhada por alguns objetos alusivos ao conto. Assistiram
106 crianças, entre os 7 aos 12 anos, em 5 marcações.

Biblioteca
Municipal

06 junho
a 02
julho

EXPOSIÇÃO DE
PINTURA
“REFÚGIO” DE
OSVALDO RUIVO

Exposição de pintura de Osvaldo Ruivo. O artista pinta sobre a vida, desde a natureza até ao pensamento passando por
mensagens fragmentadas de sonhos. Com simplicidade, liberta a sua criatividade sobre a tela, tentando despertar no
espectador novas perspectivas, fazendo-o ir mais além, deixando sempre em aberto a busca pelo entendimento.

Galeria
Tinturaria

07

CONHECER O
CONCELHO:
FESTA
ENCERRAMENTO

Durante 4 meses, cerca de 800 alunos do 5º e 6º anos de escolaridade visitaram as 21 freguesias covilhanenses, numa
iniciativa que contemplou 17 viagens. É tempo, agora, de comemorar! A partir das 14h00 haverá apresentação dos trabalhos
dos alunos e às 16h00 espetáculo “Deixa o Bullying Só”, com o músico João Só (projeto pedagógico).

Pavilhão da
ANIL

07

REUNIÃO

Com Vitoria Regio.

07

IV MEETING DE
ATLETISMO DA
COVILHÃ

Com aproximadamente 68 atletas, esta competição foi destinada a atletas Federados, de Escolas Individuais e do INATEL. O
Torneio destinou-se a atletas masculinos e femininos de todos os escalões, incluindo os Benjamins. Cada atleta podia
participar em três provas estando, no entanto, a sua participação condicionada ao estipulado no Regulamento Geral de
Competições, nomeadamente no que diz respeito à distância das provas de corrida.

Complexo
Desportivo

07, 14,
21 e 28

VISITAS GUIADAS

À Biblioteca e Museu do Conto.

Biblioteca
Municipal

07, 14,

MATINÉES

Apoio técnico e logístico a este evento.

Centro de

185

21 e 28

DANÇANTES “CHÁ
COM BISCOITO”

08

O CANTO DAS
VOGAIS

A equipa da Biblioteca Municipal da Covilhã dinamizou a 26ª edição do Canto das Vogais. As histórias “Lenda do Pastor da
Serra da Estrela” e “A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas” dirigida aos alunos do 1º ciclo. Participantes: 50.

Paul: Casa
Marmelo e
Silva

08

A BROADWAY
VEM À ESCOLA

A Escola Secundária Frei Heitor Pinto, em parceria com o CCD Oriental de S. Martinho, apresenta no palco do Teatro
Municipal, o trabalho desenvolvido em torno da conceção, montagem e apresentação de um musical.

Teatro
Municipal

09

DIA
INTERNACIONAL
DOS ARQUIVOS

Durante este dia, propõe-se ao público de todas as idades, dos 6 aos 80 anos, que se associasse ao Arquivo Municipal da
Cidade e participasse nestas ações.

Arquivo
Municipal

09

NOITE DE FADOS

09

PRÉMIOS
APOM’17:
PRÉMIO
INVESTIGAÇÃO
ENTREGUE À
COVILHÃ

De entre 50 museus e 132 candidaturas a nível nacional, o Município da Covilhã acaba de ver reconhecido o trabalho
desenvolvido no âmbito dos "600 Anos do Senhorio da Covilhã". O Prémio Investigação, entregue pela APOM (Associação
Portuguesa de Museologia) distinguiu a obra "A Covilhã no tempo do Infante D. Henrique" e o mapa "Figuras da Covilhã à
descoberta do mundo" como dois dos melhores trabalhos de investigação publicados em Portugal em 2016. "Uma forma de
dar mérito à dedicação, ao esforço e às competências destas instituições do nosso país", declarou o Presidente da APOM,
João Neto. A premiação, única no distrito de Castelo Branco, decorreu no Museu Soares dos Reis, na cidade do Porto, no dia
9 de Junho, perante o aplauso de dezenas de pessoas ligadas às áreas dos museus, arquivo, história, arqueologia, entre
outros.

Porto /
Museu
Soares dos
Reis

09

DIA DOS
ARQUIVOS: VISITA
AO MUSEU

No âmbito das atividades comemorativas do Dia Internacional dos Arquivos, programado pelo Arquivo Municipal da Covilhã,
os meninos do infantário Capuchinho Vermelho do Tortosendo visitaram o Museu de Arte Sacra. Além de uma visita temática,
foram também presenteados com uma história alusiva à "Rainha Santa Isabel" e uma pequena lembrança.

Museu de
Arte Sacra

10

STAND-UP

10

DESCOBRIR A
COVILHÃ

O Alentejo veio à Covilhã. Mais uma vez o concelho do Redondo, numa parceria com este município, possibilita aos seus
locais conhecer a Covilhã. Foi no dia 10 de junho que um grupo de 70 pessoas teve oportunidade de conhecer o Museu de
Arte Sacra e alguns pontos de interesse da cidade.

Museu de
Arte Sacra e
zona
histórica

11

DESCOBRIR A
COVILHÃ

Apesar do calor que se fez sentir, um grupo de 65 pessoas dos Serviços Sociais da Administração Pública de Lisboa, através
do projeto "Descobrir a Covilhã", visitou o Centro Histórico e o Museu de Arte Sacra.

Museu de
Arte Sacra e
zona
histórica

11

VISITA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Durante a tarde deste dia, foi a vez de um grupo de 51 pessoas de Leiria nos presentearem com uma visita ao Museu de Arte
Sacra.

Museu de
Arte Sacra

Ativ’Idades

Teatro
Municipal

Teatro
Municipal

186

12

“HÁ MÚSICA NA
ESCOLA”

2º Concerto do Projeto destinado aos alunos do 2º ciclo do ensino básico. Atuações a cargo do Duo de Guitarra e Violino, do
Prof. João Mendes e Sexteto de Saxofones, com Percussão, do Prof. Tiago Gonçalves. Uma iniciativa da Câmara Municipal
da Covilhã e da EPABI.

EB 2/3
Teixoso

13 a 30

WORKSHOP
“FÉRIAS COM
PINTA”

No âmbito da exposição, durante a segunda quinzena do mês, a Tinturaria está disponível para receber crianças dos ATL da
cidade que queiram dedicar uma tarde à arte, tendo como objetivo desenvolver as capacidades de observação e expressão
através de diversos exercícios e propostas de desenho e pintura, explorando diferentes técnicas e materiais.

Galeria
Tinturaria

13

CAFÉ LITERÁRIO
COM MANUEL
LOPES MARCELO

Natural de Aranhas, concelho de Penamacor, Manuel Martins Lopes Marcelo foi o convidado desta tertúlia literária que juntou
mais de 30 pessoas que contataram com a sua personalidade dinâmica e vivenciaram a sua preocupação pelas raízes e
tradições das gentes beiras. O seu percurso literário conta com dezenas de trabalhos editados aos quais se associa o apoio
que dá na fundação da Galeria Rural Arte, nos grupos de teatro amador Gente Nova, Grupo de Animação Cultural Amato
Lusitano e Váatão — Teatro de Castelo Branco, assim como a sua participação ativa na recuperação da atividade do Rancho
Folclórico das Aranhas. Lopes Marcelo, escritor, ensaísta, dramaturgo, professor e poeta esteve na Covilhã e preencheu de
histórias mais uma sessão do Café Literário.

Café Santa
Maria
(30 pessoas)

14

II JORNADAS DA
EDUCAÇÃO
“AMBIENTES
EDUCATIVOS
INOVADORES”

O Auditório Municipal da Covilhã acolheu as Jornadas de Educação subordinadas ao tema "Ambientes Educativos
Inovadores". O Presidente da Câmara Municipal, Vítor Pereira, deu início aos trabalhos destas importantes Jornadas em que
várias entidades ligadas à área da Educação puderam debater um vasto conjunto de ideias no sentido de perspetivar a Escola
do Futuro. Um excelente trabalho da equipa da educação, professor Pedro Gomes na articulação com a Rede de Bibliotecas
Escolares e com o PLN, DGE-ERTE na pessoa do diretor de Serviços professor João Carlos Sousa e os excelentes oradores
que nos proporcionaram um dia de enriquecimento. Agradecimento aos senhores diretores de agrupamento e de escola
enquanto moderadores e ao Ivo Rocha da Silva pela conclusão das jornadas.

Auditório
Municipal

14 e 17

DIA NACIONAL DA
FUNDAÇÃO
INATEL

Apresentação do livro “Portugal: Ambientes de mudança - Erros, Mentiras e Conquistas”, de Luísa Schmidt.

Biblioteca
Café
Concerto

16

CONCERTO

Com a Banda da Força Aérea Portuguesa.

Teatro
Municipal

16

HAIR FASHION
NIGHT / L’ORÉAL
PROFESSIONNEL

Trata-se de um evento mundial, a decorrer em simultâneo no Terreiro do Paço, em Lisboa, bem como em vários espaços
culturais e monumentos a nível mundial de 35 países.

Jardim do
Museu de
Arte Sacra

17

MARCHAS
POPULARES
“CIDADE DA
COVILHÃ”

18

DESCOBRIR A
COVILHÃ

Visita de um grupo de 40 pessoas do Clube UNESCO da cidade do Porto, no âmbito do projeto “Descobrir a Covilhã”.

Museu e
zona
histórica

19

I FESTIVAL DE
NARRAÇÃO ORAL

A Biblioteca Municipal da Covilhã viveu um dia especial em que se homenageia a arte viva dos contadores de histórias. Ao
longo do dia, as contadoras Ana Sofia Paiva e Bru Junça partilham memórias e contos cara a cara com os ouvintes. Esta

Biblioteca
Municipal

Praça do
Município

187

“CONTOS CARA A
CARA”

manhã, os destinatários das histórias foram as crianças. Às 14h30, a sessão da tarde tem como público-alvo os seniores.
Mais tarde, às 21h00, temos Contos à Fogueira para todos aqueles que se queiram juntar a este momento de magia e
encantamento. Este evento enquadra-se nas comemorações do centenário da Biblioteca Municipal da Covilhã. Participantes:
292.

23 e 24

KAYZER BALLET

Foi com o programa “Sucessões” que acabou esta temporada, com dois maravilhosos espetáculos onde integraram os alunos
da Escola de Dança do Kayzer Ballet. Do Programa fizeram parte 2 peças da Companhia e 5 peças da Escola.

Teatro
Municipal

22

REUNIÃO

Da Rede Concelhia de Bibliotecas.

Biblioteca
Municipal

22

PALESTRA

Palestra “Satori: Arte, Filosofia e Tradições do Japão”, proferida pelo Prof. João Barra para 4 participantes.

Biblioteca
Municipal

22

CONCERTO DO
QUARTETO DE
CORDAS DA
EPABI

No âmbito do projeto “Há Música na Escola” e sob orientação do Prof. João Mendes, uma parceria da CM Covilhã e da
EPABI, com o objetivo de promover e divulgar a música clássica junto das crianças do concelho.

EB1 Teixoso

22

CONCERTO COM
QUARTETO DE
SAXOFONES

Desta vez destinado aos alunos do 4º ano, o Quarteto de Saxofones do Professor Tiago Gonçalves, esteve presente em mais
uma atividade do projeto "Há Música na Escola".

Escola Pêro
da Covilhã

22

REUNIÃO

Da Rede Concelhia de Bibliotecas.

Biblioteca
Municipal

23

VISITA GUIADA AO
MUSEU

Visita guiada pelas diversas salas do Museu por um grupo de 22 pessoas vindas de Évora.

Museu de
Arte Sacra

23

“HÁ MÚSICA NA
ESCOLA!”:
CONCERTO DO
DUO DE
ACORDEÃO E
VIOLONCELO

Concerto do Duo de Acordeão e Violoncelo, do Prof. Gonçalo Ruivo, na Escola do1º ciclo do Refúgio, Covilhã. Mais um
concerto "Há Música na Escola", uma parceria da EPABI e da Câmara Municipal da Covilhã com o objetivo de aproximar as
crianças do concelho da Covilhã da música clássica.

Escola do
Refúgio

23

CICLO DE
CONCERTOS DE
MÚSICA DE
CÂMARA:
ENCERRAMENTO

No dia 23 de junho, teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã o último concerto deste ano letivo integrado
na iniciativa Ciclo de Concertos de Música de Câmara, um projeto em parceria com a Câmara Municipal da Covilhã. O
concerto esteve a cargo do ensemble de percussão, do Prof. Aldovino Munguambe, bem como de duos e trios de percussão.
O Vereador Jorge Torrão teceu largos elogios aos alunos e à escola, destacando o seu papel cultural.

Salão Nobre

24 e 25

EDUCAÇÃO
PORTUGAL TOUR

Workshop treino cães em positivo, com Inês Siborro e Fernando Silva.

26

PIQUENIQUE

No âmbito dos 3 estágios do curso de Ciências da Cultura da UBI e integrado nas comemorações do centenário da Biblioteca,

Jardim do

188

LITERÁRIO
“Vem brincar com
as histórias”

teve lugar uma tarde educativa dedicada às crianças, com diversas atividades como a Hora do Conto; Peddy Paper Literário;
Ateliers; Jogos Tradicionais e, como não podia deixar de ser, um Piquenique.

Lago

28 e 29

CLASSIFICAÇÃO
DA FÁBRICA
ESTRELA

Reunião de trabalho com o Professor Doutor Jorge Custódio.

New Hand
Lab

29 junho
a 01
julho

III JOGOS DE
PORTUGAL
“SPECIAL
OLYMPICS”

Cerimónia de Abertura dos III Jogos de Portugal Special Olympics, que decorre na Covilhã até dia 1 de julho. O Presidente da
Câmara Municipal, Vítor Pereira, deu as boas-vindas a todos os participantes e declarou abertos os Jogos.

Praça do
Município

29

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “FIOS
DE ARTE”

Inauguração da Exposição “Fios de Arte”, que decorreu ontem, dia 29 de Junho, no Museu de Arte Sacra. “Fios de Arte” tratase de uma exposição de Jorge Marquez, que contempla diversas peças em ferro, e que pode ser visitada até ao dia 31 de
agosto. A inauguração contou com a performance de alguns artistas da Associação Gil, Teatro de Alcochete, com Malabares
e Andas.

Jardim do
Museu de
Arte Sacra

01 a 30

“HÁ MÚSICA NA
ESCOLA”
EPABI e Câmara
levaram música
clássica a centenas
de crianças da
Covilhã

Ao longo de todo o mês de junho, realizaram-se diversos concertos pedagógicos, por grupos de câmara da EPABI em escolas
do pré-escolar ao 2º ciclo do concelho da Covilhã, no âmbito do projeto "Há Música na Escola", uma iniciativa conjunta da
EPABI e da Câmara Municipal da Covilhã, que tem como objetivo aproximar as crianças da música clássica e elevar a sua
cultura musical.

Escolas do
pré-escolar e
2º ciclo

SEDE DO CLUBE
UNIÃO JÁ É
IMÓVEL DE
INTERESSE
MUNICIPAL
[Diário da República
2ª Série, nº.125]

Foi publicada em Diário da República a classificação dos edifícios Sede do Clube União e do Estendedouro das Escadas do
Castelo como imóveis de interesse Municipal.
Este processo resultou de uma das propostas elaboradas pelos Técnicos dos Municípios que obtiveram pareceres favoráveis
da DRCC e DGPC, após os quais foram submetidas a apreciação em Sessão de Câmara e Assembleia Municipal.
A medida enquadra-se na estratégia de salvaguarda e promoção do património cultural edificado defendida pelo Município
tendo este Executivo pela primeira vez criado uma equipa específica e multidisciplinar para este fim. Para além desta
classificação, fruto do trabalho dos técnicos do Município, encontra-se em vias de classificação, como conjunto de interesse
público, o conjunto da Ribeira da Carpinteira constituída pelas antigas fábricas Campos Mello & irmão e a Nova Penteação,
procedendo-se a reabertura do processo do Palacete do Jardim que até final do mandato será ainda apresentada à DRCC
uma proposta para a classificação da antiga fábrica António Estrela como imóvel de interesse público. Neste último caso todo
o processo está a ser desenvolvido em parceria com a APAI (Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial), sendo
representado pelo seu Presidente Honorário e pelo conceituado arqueólogo Jorge Custódio.
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DATA

TEMA

LOCAL

Até 17
setembro

PISCINA PRAIA DA COVILHÃ

Funcionando durante os meses de Verão, com Hidroginástica, aquazumba, jogos aquáticos e muitas
surpresas.

Piscina
Praia

01 julho a 31
agosto

EXPOSIÇÃO “FIOS DE ARTE”

Exposição de peças em ferro por Jorge Marquez.

Jardim do
Museu de
Arte Sacra

01 a 31

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
3D, DE LUÍS AGOSTINHO

Com a curadoria do Museu Arte Sacra, a exposição de fotografia 3D “A montanha e o sagrado”, de Luís
Agostinho, depois do museu, já percorreu várias freguesias do concelho, Unhais da Serra, Ferro e agora na
Erada. A exibição é composta por fotografias de símbolos religiosos da Serra da Estrela. De realçar que o
mais importante nesta exposição é o seu carácter inovador que permite ao visitante uma experiência diferente
ao apreciar fotografia em 3D com recurso à utilização de óculos específicos.

Erada /
antigo
Lagar

01 a 31

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Fitmix e Open de Desporto Sénior: - Open Desporto Sénior→ 2ª e 5ª feiras às 09h00 - ABS/Fitmix→ 3ª e 6ª
feiras às 19h00 – Open Aula Judo→ dia 20 das 19h00 às 20h30

Complexo
Desportivo

01 a 31

OFICINAS “VERÃO NO MUSEU”

O Serviço Educativo do Museu de Arte Sacra preparou um conjunto de atividades lúdicas destinadas ao
público infantojuvenil, que incluem visitas temáticas à cidade, workshops e oficinas de Verão dentro e fora do
Museu e destinam-se a todas as crianças e jovens.

Museu de
Arte Sacra

Junho e
Julho

ATELIER BIBLIOVIAGEM

Uma atividade que teve como objetivo dar a conhecer aos mais novos alguns tesouros bibliográficos da
Cidade da Covilhã guardados na biblioteca. É uma atividade que desperta para a preservação do património
coletivo.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

ATIVIDADES DO MÊS NA
BIBLIOTECA

EM 7 TEMPOS | “O Parlamentarismo e o moderno teatro”, de Hemetério Arantes / LEITURA | “1Q84” de
Haruki Murakami. / PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA | Octavio Paz (1990). / FUNDO LOCAL | “Paul e seus
cantares: dinamismo e as manifestações do colectivo” de José Luis Adriano.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

AS MINHAS MEMÓRIAS

Integrado nas comemorações do centenário, esta atividade pretende recolher de memórias dos Leitores
sobre a Biblioteca. Até ao momento, foi entregue um álbum de manuscritos de um antigo funcionário da
biblioteca (Sr. Martins), há dois testemunhos escritos de leitores e um poema de uma leitora.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “CEM ANOS DE
LIVROS, CEM ANOS DE
HISTÓRIA”

No âmbito do centenário da Biblioteca, esta mostra propõe uma viagem pelo tempo para conhecer os
momentos mais significativos da história da biblioteca. A exposição tem como objetivo recolher e dar a
conhecer esta história ao longo dos tempos, através de diversos painéis informativos e documentação da
época.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

CINEMA PARA TODOS

Para promover o fundo existente no audiovisual, todos os meses são destacados 4 filmes. Este mês foi
possível assistir a “Belle Epoque” de Fernando Trueba; “A Praia” de Danny Boyle; “Volver” de Pedro
Almodóvar; “Mulholland Drive” de David Lynch. Participaram 155 leitores.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

HORA DO CONTO PARA AS
FÉRIAS

A pensar no tempo livre inerente às férias escolares, preparou-se uma roleta de contos onde se contam
diversas histórias com recurso às técnicas de sombra chinesa, fantoches, caixinha mágica e rodagem de
imagens. Participantes: 360 crianças.

Biblioteca /
Sala do
Conto
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01 a 31

ROLETA DE CONTOS

“Auto da Barca do Inferno” com fantoches / “A menina que sorria a dormir”, com caixa mágica / “O senhor do
seu nariz” com sombra chinesa.

Biblioteca /
Sala do
Conto

01 a 31

YOGA COM HISTÓRIAS
TRADICIONAIS

Uma atividade destinada a crianças dos 6 aos 12 anos, para estimular a concentração e a aprender. A partir
das histórias tradicionais “Branca de Neve e os Sete Anões”; “Capuchinho Vermelho” e “A Bela e o Monstro”,
abordaram valores humanos como a resiliência e superação. Esta atividade foi dinamizada por Elga Correia,
Professora de Yoga. Inicialmente estavam previstas 3 sessões porém, face ao sucesso e ao interesse dos
monitores dos ATL’s, foi necessário realizar mais 2 sessões. Participantes: 109 crianças.

Biblioteca
Municipal

01 a 22

EXPOSIÇÃO “O SAGRADO NO
FIGURADO DE BARCELOS”

Exposição de escultura em barro por Mina Gallos. Dando continuidade às várias representações de Figurado
Português, o Museu de Arte Sacra apresenta a conceituada artesã do Figurado de Barcelos, Mina Gallos.

Museu de
Arte Sacra

01

COLÓQUIO COMEMORATIVO:
“100 ANOS DE LEITURA
PÚBLICA NA COVILHÃ”

Uma tarde de debate e reflexão, o livro como património, o fim da biblioteca pública, revitalizar e dinamizar as
bibliotecas, foram temas abordados. Para refletir sobre a importância do livro como património documental, o
papel das bibliotecas públicas e o seu futuro, o colóquio reuniu investigadores, representantes e dirigentes da
área das bibliotecas: Luís Santos, subdiretor-geral da DGLAB; Saul Gomes, Docente e Investigador na UC;
Zélia Parreira, Investigadora e Bibliotecária; Gaspar Matos, Bibliotecário; Sandra Pinto, Bibliotecária e Teresa
Correia, Professora e Investigadora. Participantes: 35.

Biblioteca
Municipal

03

FÉRIAS ACTIVAS DE VERÃO

Início das Férias Ativas de Verão CMC, com 46 crianças inscritas, duas semanas com muitas atividades
desportivas, visitas e no final acampamento no Parque Campismo do Pião.

Piscina
Praia

03

AUDIÊNCIA PCP

Cedência da sala polivalente para audiência pública da Deputada à Assembleia da República do PCP, Paula
Santos. Participantes: 30.

Biblioteca
Municipal

04 julho a 06
agosto

EXPOSIÇÃO “RAÍZES E CORES
DO REGRESSO”

Exposição de pintura e escultura de Mari Teresa Afonso. Nomeada a “Artista de França” pelo Comité europeu
das belas artes e académia internacional das artes plásticas, a artista está representada em coleções de
vários países, sendo de destacar Japão, Bélgica, Inglaterra e França.

Galeria de
exposições
Tinturaria

04, 11, 18 e
25

HORA DO CONTO

Para os jardins-de-infância “As Tropelias do Sapinho Mágico” de Teresa Duarte Reis. / Para o 1º Ciclo “A
Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas” de Luísa Ducla Soares. / Para os seniores “Contos d’Outros
Tempos” de Miguel Torga.

Biblioteca
Municipal

04

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“RAÍZES E CORES DO
REGRESSO”

Exposição de pintura e escultura de Mari Teresa Afonso.

Galeria de
exposições
Tinturaria

04

FÉRIAS ACTIVAS DE VERÃO

Segundo dia das Férias Ativas de Verão 2017. Durante o período da manhã foi feita uma visita ao Museu dos
Lanifícios da Universidade da Beira Interior.

UBI

05

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Summer Waterball

Jardim do
Lago

05 e 11

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Torneio de Voleibol 2x2 / Street Soccer 3x3 / Street Basquete 3x3.

Jardim do
Lago
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05, 12, 19 e
26

VISITAS GUIADAS À
BIBLIOTECA E MUSEU DO
CONTO

As visitas guiadas permitem conhecer melhor o funcionamento e a organização da coleção da biblioteca.
Durante 1 hora, a visita percorre todas as salas de leitura, os serviços disponíveis à comunidade,
designadamente o empréstimo domiciliário e interbibliotecário, apoio à pesquisa bibliográfica e
aconselhamento de leituras.

Biblioteca
Municipal

05, 12, 19 e
26

MATINÉES DANÇANTES “CHÁ
COM BISCOITO”

Apoio técnico e logístico a este evento.

Centro de
Ativ’Idades

05 julho a 04
agosto

WORKSHOPS “FÉRIAS DE
VERÃO: ARTE ILIMITADA”

No âmbito da exposição, durante este mês, a Tinturaria e a artista estão disponíveis para receber crianças
dos ATL da cidade e outras associações de jovens, dos 5 aos 95, que queiram dedicar uma tarde à arte.

Galeria de
exposições
Tinturaria

06

FÉRIAS ATIVAS DE VERÃO
[manhã]

Visita e workshop com a artista Maria Teresa Afonso na Galeria de Exposições Tinturaria.

Galeria de
exposições
Tinturaria

06

FÉRIAS ATIVAS DE VERÃO
[tarde]

Torneio de Basquetebol.

Inatel

07 e 08

OFICINAS “FIGURADO DE
BARCELOS”

A artesã Mina Gallos deslocou-se ao Museu de Arte Sacra a fim de ministrar um workshop de “Figurado de
Barcelos”. A oficina destinou-se ao público em geral.

Museu de
Arte Sacra

07

OFICINA DE “FIGURADO DE
BARCELOS”

Pelas 10h00, o pátio do Museu de Arte Sacra recebeu os jovens do ATL da Banda da Covilhã para um
Workshop de Figurado de Barcelos, com Mina Gallos.

Museu de
Arte Sacra

07

OFICINA DE “FIGURADO DE
BARCELOS”

Durante a tarde de 7 de julho teve lugar mais um Workshop de Figurado de Barcelos, com um grupo de
adultos.

Museu de
Arte Sacra

08

FEIRA DE SÃO TIAGO:
INAUGURAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, inaugurou oficialmente a 606ª edição da Feira
de S. Tiago. Até 25 de julho, a festa e a diversão estiveram garantidas na Covilhã!

Complexo
Desportivo

08

FEIRA DE SÃO TIAGO:
CONCERTO COM DAVID
CARREIRA

Milhares de pessoas assistiram ao fantástico concerto do David Carreira na Feira de São Tiago. Um
espetáculo de elevada qualidade cénica e musical que deliciou todos os presentes.

Complexo
Desportivo

08

OFICINA DE “FIGURADO DE
BARCELOS”

Durante a manhã de 8 de julho, um grupo de pessoas visitou o Museu de Arte Sacra e participou na Oficina
do Figurado de Barcelos, com a artista Mina Gallos.

Museu de
Arte Sacra

08

OFICINA DE “FIGURADO DE
BARCELOS”

A Oficina de Figurado de Barcelos teve continuação, numa tarde muito agradável em que foi possível pintar
alguns galos de Barcelos, com acompanhamento da artesã Mina Gallos.

Museu de
Arte Sacra

HOMENAGEM AO CORO MISTO
DA BEIRA INTERIOR

Premiado com 4 medalhas no Concurso de Coros de Torun, na Polónia: duas medalhas de ouro, nas
categorias "Coro Misto" e "Pop Rock/Jazz", bem como duas medalhas de prata, nas categorias "Música
Sacra" e "Folclore (fado)", o Coro Misto da Beira Interior torna-se assim num dos coros mais medalhados do
país com duas de bronze, oito de prata e cinco de ouro. O Presidente parabenizou o Coro pelas distinções
alcançadas na Polónia e por “continuar a prestigiar o Concelho e a encher de orgulho a Covilhã e os

Salão
Nobre

10
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covilhanenses”.
11, 18
e 25

YOGA NO VERÃO

Cedência de sala polivalente para, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, a Biblioteca acolher
sessões de yoga com Elga Correia. Participantes: 41.

Biblioteca
Municipal

11

FÉRIAS ATIVAS DE VERÃO 2017

No dia 11 de Julho, após o almoço, teve lugar uma pequena palestra com o Apicultor Sr. Dírio Ferrinho que
explicou o processo da elaboração do mel e a importância das propriedades deste produto natural. De
seguida, os mais jovens deliciaram-se com uma prova do mel.

Jardim do
Lago

12

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Jogos Pentásticos nas Férias Ativas de Verão CMC 2017.

Piscina
Praia

13
[manhã]

OFICINAS DE VERÃO NO
MUSEU DE ARTE SACRA

No âmbito das oficinas de Verão no Museu, desenvolvidas pelo Serviço Educativo do Museu de Arte Sacra,
um grupo de 24 crianças da EB/JI A Lã e a Neve, do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, participou
hoje, dia 13 de julho, num conjunto de atividades lúdicas. Além da visita ao Museu de Arte Sacra e às suas
duas exibições temporárias, os mais pequenos brincaram ao ar livre e ainda ouviram contar uma história.
Estas Oficinas de Verão, que se destinam a crianças e jovens, mantêm-se durante todo o mês de Agosto.

Museu de
Arte Sacra

13
[tarde]

OFICINAS DE VERÃO NO
MUSEU DE ARTE SACRA

No âmbito do programa de Férias no Museu, o Museu de Arte Sacra recebeu no dia 13 de julho, 23 crianças
do ATL Imaculada Conceição.

Museu de
Arte Sacra

14

SUMMER TIME NA FEIRA DE
SÃO TIAGO: COVILHÃ NIGHT
PARTY

Cor, música e desporto num evento único que se iniciou com uma Mega-Aula de Zumba Glow, seguindo-se
uma caminhada de 4 Km com muitas explosões de cor. No final, uma Festa de Espuma, animada ao som do
DJ GIGA.

Complexo
Desportivo

15

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“AQUEDUTOS DE PORTUGAL”,
DE PEDRO INÁCIO

A Praça do Município da Covilhã, nos espaços Balcão Único e Átrio da Autarquia, recebeu até 16 de
setembro a Exposição “Aquedutos de Portugal”, um levantamento fotográfico de mais de duas dezenas de
aquedutos portugueses, da autoria de Pedro Inácio. Em itinerância desde 2011, o património fotografado por
Pedro Inácio, de norte a sul do País, faz sobressair um valioso património artístico e cultural relacionado com
a história do abastecimento de água em Portugal, construído principalmente entre os séculos XVI e XIX.

Espaço
Balcão
Único e
Átrio da
CMC

15

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Sunset Hidro

Piscina
Praia

15

FEIRA DE SÃO TIAGO:
CONCERTO COM MATIAS
DAMÁSIO

Matias Damásio levou ao rubro a enorme multidão que foi à Feira de São Tiago. Durante duas horas, o
músico angolano mostrou porque é um dos artistas mais apreciados da atualidade, apresentando um
reportório onde não faltou o seu maior sucesso, que deixou a assistência "louca"!

15 julho
a 16
setembro

EXPOSIÇÃO “AQUEDUTOS DE
PORTUGAL”

Patente ao público todos os dias úteis, das 09h00 às 17h00, com o apoio da EM Águas da Covilhã e EPAL.

Espaço
Balcão
Único e
Átrio da
CMC

18

FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU

No âmbito do programa de “Férias de Verão no Museu", o Museu de Arte Sacra da Covilhã recebeu na
manhã do dia 18 de julho, um grupo de crianças do Infantário da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã.

Museu de
Arte Sacra

193

Além da visita às diferentes salas do museu, os pequenos tiveram a oportunidade de conhecer a história de
“São Jorge, o Dragão e a Princesa” e ainda foram surpreendidos com o ingresso no delicioso mundo dos
doces conventuais.
YOGA COM HISTÓRIAS

Mais de 40 crianças da Escola do Rodrigo participaram na sessão de Yoga com histórias e ouviram uma
versão bem diferente do Capuchinho Vermelho.

Biblioteca
Municipal

19

O CANTO DAS VOGAIS

A equipa da Biblioteca Municipal da Covilhã dinamizou a 27ª edição do Canto das Vogais na Casa da Cultura
José Marmelo e Silva no Paul. Os Contos da Tradição Oral cativaram o público sénior do Paul. Participantes:
12.

Paul /
Casa
Marmelo e
Silva

20

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Open Aula de Judo.

Complexo
Desportivo

20

DEBATE “QUE CULTURA PARA
A COVILHÃ?”

Preparação de material para o debate público promovido pela Banda da Covilhã e ASTA, com os candidatos
às Eleições Autárquicas 2017.

Sede da
Banda da
Covilhã

20

FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU

Visita e oficinas com jovens do ATL Tortosendo.

Museu de
Arte Sacra

21

SUMMER TIME NA FEIRA DE S.
TIAGO

Mega Boot Camp. Esta divertida experiência de fitness em grupo ao ar livre, baseada no treino militar, atraiu
muitos atletas que não quiseram perder a oportunidade de testar as suas capacidades físicas.

Complexo
Desportivo

22

FEIRA DE SÃO TIAGO:
CONCERTO COM ANA MOURA

A fadista Ana Moura fechou com chave de ouro o conjunto de grandes concertos que se realizaram nesta
edição da Feira de São Tiago. A fadista maravilhou os largos milhares de covilhanenses e visitantes que
assistiram a um espetáculo de grande qualidade.

Complexo
Desportivo

23

CEM VELAS NO DIA 23 DE
JULHO

A Biblioteca Municipal convidou todos os leitores para soprarem as 100 velas do bolo de aniversário da
Biblioteca Pública da Covilhã, no local e dia exatos onde abriu há 100 anos (23/07/1917). Uma oportunidade
de partilha de memórias afetivas dos leitores que recordaram a antiga biblioteca com muito carinho e
realçaram a importância que teve para a sua formação como cidadãos da Covilhã e do Mundo. Participantes:
25.

Biblioteca
Café
Concerto

25

DIA DE
SANTIAGO

Neste dia, a Rede de Museus Municipais fez uma homenagem na sua página de facebook, com diversas
fotografias de inúmeras atividades que se têm feito em torno deste Santo.

25

YOGA COM HISTÓRIAS NA
BIBLIOTECA

Yoga com a História da Bela e do Monstro, com a presença do "ATL férias radicais 2017".

Biblioteca
Municipal

25 a 27

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Torneio de Voleibol 2x2.

Jardim do
Lago

26

VISITA
“DESCOBRIR A COVILHÃ”

Com cerca de 120 pessoas do 19th EPSA Summer University. Um evento organizado pela Associação
Europeia de Estudantes de Farmácia, em colaboração com a UBIPharma - Núcleo de Estudantes de Ciências

Covilhã /
zona

18
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Farmacêuticas da Universidade da Beira Interior, que reuniu, de 23 a 29 de julho, estudantes de Ciências
Farmacêuticas de toda a Europa, em torno de atividades educacionais, científicas e culturais.

histórica

27

REUNIÃO DO CONSELHO
TÉCNICO DA CIM BEIRAS E
SERRA DA ESTRELA

Na reunião foi aprovada uma candidatura, no valor de um milhão e 300 mil euros, para implementar um
pacote de programação nos 15 municípios da CIM. O referido programa contempla a animação dos centros
históricos, num formato de festival, nas áreas de teatro, dança e música, programadas em rede entre 2018 e
2020. A realização de espetáculos comunitários itinerantes, visitas guiadas e encenadas, promovendo a
valorização da cultura, história e costumes do território são alguns dos objetivos a concretizar.

Seia

28

FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU

Dezanove crianças e três monitores do Conservatório de Música da Covilhã fizeram parte da iniciativa “Verão
no Museu” durante a manhã da passada sexta-feira, 28 de julho. Os visitantes tiveram oportunidade de
conhecer o Museu de Arte Sacra e as exposições temporárias e ainda de ouvir a história de “São Jorge, o
Dragão e a Princesa” e provar as famosas talassas.

Museu de
Arte Sacra

28

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

“O mago das palavras” da autoria de Rogélia Proença. Este evento cultural contou com um momento de
dança pela classe de dança contemporânea do Conservatório Regional de Música da Covilhã. A edição foi
apoiada pela Câmara Municipal e tem prefácio do Presidente Vítor Pereira. Participantes: 45.

Biblioteca
Municipal

29

VISITAS AOS MUNICÍPIO DE
ESTREMOZ

Com o objetivo de complementar e valorizar os conhecimentos adquiridos nas oficinas do figurado de
Estremoz, organizámos uma visita ao Museu Joaquim Vermelho, de Estremoz, e ao atelier das conceituadas
artesãs “Irmãs Flores”.

Estremoz

29

RUAS FLORIDAS REDONDO

No seguimento do protocolo de cooperação cultural entre o Município do Redondo e da Covilhã, uma comitiva
de Covilhanenses esteve presente na inauguração das Ruas Floridas do Redondo

29 e 30

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Mega Fim-de-semana de hidroginástica.

Piscina
Praia

31

TERTÚLIA CULTURAL SOBRE O
PERCURSO E CARREIRA DE
BRUNO BORRALHINHO:

Tratou-se de uma entrevista aberta, em diálogo com o público, que deu a conhecer mais sobre o conceituado
violoncelista e contou com a participação de Sandra Bastos, Diretora da revista DaCapo, a mais importante
revista portuguesa de música clássica.

Salão
Nobre

2.8. agosto
DATA

TEMA

LOCAL

01 a 31

SUMMER TIME COVILHÃ 2017

Fitmix e Open de Desporto Sénior: - - OPEN DESPORTO SÉNIOR→ 2ª e 5ª feiras às 09h00 - ABS/FITMIX→ 3ª e 6ª feiras às 19h00

Complexo
Desportivo

01 a 31 de
agosto

EXPOSIÇÃO 1º GG

Exposição composta por painéis informativos, elaborada na BMC, e complementada por mostra
bibliográfica

Casa da
Cultura
JMS

195

01 a 31

VAI UM LIVRO?

Boas Férias com mais e melhores leituras! Sob o mote de que “um livro será sempre uma boa companhia”,
a Biblioteca alargou a iniciativa Vai um livro? a algumas esplanadas de verão que se encontram na cidade.
Esta iniciativa é um convite aos clientes desses locais para ler um livro, enquanto tomam um refresco, por
exemplo, durante o tempo em que frequentam os espaços, e para, neste verão descobrirem o prazer da
leitura! A Biblioteca convidou, ainda, os proprietários de cafés a aderir a esta iniciativa, entrando em
contacto com a biblioteca para o efeito.

01 a 31

OFICINAS “VERÃO NO MUSEU”

O Serviço Educativo do Museu de Arte Sacra preparou um conjunto de atividades lúdicas destinadas ao
público infantojuvenil, que incluem visitas temáticas à cidade, workshops e oficinas de Verão dentro e fora
do Museu e destinam-se a todas as crianças e jovens.

Museu de
Arte Sacra

01 a 31

ATELIER BIBLIOVIAGEM

Uma atividade que teve como objetivo dar a conhecer aos mais novos alguns tesouros bibliográficos da
Cidade da Covilhã guardados na biblioteca. É uma atividade que desperta para a preservação do
património coletivo.

Biblioteca
Municipal

ATIVIDADES DO MÊS

ROLETA DE CONTOS | Diversas histórias contadas com sombra chinesa, fantoches, caixinha mágica e
rodagem de imagens. | EM 7 TEMPOS | António José de Brito (1927-2013). | PROPOSTA DE LEITURA |
“O Capitão de Longo Curso” de Jorge Amado. | CINEMA PARA TODOS | “A marcha dos pinguins” de Luc
Jacquet; “As grandes maravilhas naturais do mundo” da BBC; “Lolita” de Adriane Lyne; “Match Point” de
Woody Allen. | FUNDO LOCAL | “Carpinteira: do Sineiro às Poldras”, de Carlos Madaleno e Sandra
Ferreira. | VAI UM LIVRO? | Leia um livro nos vários estabelecimentos da cidade.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “FRAGAS
FALANTES: 20 ANOS 20 TIPOS
DE LETRA”

Exposição de trabalhos de projeto gráfico ligado especificamente ao design de tipos de letra, da autoria de
Jorge dos Reis. Nas palavras do artista plástico “é urgente colocar o leitor perante o desafio da leitura, onde
novas formas alfabéticas farão desenvolver a comunicação textual do futuro. Esta monografia fecha assim
um círculo que parte da afirmação inicial, discorrendo numa observação distanciada sobre o caminho
percorrido, sem alternâncias, com coerência, distante da contradição enquanto razão do projeto, nos dias
agitados de uma vida sedenta de contemplação”.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “LER E SONHAR”

Exposição de desenhos baseados no livro infanto-juvenil “Chuva de Papel”, de Célia Bonifácio, no âmbito
do Concurso de Desenhos promovido pela Casa da Cultura José Marmelo e Silva, durante os meses de
maio e junho.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “CEM ANOS DE
LIVROS, CEM ANOS DE
HISTÓRIAS”

No âmbito das comemorações do centenário da Biblioteca Municipal da Covilhã, esta mostra propõe uma
viagem pelo tempo para conhecer os momentos mais significativos da história da sua biblioteca. A
exposição tem como objetivo recolher e dar a conhecer a história da BMC ao longo dos tempos, através de
diversos painéis informativos e documentação da época que ajudará a perceber melhor o contexto dos
acontecimentos.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “FIOS DE ARTE”

Exposição de peças em ferro por Jorge Marquez.

Jardim do
Museu de
Arte Sacra

01

ENCONTROS NA BIBLIOTECA

Palestra “Fragas Falantes: uma manifestação cultural” sobre o trabalho de Jorge dos Reis, seguido de
abertura da exposição. Convidados: Vítor Pereira; Francisco Paiva; António Pinto Pires; Jorge dos Reis e
Jorge Torrão.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

Cafés e
Esplanada
s
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01 a 06

EXPOSIÇÃO “RAÍZES E CORES
DO REGRESSO”

Exposição de pintura e escultura de Mari Teresa Afonso, nomeada a “Artista de França” pelo Comité
europeu das belas artes e académia internacional das artes plásticas.

Tinturaria
Galeria de
exposições

02, 09, 16,
23 e 30

VISITAS GUIADAS À
BIBLIOTECA E MUSEU DO
CONTO

As visitas guiadas permitem conhecer melhor o funcionamento e a organização da coleção da biblioteca.
Durante 1 hora, a visita percorre todas as salas de leitura, os serviços disponíveis à comunidade,
designadamente o empréstimo domiciliário e interbibliotecário, apoio à pesquisa bibliográfica e
aconselhamento de leituras.

Biblioteca
Municipal

02, 09,16,23
e 30

YOGA NAS FERIAS

Em colaboração com Elga Correia

Biblioteca
Municipal

02

FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU

O Verão continua a ser uma excelente altura para visitar o Museu de Arte Sacra. Que o digam os 25
pequenotes do infantário "O Meu Cantinho" do Teixoso que no dia 2 de agosto nos visitaram.

Museu de
Arte Sacra

Para dinamizar a exposição de desenhos baseados no livro “Chuva de Papel”, a escritora Célia Bonifácio
esteve à conversa com 25 pequenos leitores da Biblioteca. Foi uma conversa animada onde a escritora
falou da importância da leitura para a sua formação enquanto professora, escritora e cidadã. Para além
disso, celebrou-se a leitura com cantigas e histórias da autoria de Célia Bonifácio: Chuva de Papel I e II.

Biblioteca
Municipal

VISITA AO ARQUIVO MUNICIPAL

Dez alunos do curso de Logística do Instituto de Emprego e Formação Profissional visitaram o Arquivo
Municipal da Covilhã. Os formandos tiveram oportunidade de compreender o funcionamento deste tipo de
infraestruturas, as diversas formas de arquivar e preservar e até de restaurar documentos. No espaço
destinado ao efeito, puderam ver in-loco a coleção de pergaminhos que o Arquivo tem à sua guarda, visitar
as duas exposições patentes e de levar para casa algumas lições acerca do acondicionamento de
documentos nas suas casas.

Arquivo
Municipal

EXPOSIÇÃO “A COVILHÃ AO
LONGO DOS TEMPOS”

O Arquivo tem patente ao público a exposição “A Covilhã ao longo dos tempos”. Uma mostra em forma de
barra cronológica que acompanha a evolução da Covilhã mensalmente, ao longo dos anos, com
apontamentos e imagens históricas. Esta exposição esteve em exibição durante o ano passado no painel
digital da Praça do Município e permite que quem a visita conheça diversos factos marcantes da Covilhã
com documentação comprovativa na posse deste Arquivo Municipal.

Arquivo
Municipal

04

VISITA: DESCOBRIR A COVILHÃ

O Projeto "Descobrir a Covilhã" juntou-se à formação de adultos na promoção dos tesouros do nosso
património cultural. No âmbito do módulo de turismo, um grupo de formandos do IEFP acompanhou-nos
pelas ruas da Covilhã e Museu de Arte Sacra.

Centro
histórico e
Museu
Arte Sacra

04

CLASSIFICAÇÃO DA FÁBRICA
ESTRELA

Reunião do Grupo de trabalho: Câmara Municipal, Universidade da Beira Interior e o proprietário Francisco
Afonso.

Fábrica
Estrela

06

COLÓQUIO “OS EFEITOS DA 1ª
GRANDE GUERRA NA VILA DO
PAUL”

Palestra em memória dos militares paulenses sobre a 1ª Grande Guerra 1914/1918, pelos investigadores
José Pinheiro Fonseca e António Rodrigues de Assunção. A sessão de abertura estará a cargo de Nelson
Silva, Diretor da Casa da Cultura José Marmelo e Silva; Gabriel Gouveia, Presidente da Junta de Freguesia
do Paul e Jorge Torrão, Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Covilhã. Seguiu-se a inauguração de
uma exposição acerca da mesma temática.

Paul /Casa
Marmelo e
Silva

04

04

04 até
dezembro

ENCONTRO “LER E SONHAR”
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08

FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU

Cada vez mais o Museu de Arte Sacra da Covilhã é reconhecido como um lugar onde conhecer é divertido.
Isso foi comprovado por mais 41 crianças do ATL do Refúgio que nos visitaram no âmbito do Programa
"Férias de Verão no Museu".

Museu
Arte Sacra

08

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“ARTISTAS CORAJOSAS”

Exposição de pintura pelas alunas da classe de pintura do Centro de Ativ’Idades, um espaço dedicado aos
seniores da Covilhã.

Tinturaria
Galeria de
exposições

08 agosto a
03 setembro

EXPOSIÇÃO “ARTISTAS
CORAJOSAS”

Exposição de pintura pelas alunas da classe de pintura do Centro de Ativ’Idades. Neste espaço, dedicado
aos seniores covilhanenses, desenvolve-se o atelier de pintura dinamizado pela Prof. Lúcia Craveiro, que
conta atualmente com 11 artistas que, ao longo do tempo, foram aprimorando as técnicas de pintura a óleo
e acrílico, mas também o desenho a grafite, lápis de cor ou caneta de feltro.

Tinturaria
Galeria de
exposições

09 a 31

AULAS DE PINTURA FORA DE
PORTAS

Com o objetivo de sociabilizar a arte, esta atividade procura transformar o espaço de exposições em
espaço de criação. Tendo por base a exposição dos seus trabalhos, as artistas estão disponíveis para
receberem todos os que com elas pretendam viver a experiência criativa em conjunto, considerando os
fundamentos da arte, a capacidade de ler uma obra de arte e ter a possibilidade de a transformar.

Tinturaria
Galeria de
exposições

10

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“NOME E TRADIÇÃO: IRMÃOS
BARAÇA”

No passado dia 10 de Agosto, foi inaugurada, no Museu de Arte Sacra, a exposição “ Nome e tradiçãoIrmãos Baraça”. Trata-se de uma mostra de figurado de Barcelos da autoria dos continuadores da arte
desenvolvida pela conceituada família Baraça. Uma das mais tradicionais e conhecidas famílias que
permitiram que o figurado se tornasse numa das referências nacionais, no domínio da arte popular.
A inauguração contou ainda com a presença da fadista Ana Saraiva acompanhada por Tiago, na viola, que
proporcionaram uma noite ainda mais agradável à centena e meia de pessoas que aqui se deslocaram

Museu de
Arte Sacra

10 agosto a
17 setembro

EXPOSIÇÃO “NOME E
TRADIÇÃO”

O Museu continua a apostar na divulgação da arte tradicional portuguesa. Nesta exposição exibe-se o
artesanato de uma das famílias mais conhecidas neste ofício: a família Baraça e as peças do Figurado de
Barcelos.

Museu de
Arte Sacra

16

VERÃO NO MUSEU

Inserido no projeto " Verão no Museu " hoje tivemos a visita do Atl da Associação Desportiva da Estação.

Museu de
Arte Sacra

17

HORA DO CONTO NO ATL VILA
DO CARVALHO

A pedido das responsáveis por este ATL, Diana Pereira e Mariana Martins, via e-mail e devidamente
autorizado superiormente, a equipa técnica da biblioteca deslocou-se à instituição para dinamizar uma sessão
de histórias.

ATL Vila
do
Carvalho

25

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“ENTRE A LAGOA E O CANAL”,
DE ANTÓNIO POÇAS

Nunca julguemos um homem ou uma mulher só porque é diferente de nós. Neste romance encontrará
histórias e dramas vivos de pessoas concretas. Umas venceram; outras obtiveram o reconhecimento da sua
diferença, tendo sempre presente que o maior “pecado” é o da tacanhez de espírito.

Biblioteca
Municipal

28

GRUPO TRABALHO
CLASSIFICAÇÃO PATRIMÓNIO

Reunião para apresentação de texto final para a candidatura da fábrica António Estrela a património de
interesse municipal.

New Hand
Lab

198

2.9. setembro
DATA

TEMA

LOCAL

SUMMER TIME
COVILHÃ 2017

Fitmix e Open de Desporto Sénior: - Open Desporto Sénior→ 2ª e 5ª feiras às 09h00
- ABS/FITMIX→ 3ª e 6ª feiras às 19h00

Complexo
Desportivo

01

PROJECTO
COVILHÃ FORMA II

No dia 1 de setembro realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Cerimónia de assinatura dos
Contratos de Mobilidade do Projeto Covilhã Forma II, na qual marcaram presença 23 alunos e os Diretores
das Escolas membros do Consórcio.
O consórcio Covilhã.Forma foi criado em 2014 com a intenção de dar uma resposta à vontade demonstrada
pelas escolas do concelho e tem como objetivo potenciar a empregabilidade de jovens profissionais
competentes e promover a sua fixação no concelho A cargo da Câmara Municipal da Covilhã esta
coordenação e gestão do consórcio e do projeto.
Na 2ª fase de mobilidades do projeto, tal como em 2014, apenas foram considerados os alunos de
formação profissional de nível secundário ou pós-secundário.

Salão Nobre

01 a 16

EXPOSIÇÃO AQUEDUTOS DE
PORTUGAL

A exposição itinerante “Aquedutos de Portugal – Água e Património” da autoria de Pedro Inácio, patente no
Balcão Único da Covilhã, constituída por fotografias dos principais aquedutos de Portugal.

Espaço
Balcão Único

01 a 17

EXPOSIÇÃO NOME E TRADIÇÃO

A família Baraça com as suas magníficas e alegres peças encerrou com enorme sucesso a temporada
dedicada ao Figurado de Barcelos.

Museu de
Arte Sacra

01 a 29

EXPOSIÇÃO 470 ANOS DE
MIGUEL CERVANTES

Com o sub-título “Quem lê muito e anda muito, vai longe e sabe muito”, comemoraram-se os 470 anos do
nascimento do romancista, dramaturgo e poeta castelhano, com uma exposição bibliográfica que esteve
disponível, pela primeira vez, a edição “Dom Quixote de la Mancha” ilustrada por Gustavo Doré.

Biblioteca
Municipal

01 a 30

CINEMA PARA TODOS

Para promover o fundo existente no audiovisual, durante o mês de setembro foram destacados 4 filmes:
Gente Conhecida de Dan Algrant, 2012 de Roland Enmerich, África Minha de Sidney Pollack e A Duquesa
de Saul Dibb

Biblioteca
Municipal –
sala
audiovisual

05

TINTURARIA

Inauguração da exposição. "O Primeiro Retrato" fotografias de Rute Ângelo onde o protagonista mais velho
tem um mês de vida. São estórias carregadas de emoções, para ver e rever, contadas em fotografias
únicas de recém-nascidos, crianças, famílias e batizados. Um trabalho que consiste em eternizar
sentimentos e momentos de puro afeto.

Tinturaria

06 set a 31
outubro

EXPOSIÇÃO “UTOPIAS” DE
AURELIANO AGUIAR

Exposição do escultor Aureliano Aguiar onde podem ser apreciadas peças construídas a partir de metal
reutilizado. Natural de Coimbra, é Académico Correspondente da Febacla em Portugal (FEBACLA Federação Brasileira das Ciências, Letras e Artes), sendo detentor dos Prémios Arte Fantástica 'Utopia"
2008, 2009, 2010.

Museu de
Arte Sacra

08

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO
EDIFÍCIO DA FÁBRICA ANTÓNIO
ESTRELA / JÚLIO AFONSO A IIP

A Câmara Municipal da Covilhã promoveu a sessão de apresentação da proposta de classificação a
categoria de Imóvel de Interesse Público do edifício da fábrica António Estrela / Júlio Afonso. É neste local
que funciona atualmente um dos principais polos culturais da cidade: o New Hand Lab.

Fábrica
Estrela New Hand

01 a 31
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Lab

WORKSHOP

A Tinturaria encontrou-se disponível para receber crianças dos ATL da cidade que quisessem dedicar uma
tarde à arte, tendo como objetivo desenvolver as capacidades de observação e expressão através de
diversos exercícios e propostas de fotografia, explorando diferentes técnicas.

Tinturaria

09

DIA DA GRÁVIDA

O Gabinete de Desporto da Câmara Municipal da Covilhã com a colaboração dos técnicos de saúde do
Centro Hospitalar Cova da Beira e Centro de Saúde da Covilhã assinalou o Dia da Grávida realizando, no
Complexo Desportivo um conjunto de atividades direcionadas para as gestantes. O programa incluiu
palestra sobre a importância das vacinas e imunidade, aulas de ginástica para grávidas, pós-parto, trabalho
de parto e postura e workshop “O banho do recém-nascido”

Complexo
Desportivo
da Covilhã

10

LIVRO “O MAGOS DA PALAVRAS”

Apresentação do livro “O Magos da Palavras” de Rogélia Proença.

Casa da
Cultura José
Marmelo e
Silva – Paul

12

PANELA DE HISTÓRIAS
/ HORA DO CONTO

Na sessão do mês de Setembro procurou-se contar a história de uma forma dinâmica e interativa. Assim,
apresentou-se aos pequenos ouvintes uma panela e todos os ingredientes essenciais para se contar uma
história. No final, baseada no conto de Mia Couto, O Gato e o Escuro, falou-se do medo do desconhecido.

Biblioteca
Municipal –
sala do préescolar

08 a 28

12

REDE SOCIAL

Reunião da Rede Social

Biblioteca
Municipal
– sala
reuniões

16

HOMENAGEM DE CASEGAS A
ARNALDO SARAIVA – “FILHO DA
TERRA”

A Junta de Freguesia de Casegas e Ourondo homenageou Arnaldo Saraiva, nascido em Casegas em 1939,
pelo seu mérito académico e pelo reconhecido trabalho como investigador científico e literário, ensaísta,
cronista e poeta.
No largo junto à sede da Junta foi inaugurado um “memorial” a lembrar a vida e a obra de Arnaldo Saraiva e
as restantes ações realizaram-se no salão do Centro de Cooperação Familiar.

União de
Freguesias
de Casegas
e Ourondo

LIVRO “QUEM TEM CORAGEM?”

Palestra e apresentação do livro “Quem tem coragem?” de José Canita, obra inscrita no género autoajuda e
desenvolvimento pessoal.

Biblioteca
Municipal
– sala
polivalente
Casa da
Cultura José
Marmelo e
Silva – Paúl

16

19

O CANTO DAS VOGAIS

A BMC promoveu uma sessão de contos tradicionais para o público sénior do Paúl.

20 set a 31
outubro

EXPOSIÇÃO “HUMANIZAÇÕES”
DE LUÍS ALENQUER

Recorrendo a materiais como a pedra, a madeira e o ferro, Luís Alenquer presenteia-nos com um conjunto
de esculturas de cunho contemporâneo que nos despertam a atenção para o humanismo e para os
sentimentos que delas irradiam. Nascido em Vila Franca de Xira, em 1972, e atualmente a residir em Sintra,

Museu de Arte
Sacra

200

é a partir de 2009 que a sua atividade como escultor ganha uma outra dimensão, participando em
exposições coletivas e individuais, em Portugal e no estrangeiro. Destaque para a participação no Concurso
Ibérico de Escultura Cidade de Serpa, a X Bienal da Vidigueira, a Mertolarte, Certamen Reciclarte, o
Concurso “14 juillet – POPART”, Alliance Française (Embaixada de França) e a Exposição “Vultos
Atlânticos”, Galeria Arte da Terra, Lisboa. Participou ainda no “Certamen RECICLARTE” em Huelva,
Espanha). De salientar a participação na iniciativa “50 Anos, 50 Artistas - Um Olhar sobre o Planetário”,
Planetário Calouste Gulbenkian, tendo obtido o 2º Prémio.
20

AULA DE ARTE NO MUSEU DE
ARTE SACRA

Alunos de Artes da Escola Campos Melo adquirem competências in-sito com o escultor Luís Alenquer

20

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“AVES DA BEIRA BAIXA

No dia 20 de Setembro inaugurou-se a exposição fotográfica de Joaquim Antunes composta por 38
fotografias.

Biblioteca
Municipal átrio

20

INAUGURAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES
DE AURELIANO AGUIAR E LUÍS
ALENQUER

Decorreu dia 20 de Setembro mais uma inauguração de enorme sucesso com as exposições "Utopias" de
Aureliano Aguiar e "Humanizações" de Luís Alenquer. Contámos com as atuações musicais do Oriental de
S. Martinho e de João Inácio.

Museu de
Arte Sacra

Reunião mensal da modalidade alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo

Biblioteca
Municipal
– sala
polivalente

AULAS DE YOGA NO VERÃO

Aulas de Yoga lecionadas por Elga Correia

Biblioteca
Municipal
– sala
polivalente

21 a 24

FESTIVAL DA CHEROVIA – 10ª
EDIÇÃO 2017

A 21 de setembro teve lugar a inauguração do Festival da Cherovia, certame que vai na 10 edição. 40
stands e 25 espaços em edificações do centro histórico foram ocupados e fizeram desta a maior edição de
sempre do festival, tendo havido um prolongamento para outras artérias. A Rua 6 de Setembro, Rua de
Olivença, um restaurante panorâmico nas muralhas/ miradouro sito na rua Portas de Sol, o lançamento do
saco cherovia da Covilhã e do fidalgo de cherovia foram algumas das novidades introduzidas no programa,
que contou ainda com concursos gastronómicos, rota gastronómica e o roteiro de Arte Urbana. A animação
musical ficou a cargo de artistas da região, com atuação de grupos e músicos tradicionais, desfile de
ranchos e arruadas de bombos. A destacar o concerto realizado na Igreja de Santa Maria, dia 22, pelas
Adufeiras do Paul.

Santa Maria

22 e 23

WORKSHOP “HEART COACHING:
O QUÊ? EM VEZ DE PORQUÊ?

A terapeuta Ana Rita Bandeira e Melo pretendeu com o Workshop ensinar e abordar a vida e os seus
desafios a partir de uma posição de liderança, assumindo a responsabilidade pelas emoções, pensamentos
e ações. Foram utilizadas as técnicas de visualização criativa, exercícios de escrita e meditação.

Biblioteca
Municipal

23

LIVRO “UMA NOVA CONCEPÇÃO
DE LUTA”

O salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu a apresentação do livro “Uma nova conceção de luta” de
Fernando Pereira Marques. Um livro que fala na primeira pessoa sobre a tentativa de ocupação da Covilhã
em 1968 pela LUAR. Trata-se do 5º volume da coleção Ephemera, organizada por José Pacheco Pereira
para a editora Tinta-da-China. A sessão contou com a presença do Senhor Presidente, Dr. Vítor Pereira.

Salão Nobre
dos Paços
do Concelho

21

21 e 28

CPCJ

Museu de
Arte Sacra
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25 e 26

SEMANA DO CORAÇÃO

Na semana em que se comemorou o Dia Mundial do Coração, proporcionou-se aos utentes do Complexo
Desportivo e população em geral, a realização de rastreios de alguns fatores bio fisiológicos, que permitem
monitorizar a saúde.

27

ENCONTROS NA BIBLIOTECA
“JÚLIO DE MELO E MATOS: O SEU
LEGADO”

Uma tertúlia que teve como convidado o atual diretor da Quinta da Lageosa, Dr. Agostinho Ferreira. A
sessão foi enriquecida com o testemunho de antigos alunos e um ex-diretor da Escola Profissional. Falouse na figura do visionário de Dr. Júlio de Melo e Matos e na importância do projeto da Quinta da Lageosa
para a região.

Biblioteca
Municipal

28

VISITA
GUIADA

Visita à exposição de fotografia da turma de Multimédia da E. S. Quinta das Palmeiras. A sessão contou
com a presença do fotógrafo Joaquim Antunes. Participantes: 23.

Biblioteca
Municipal –
sala átrio

28 e 29

DIA MUNDIAL DO IDOSO

Recordar é viver e a recriação de alguns jogos tradicionais foi o mote para esta iniciativa organizada pelo
Gabinete de Desporto e que visou assinalar a data de uma forma lúdica, cultural e desportiva, fomentando
o convívio entre pares. A iniciativa teve como público-alvo a população sénior das diversas turmas do
Complexo Desportivo, Piscina e Centro de Ativ’Idades

Complexo
Desportivo

2.10. outubro
DATA

TEMA

LOCAL

01 a 31

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
“AVES DA BEIRA BAIXA”

No decorrer de Outubro, foi ainda possível ser visitado e apreciado o espólio fotográfico do ilustre
fotógrafo de natureza Joaquim Antunes.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÕES “UTOPIAS” DE
AURELIANO AGUIAR E
“HUMANIZAÇÕES” DE LUÍS
ALENQUER

Estiveram ainda patentes durante o mês de Outubro as Exposições de Aureliano Aguiar e Luís Alenquer.
A primeira pode ser apreciada no jardim do Museu enquanto a segunda decorreu, no interior, na Sala das
Exposições Temporárias, de terça a Domingo das 10h às 18h.

Museu de
Arte Sacra

02 a 31

HORA DO CONTO – “OS GNOMOS
DE GNU”

A importância do conto no desenvolvimento e aprendizagem da criança é muito importante, daí de o
continuar desta atividade mensal por parte da Biblioteca Municipal. Este mês, por seu turno, deu relevo à
“aventura ecológica” do famoso escritor Umberto Eco.

Biblioteca
Municipal

03 outubro
a 05
novembro

GOLDRARTE – COLETIVA DE
ARTISTAS COVILHANENSES

A Exposição de artistas covilhanenses, "GoldrArtes" esteve patente ao público na Galeria Municipal
Tinturaria desde o mês de Outubro, tendo sido organizada pelo atelier de cerâmica "formas e cores da
terra".

Tinturaria

04

HERÓIS DE TODA A ESPÉCIE

A REN - Redes Energéticas Nacionais, através do programa "Heróis de toda a espécie", realizou no dia
04 de outubro uma ação de sensibilização junto da Escola Básica de São Domingos, na Covilhã. Esta

Escola
Básica de

202

iniciativa juntou cerca de 250 alunos (do 1º ao 4º ciclo), procurando sensibilizar os mais novos para a
importância da proteção da biodiversidade, preservação da floresta portuguesa e conservação das
espécies animais e vegetais ameaçadas ou em vias de extinção, através do teatro, jogos e plantação de
árvores.

São
Domingos

O autor é natural do Fundão, tendo iniciado a sua atividade artística há 20 anos, como autodidata.
Bancário de profissão, é no trabalho do azulejo que expressa a sua arte. José Freire já percorreu o país e
a Europa, contactando de perto com as técnicas e obras dos grandes mestres deste tipo de arte.
Com inspiração na arte do mosaico e nas várias correntes da azulejaria e na técnica “alicatado” (em voga
nos séculos XVI e XVII), a obra de José Veiga Freire recria pinturas e desenhos de artistas célebres, para
além de peças próprias. Possui um atelier em Azeitão, onde desenvolve a sua arte, contando já com
várias exposições um pouco por todo o país.

Átrio da
Câmara
Municipal

05

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“DESFILE DE PRESIDENTES – 107
ANOS EM CARICATURAS”

No âmbito da Comemoração do 107º Aniversário da Implantação da República decorreu no átrio do
edifício da Câmara Municipal da Covilhã a inauguração da exposição os “Presidentes da República”, da
autoria de José Freire. O evento contou com a participação da Banda da Covilhã, que assinalou a
efeméride com a execução de várias marchas e do hino nacional, e de Margarida Geraldes e Renato
Folgado, que protagonizaram um belíssimo momento musical.

Átrio da
Câmara
Municipal

04, 11, 18
e 25

VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA
E AO MUSEU DO CONTO

No decorrer deste mês realizaram-se 4 visitas guiadas à Biblioteca e ao Museu do Conto com o intuito de
melhor se conhecer o dinâmica e a organização da Biblioteca.

Biblioteca
Municipal

10 a 29

WORKSHOPS

Durante este período, os artistas promotores da exposição patente estiveram disponíveis para receber
crianças, para em conjunto realizarem workshops e atividades relacionados à arte (pintura, escultura e
cerâmica).

Tinturaria

11

WORKSHOP – “ORIGAMI COMO
TERAPIA”

Este workshop veio mostrar e demonstrar a importância do origami, não só apenas como uma arte de
dobrar papel mas, também, como uma atividade divertida, relaxante e terapêutica.

Biblioteca
Municipal

12

O CANTO DAS VOGAIS

A Biblioteca Municipal da Covilhã e a casa da Cultura José Marmelo e Silva promoveram uma sessão de
contos tradicionais destinados às crianças do pré-escolar daquela freguesia.

Paúl

12 a 13

TEATRO DE BOLSO DA ESTE

Este projeto foi composto por sete histórias distintas, onde dois atores e um tapete deram vida ao
cruzamento perfeito entre o teatro e a literatura.

Biblioteca
Municipal

18

“CONVERSA COM … PEDRO
SEROMENHO”

Pedro Seromenho, depois de uma maratona nas escolas da cidade, através da Rede Concelhia de
Bibliotecas, terminou na Biblioteca Municipal contando as suas histórias e fazendo viajar pelas suas
ilustrações todos os presentes, nomeadamente a Academia Sénior da Covilhã.

Biblioteca
Municipal

19

“DOIS DEDOS DE CONVERSA”

Inserido na Semana da Alimentação, contou-se com a presença da escritora Manuela Ribeiro que,
através do seu novo livro, mostrou de forma lúdica e recheada de humor a importância dos meninos
comerem a sopa toda!

Jardins de
Infância e
1º Ciclo

21

ENTREGA DOS DIPLOMAS AOS
MELHORES ALUNOS DO ANO
LETIVO 2016/2017

Esta cerimónia contou com a presença dos Diretores dos Agrupamentos Escolares das várias escolas
públicas do Concelho, onde foram entregues os Diplomas aos melhores alunos referentes ao ano letivo
2016/2017.

Teatro
Municipal

05 outubro
a 10
novembro

EXPOSIÇÃO DE JOSÉ VEIGA
FREIRE

203

CAFÉ LITERÁRIO COM
DOMINGOS AMARAL

Domingos Amaral foi o escritor convidado do Café Literário realizado no dia 25 de outubro.
O Café Montiel acolheu esta tertúlia na qual participaram mais de 4 dezenas de pessoas que foram
presenteadas, em jeito de boas vindas, com uma atuação do “Duo de Oboé e Acordeão”, constituído por
Carolina Dutra e Flávia Castro, alunas da EPABI – Escola Profissional de Artes da Covilhã.
Comunicador nato, Domingos Amaral prendeu o público com o rela

Café
“Montiel”

26

ENCONTROS NA BIBLIOTECA –
“LEITURAS MUSICAIS”

A Biblioteca Municipal da Covilhã promoveu uma rubrica mensal Encontros na Biblioteca que teve como
objetivo criar um ambiente informal de discussão em torno de um tema / personalidade constituindo mais
uma forma de assegurar o acesso livre e sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à
informação.
Tendo em que no mês de outubro se comemorou o Dia Internacional da Música, pretendeu-se com esta
tertúlia refletir sobre a importância do ensino da música nas escolas e sobre o seu impacto para o
desenvolvimento cultural e social da região. Este Encontro contou com leituras musicais com Luís
Cipriano, Eduardo Cavaco e Pedro Leitão, moderados por Dulce Gabriel.

Biblioteca
Municipal

30 outubro
a2
novembro

“UMA TARDE DE ARREPIAR”

Esta atividade foi dedicada ao contacto e conto de histórias extraordinárias de experiências alucinantes e
“arrepiantes” onde os fantasmas, vampiros e criaturas de horror foram os protagonistas.

Biblioteca
Municipal

25

2.11. novembro
DATA

TEMA

LOCAL
Esta iniciativa deu a conhecer as obras-primas da literatura universal do escritor russo Fiodor Dostoievski.
Os seus livros abordam questões existenciais e as suas personagens são instrumentos para
compreender a alma humana. Desta mostra bibliográfica, destacou-se a Primeira edição portuguesa de
“Crime e Castigo” (1901) publicada por Tavares Cardoso & Irmão

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

02 a 30

MOSTRA BIBLIOGRÁFICA | A
PALAVRA NO MOMENTO CERTO

02 a 30

FILMES DE TERROR

02 a 30

FUNDO LOCAL

Livro Roteiros de Uma Covilhã Proto-Barroca: Pinturas do Salão dos Continentes na Casa das Morgadas
e a arte na Covilhã no início do século XVIII de Vítor Serrão, Maria do Carmo Mendes e Ricardo Silva

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

LIVRO EM DESTAQUE | O
FANTASMA DA OBRA II DE JOSÉ
JORGE LETRIA

Esta antologia poética não corresponde a uma poesia completa, mas a uma seleção realizada pelo autor
com o intuito de dar uma visão equilibrada sobre duas décadas de poesia. Sob este título reúne-se
antologia poética que começa onde a primeira acaba: 1993 e prossegue até 2001. A antologia encontra a
sua unidade talvez num trabalho sobre a linguagem e no recurso a processos de metaforização. Os seus
poemas ritmados, onde abundam figuras incandescentes, de onde brotam ressonâncias e significações
magníficas, fruto de uma consciência profunda da língua portuguesa, muito característica de José Jorge
Letria.

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

02 a 30

Filmes em destaque no mês de novembro: “A sombra do vampiro de Elias de Merhige”; “Arrepios na noite
de Isidro Ortiz”; “Terror na auto-estrada de Robert Harmon”; “Gritos de Wes Craven”

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

204

02 a 30

VAI UM LIVRO?

Foram colocados em vários estabelecimentos da cidade um livro de ficção para que os covilhanenses
possam disfrutar da sua leitura

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

02

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“MOÇALAMBIQUE”

Obra da autoria de Manuel da Silva Ramos o livro Moçalambique foi editado em outubro e gira em torno
de Sebastião Barbosa, um professor de Português e História expulso do ensino oficial, que decide viajar
uns tempos para Moçambique depois de um divórcio conflituoso.

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

03

SESSÃO DE LANÇAMENTO DO
LIVRO “COMÉDIAS DA VIDA”

Obra da autoria de Rui Cabral Neste livro, o 1.º que edita, divulga histórias engraçadas e acontecimentos
interessantes passados na sua vida desde a infância até à atualidade, porque “a vida não vale nada se
não se tiver uma boa história para contar

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

HORA DO CONTO:
A LENDA DE S. MARTINHO

Neste mês foi dedicada à lenda do cavaleiro romano que pela sua bondade, protagoniza um episódio
que, ainda hoje constitui um exemplo de amor e de generosidade para com os mais desfavorecidos.
Através desta história percebeu-se que existem valores muito fortes e atitudes que devem fazer parte
integrante da vida de todas as pessoas. Após o reconto da lenda os leitores foram convidados a participar
num jogo de rimas alusivo ao S. Martinho. Este jogo teve como objetivo dar a conhecer aos mais novos
provérbios e ditos populares próprios da época e, para além, disso estimular a imaginação criando
pequenas rimas.

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

07

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
MOSTRA DE PINTURA

FELISMINA AMÉLIA natural de Caria. Fez a instrução primária na Escola de S.Marcos em Caria, onde
viveu até aos 10 anos de idade. Frequentou o Liceu Nuno Alvares em Castelo Branco, vindo depois para
a Covilhã, cidade onde residia parte da sua família, incluindo os avós. Aqui estudou o colégio das irmãs
doroteias. Em 2001, em Lisboa frequentou aulas de pintura com a professora Maria Helena Meirim. E
desde 2002 desenvolveu atividade como autodidata na área da pintura em Acrílico e Técnica Mista.
Realizou em Cascais uma exposição decorativa de trabalhos diversos, estando representada atualmente
em várias coleções particulares. O seu percurso tem sido acompanhado semanalmente, há vários anos,
por um grupo de amigas num atelier da cidade, onde são realizados diversos trabalhos decorativos

Galeria de
exposições
Tinturaria

20

O CANTO DAS
VOGAIS

Sessão de leitura de “O ladrão de palavras” destinada às crianças do 1º ciclo do Paul

Casa da
Cultura José
Marmelo e
Silva

06 a 30

2.12. dezembro
DATA

01

TEMA

INAUGURAÇÃO DO NATAL COM
ARTE

LOCAL
Abertura do programa que assinalou a época natalícia com música pelo Quarteto de Saxofones da EPABI e
dança do Kayzer Ballet. Durante a sessão inaugural teve lugar a ligação da iluminação de Natal, a abertura
dos vários espaços expositivos na Praça do Município e foi oferecido à população um Mega Bolo-Rei
“Cidade Neve” (patrocinado pela JOPAMA, em parceria com as pastelarias Credin Portugal, Doce fruta,
Padaria da Ramalha, Padaria Dias e Pereira dos Santos, Padaria do Centro e Pérola Doce)

Praça do
Município

205

01 e 08

SEXTA-FEIRA BRANCA

Promoções especiais no comércio tradicional

Zona histórica

01 dez a
07 janeiro

CARROSSEL DE NATAL

01 a 24

ALDEIA DE NATAL

Parque de Diversões para crianças - casa da brincadeira, casa da fada e trampolim (Izifun)

Praça do
Município

01 dez a
07 janeiro

PRESÉPIO

Personalizado por Miguel Gigante

Praça do
Município

01 dez a
07 janeiro

CASINHA DO PAI NATAL

Decorada pela Academia Sénior

Praça do
Município

01 dez a
07 janeiro

CANTINHO DA LÃ

Vestuário e artesanato em burel da autoria de Miguel Gigante

Praça do
Município

01 dez a
07 janeiro

MONTRAS COM ARTE

Projeto da Escola Secundária Campos Melo em parceria com a Associação Empresarial da Covilhã,
Belmonte e Penamacor

Comércio
Tradicional

01 dez a
07 janeiro

ROTUNDAS COM ARTE

Decoradas de Natal por alunos dos 2º e 3º ciclos e secundário das nossas escolas (Conservatório de
Música da Covilhã, Campos Melo, EPABI, Frei Heitor Pinto e Quinta das Palmeiras)

Rotundas da
Cidade

01 a 24

ANIMAÇÃO DE RUA

Música, artes e ofícios com a ASTA, Banda da Covilhã, Conservatório de Música da Covilhã, EPABI,
Kayzer Ballet e TeatrUBI

Centro Histórico

02

CONCERTO DE GALA

Banda da Covilhã

Igreja de S.
Francisco

02 dez a
07 janeiro

SONHOS DE NATAL

Exposição de quadros e livros de artistas e autores covilhanenses com sessões de leitura e pintura ao vivo.
2/12 > Ivo Rocha da Silva (escritor) e Teresa Gaspar (pintora) | 3/12 > Vanessa Martins (e) e Mia Costa (p) |
08 /12 > Marco Gil (e) e Rosalina Cruz (p) | 09/12 > Rogélia Proença (e) e Rui Frade (p) | 10/12 > Célia
Bonifácio (e) e Santos Luís (p) | 16/12 > Teresa Duarte Reis (e) e Mário Costa (p) | 17/12 > Cátia Ladeira
(e) e Santos Luís (p) | 23/12 > António José da Silva (e) e João Salcedas | 6/1 > José Macedo (e) e Teresa
Gaspar (p) | 7/1 > Festa Final.

Antiga loja da PT

02 dez a
05 janeiro

EXPOSIÇÃO DE DESENHOS DE
NATAL

Coroas, pinheiros e dezenas de desenhos alusivos ao Natal elaborados pelas crianças que frequentam os
estabelecimentos de ensino do Concelho

Teatro Municipal
da Covilhã

02 dez a
07 janeiro

“O NATAL NA LITERATURA”

Mostra bibliográfica.

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

02 dez a
07 janeiro

OFICINA DE ESCRITA E
ILUSTRAÇÃO DE “CARTAS E
POSTAIS DE NATAL “

Centro da
Cidade

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

206

05, 06 e 07

É NATAL NA COVILHÃ

Ivo Rocha da Silva, escritor covilhanense, dinamizou sessões de construção de um conto coletivo natalício

Antiga loja da PT

06 a 30

HORA DO CONTO “O PAI NATAL
QUE VEIO DO ESPAÇO”

02 a 08

OFICINA "DECORAÇÕES DE
NATAL"

Maria da Luz Castanheira dinamizou oficinas criativas em que crianças de vários jardins de infâncias e ATl’s
elaboraram as suas próprias decorações de Natal

Museu Arte
Sacra

02 a 30

VAI UM LIVRO?

Foram colocados em vários estabelecimentos da cidade um livro de ficção para que os covilhanenses
possam disfrutar da sua leitura

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

02

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “HÁ
PEGADAS NO ARCO IRIS”

Livro da autoria de Célia Bonifácio nascia em 1973, no concelho da Covilhã. É professora do 1º Ciclo do
Ensino Básico, licenciada na área de Expressões na Escola Superior de Educação da Guarda e Mestre em
Letras pela Universidade da Beira Interior. Com um gosto especial por palavras, silêncios, ritmo, sonoridade
e poesia é autora do ensaio A Poesia no 1ºCiclo – Desenvolvimento Cognitivo e Equilíbrio Emocional da
Criança, publicado em 2014; do livro infanto-juvenil Chuva de Papel, publicado no mesmo ano pela Edições
Vieira da Silva; Chuva de Papel II – Uma prenda inesperada, publicado em 2015 e nesse mesmo ano
também “O Dia em que Renasci”. Participou, ainda, na coletânea de poesia “A Essência do Amor III” da
mesma editora.

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

02

INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO
“NATAL FLORIDO DO REDONDO”

02 dez a
07 janeiro

EXPOSIÇÃO "“O NATAL NA ARTE
DE RECORTAR PAPEL”

Gabriela Antunes

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

02 dez a
08 de
janeiro

EXPOSIÇÃO “NATAL FLORIDO DO
REDONDO

No âmbito da cooperação entre o Município da Covilhã e o Município do Redondo, esteve patente uma
exposição em que o visitante era remetido para uma rua florida do Redondo, onde encontrou as tradicionais
figuras do Natal construídas em papel, de acordo com a centenária arte alentejana.

Museu Arte
Sacra

04 a 23

OFICINA "A MEIA DO PAI NATAL"

Júlia Salcedas dinamizou oficinas criativas em que crianças de vários jardins de infâncias e ATL’s
elaboraram as suas próprias decorações de Natal.

Museu Arte
Sacra

08 a 24

MERCADINHO DE NATAL

Inaugurado a 8 de dezembro ao som da Orquestra de Pais Natal da Banda da Covilhã, este mercado
pretendeu divulgar o artesanato e os produtos regionais. Para além disso, decorreu uma ação de
sensibilização ambiental, sob o mote “Arte de dar e receber”. Neste Natal adote uma árvore, ofereceram-se
árvores para futura plantação.

Arcadas da
Câmara

09

DESFILE INTERGERACIONAL PAI
NATAL COM ARTE

Rede de Infantários e ERPI da Misericórdia da Covilhã.

Praça do
Município

09

CONCERTO DE NATAL

ACBI - Associação Cultural da Beira Interior e Conservatório de Música de Lisboa.

Igreja de S.
Tiago

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

Museu Arte
Sacra

207

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

09

APRESENTAÇÃO DO LIVRO "CEM
POEMAS, 100 SEGREDOS"

Obra da autoria de Cristina Martins

09, 16 e 23

COZINHA COM ARTE

Três manhãs dedicadas à gastronomia natalícia.

Mercado
Municipal

12 dez a
09 janeiro

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS

Santa Casa da Misericórdia

Igreja da
Misericórdia

13

EXPOSIÇÃO “CAPSULAS DE LUZ,
SUBSTÂNCIAS DE LUGAR”

De Maria João Almeida.

Tinturaria
Galeria de
Exposições

13 a 17

INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO DE
MARIA JOÃO ALMEIDA

Maria João Almeida nasceu em 1984, na Madalena em Vila Nova de Gaia. É licenciada em Som e Imagem
(especialização em Vídeo) pela Universidade Católica Portuguesa. O seu percurso cinematográfico é
marcado pela colaboração como assistente de realização e produtora independente em diversas curtasmetragens

Tinturaria
Galeria de
Exposições

15

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
"HISTÓRIAS DE ENCANTAR
AJUDARIS | 2017"

A Ajudaris e a Rede de Afetos partilharam a magia das histórias de encantar escritas por pequenos autores
e ilustrados por artistas solidários.

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

A Arte de Dar e Receber: Música vai aos lares e Centros de Dia pela ACBI e EPABI

Lares do
Concelho

16 e 17

18 e 19

CONCERTOS SOLIDÁRIOS

O artista Nuno Miguel Henriques proporcionou aos utentes momentos únicos de poesia e música.

Várias
freguesias do
Concelho

20

DESFILE DE BOMBOS

APPACDM da Covilhã

Praça do
Município

25

LIVRO “UM SONHO…UMA LUZ OU
UMA SOMBRA”

Sessão de lançamento do livro.

05

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“SENTIRES E SERENIDADES”

Teresa Gaspar Nasceu na Covilhã a 19 de Janeiro de 1961. Em meados da década de 1980 iniciou o seu
percurso artístico tendo ao longo dos últimos anos executado temáticas variadas. Sendo autodidata no
abstrato e arte contemporânea atingiu uma grande qualidade na utilização de várias técnicas a óleo e
espatulados. Sentires e serenidades transpõe emoções, imaginação e a expressão dos sentimentos.

Galeria de
exposições
Tinturaria

09 a 22

WORKSHOPS “FÉRIAS DE NATALARTE ILIMITADA”

No âmbito da exposição Sentires e serenidades, a artista Teresa Gaspar recebeu crianças dos ATL da
cidade que dedicaram uma tarde à arte, tendo como objetivo desenvolver as capacidades de observação e

Galeria de
exposições

Biblioteca
Municipal da
Covilhã

208

expressão através de diversos exercícios e propostas de trabalho com pinceis e tintas, explorando
diferentes técnicas

Tinturaria

O CANTO DAS VOGAIS

Sessão de leitura de “O ladrão de palavras”, destinada às crianças do 1º ciclo do Paul

Casa da Cultura
José Marmelo e
Silva

FIM DE ANO

Fogo-de-artifício e muita música

Praça do
Município

20

31

210

3. Outras Atividades
3.1. Património Imóvel
Classificação de Bens Imóveis e Fixação de Zona Especial de Proteção
A Divisão de Cultura deu continuidade aos trabalhos sobre o estudo do património cultural edificado,
tendo em vista a realização de processos de classificação que visam salvaguardar e promover o
património cultural edificado.
Os técnicos desta divisão integram uma equipa específica e multidisciplinar constituída por técnicos
com conhecimentos nas áreas de história da arte, ciências documentais, arquitetura, cartografia,
topografia e georreferenciação.
Mantendo-se sempre em contacto com os serviços da Direção Regional de Cultura do Centro
(DRCC), com quem reuniu várias vezes, procurou realizar um trabalho de parceria com este
organismo.
Fruto do trabalho desenvolvido por esta equipa, em junho do corrente ano foi publicada em Diário da
República a classificação dos edifícios Sede do Clube União e do Estendedouro das Escadas do
Castelo como imóveis de interesse Municipal.
Este processo resultou de uma das propostas elaboradas pelos Técnicos dos Municípios que
obtiveram pareceres favoráveis da DRCC e DGPC, após os quais foram submetidas a apreciação em
Sessão de Câmara e Assembleia Municipal.

3.2. Conselho Municipal da Juventude da Covilhã
O Conselho Municipal da Juventude da Covilhã foi instituído em 2016 com a tomada de posse dos
representantes das juventudes partidárias, associações juvenis e associações de estudantes.
Depende diretamente do Presidente da Câmara que também preside o órgão.
À posteriori, integraram o Conselho os observadores permanentes nomeadamente a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, a Comissão de Crianças e Jovens da Covilhã e
as Associações de Pais da EB1 dos Penedos Altos e da EB S. Domingos.
À presente data, integram o Conselho Municipal da Juventude 27 representantes, a saber: 5
Juventudes Partidárias, 8 Associações de Estudantes, 10 Associações Juvenis, 2 Associações de
Pais e encarregados de Educação, 1 Comissão Proteção de Crianças e Jovens da Covilhã e 1
Associação dos Bombeiros Voluntários da Covilhã.
Entre janeiro e outubro de 2017, e atendendo a que a duração dos mandatos das Associações de
estudantes e Associações de pais, na sua maioria, corresponde ao período letivo, foi verificada a sua
durabilidade e solicitada a indicação de novo representante.
A
01
de
março
foi
criado
o
endereço
eletrónico
deste
órgão
consultivo
<conselho.municipal.juventude@cm-covilha.pt>.
Neste mesmo mês entrou em funcionamento o link: <https://www.facebook.com/Conselho-Municipalda-Juventude-da-Covilh%C3%A3-482608045462069/>
Teve lugar, a 28 de março, o “Encontro Associativo Jovem”, que se realizou no auditório da Biblioteca
Municipal;
A 12 de agosto, assinalou-se o Dia Internacional da Juventude, sob o tema “Jovens Construindo a
Paz”, tendo o Município aderido às celebrações, mediante a entrada gratuita na piscina praia aos
jovens entre os 12 e os 29 anos.

3.3. Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC)
A IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais é um serviço central da administração direta do
Estado dotado de autonomia administrativa, tendo como missão garantir a segurança dos
espetáculos de natureza artística, promover e defender os autores e autenticar e classificar os
conteúdos culturais.
Por espetáculos de natureza artística entendem-se as manifestações e atividades ligadas à criação,
execução, exibição e interpretação de obras no domínio das artes do espetáculo e do audiovisual e
outras execuções e exibições de natureza análoga que se realizem perante o público. Todas estas
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atividades são disciplinados por um conjunto de regras que antecedem a sua realização, cujo regime
jurídico de funcionamento foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro.
Face à necessidade de racionalizar e otimizar os recursos, foram implementadas delegações da
IGAC nos Concelhos que apresentam um número significativo de registos, nomeadamente de
licenças de representação e de registo de promotor. O concelho da Covilhã enquadra-se nestes
pressuposto, razão pelo qual se encontra ativa e em pleno funcionamento a Delegação Municipal do
IGAC na Covilhã.
De janeiro a outubro do corrente ano, foram avaliados e licenciados 306 processos, envolvendo os
dois grupo de atividade artística, nomeadamente artes cénicas e audiovisual/multimédia.

Música

Teatro

Dança

Circense

Espetáculos Cruzamentos
ao Vivo
Artísticos

Audiovisual
Multimédia
Áudio
/
Cinema Vídeo

jan/17

0

1

0

0

0

0

30

1

fev/17

0

1

0

0

0

0

25

0

mar/17

0

1

0

0

0

0

35

0

abr/17

0

0

0

0

0

0

29

0

mai/17

2

1

0

0

1

0

24

0

jun/17

4

1

0

0

0

0

36

0

jul/17

0

0

0

0

0

0

31

0

ago/17

0

0

0

0

0

0

33

0

set/17

3

1

0

0

0

0

23

0

out/17

3

0

0

0

0

0

44

0

Nov/17

0

0

0

0

0

0

33

0

Dez/
Subtotal…
Total…

0

0

0

0

0

0

41

0

15
410

9

0

0

1

0

384

1

Tipo de
atividade
Mês

Artes Cénicas

Do licenciamento destes processos resultou a comunicação, ao serviço central, de 65 registos.

N.º de pedidos no mês

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Licença de representação

5

5

6

4

4

9

4

4

7

4

5

4

Registo de promotor

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Espetáculo ocasional

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pedido de vistoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Espetáculo tauromáquico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sub-total …

6

6

6

5

5

9

4

4

7

4

5

4

Total …

65

3.4. Saúde
A unidade da Saúde, embora adstrita à Chefe de Divisão de Cultura, Juventude e Desporto, assumese como um sector descentralizado, havendo diversos serviços a desenvolver iniciativas nesta área.
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No âmbito da política da saúde, transversal a todos os sectores, podemos identificar várias ações,
desde no âmbito da medicina do trabalho e medicina curativa às análises da qualidade da água.
O nosso serviço receciona e encaminha os resultados das analises feitas com base nas colheitas
realizadas nos tanques da Piscina Municipal e na Piscina Praia e cujos resultados são afixados nas
respetivas infraestruturas.
Procede do mesmo modo com as análises realizadas à água das fontes/fontanários/outros espaços
públicos e estabelecimentos de ensino da rede pública, que encaminha para o Gabinete de Proteção
Civil e setor de educação.
Ao longo do corrente ano, estabeleceu parcerias com instituições e unidades de ensino local, através
das quais crianças e jovens com necessidades especiais desenvolveram atividades aquáticas
vocacionadas para os seus problemas.
Associou-se, a nível local, com o Centro Hospitalar Cova da Beira, a Cruz Vermelha, a Liga
Portuguesa Contra o Cancro e o Grupo de Dadores de Sangue, dando apoio logístico às ações de
sensibilização e atividades realizadas por estes organismos.
A nível nacional, a Autarquia foi “Embaixador DNV” do projeto Dia do Nariz Vermelho, uma campanha
de sensibilização desenvolvida pela Operação Nariz Vermelho. A vertente a que o Município se
associou - “Tenha muita Lata”- realizou-se de 22 de Maio a 5 de Junho, e vários serviços da Câmara
foram fiéis depositários de “latas donativo”, convidando colaboradores e utentes a contribuir para a
causa
A 09 de setembro foi assinalado o Dia da Grávida que proporcionou, a todas as parturientes, aula de
ginástica, workshops de preparação para o parto e posturas e sobre o banho do recém nascido
O Dia Internacional do Coração foi assinalado, nos dias 25 e 26 de Setembro, mediante a medição de
alguns parâmetros que permitem monitorizar a sua saúde, nomeadamente peso, massa gorda,
massa magra, tensão arterial, bem como a medição da glicémia e aconselhamento nutricional.

3.5. Toponímia
Compete à Câmara Municipal, nos termos das alíneas ss) e tt), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
lei 75/2013, de 12 de setembro, por iniciativa própria ou sob propostas de outras entidades, deliberar
sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as regras de numeração dos
edifícios.
Com a aprovação e publicação em Diário da República, a 1 de setembro de 2016, do Regulamento
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do Município da Covilhã (alteração), coube à Divisão
de Cultura, Juventude e Desporto o apoio administrativo e técnico inerente à atribuição de topónimos.
A 06 de fevereiro de 2017 teve lugar tomada de posse dos elementos que constituem a Comissão de
Toponímia, a qual reuniu duas vezes.
Entre janeiro a outubro de 2017, procedeu-se à análise, fundamentação e proposta para despacho de
40 pedidos, dos quais:
Pendentes
29

Tratados
11

N.º de topónimos comunicados
58

De referir que dos 29 pedidos pendentes:
Aguardam parecer da Comissão

Audição à Junta de Freguesia

18

7

Aguardam decisão superior
sobre o procedimento a adotar
4

4. Estatísticas – valores anuais
4.1. Museu de Arte Sacra
Mensalmente é apurado o número de visitantes ao Museu de Arte Sacra de acordo com faixa etária,
sexo e nacionalidade, e por período temporal. Estão incluídos o número de participantes nas visitas
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guiadas à cidade que a equipa do Museu promove no âmbito Descobrir a Covilhã, o número de
participantes nas oficinas/ateliês que são realizadas ao longo do ano e das diversas participações em
eventos no exterior em colaboração com parceiros locais e nacionais. É de referir que o mapa
detalhado e as especificidades de cada atividade/evento estão na parte descritiva deste relatório.

Museu de Arte Sacra
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Valor anual: 11499

4.2. Tinturaria
É apurado o número de visitantes às exposições programadas mensalmente na Tinturaria.
Adicionalmente, são realizadas diversas oficinas de promoção da exposição, assim como, de
divulgação do trabalho do artista convidado. Para além disso, a Tinturaria é contatada por entidades
diversas para cedência do espaço para a realização de eventos diversos.

Tinturaria
1200
1000
800
600
400
200
0

Valor anual:7021
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4.3. Teatro Municipal
Mês

Nº Utilizadores

Nº Eventos

Bilheteira a)

Custos Técnicos b)

Janeiro

0

0

0,00 €

0,00 €

Fevereiro

444

4

924,00 €

300,00 €

Março

1693

15

5.277,00 €

1.125,00 €

Abril

4424

12

10.723,00 €

700,00 €

Maio

4899

17

14.362,50 €

225,00 €

Junho

2128

8

4.776,50 €

150,00 €

TOTAL

13588

56

36.063,00 €

2.500,00 €

NOTA:
a) Bilheteira - O valor diz respeito aos bilhetes emitidos na bilheteira, para venda pelas várias
organizações dos espetáculos, pelo que será sempre um valor aproximado, uma vez que os bilhetes
não vendidos não estão contabilizados.
b) Custos Técnicos - Um valor estimado em termos de custos de material técnico utilizado e aluguer
de material.

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
TOTAL

Nº Utilizadores
0
444
1693
4424
4899
2128
13588

Nº Eventos
0
4
15
12
17
8
56

Custos Técnicos
0,00 €
300,00 €
1.125,00 €
700,00 €
225,00 €
150,00 €
2.500,00 €

4.4. Biblioteca Municipal
Mensalmente, é apurado o número de visitantes da Biblioteca, assim como, o número de
participantes em cada atividade.

Biblioteca Municipal
5000
4000
3000
2000
1000
0

Valor anual de visitantes: 39174
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Número de documentos (coleção documental) para empréstimo domiciliário, pedidos de exposições
para o exterior, empréstimo interbibliotecário e pedidos de documentos para investigação (coleção
patrimonial da Biblioteca): 6630

4.5. Arquivo Municipal
Mensalmente é apurado o número de utilizadores do espólio documental do arquivo de acordo com
faixa etária, sexo e nacionalidade, e por período temporal. Estão incluídos o número de participantes
das atividades que decorreram pontualmente nas comemorações de dias específicos que já foram
mencionados na parte descritiva deste relatório e, ainda o número de documentos solicitados para
consulta in loco e para os serviços do município.

Arquivo Mensal

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Valor anual: 158

5. Infra-estruturas Desportivas
5.1. Nota Introdutória
Segue-se um resumo, seguindo uma metodologia de gestão/ocupação/atividades/eventos e
protocolos, que engloba os utentes livres, clubes, entidades de ensino e coletividades/associações
em todas as Instalações Desportivas da Câmara Municipal da Covilhã, a saber:
 COMPLEXO DESPORTIVO DA COVILHÃ
 ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ SANTOS PINTO
 PISCINA MUNICIPAL DA COVILHÃ
 PISCINA PRAIA DA COVILHÃ
 ATIVIDADES PONTUAIS
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5.2. Complexo Desportivo da Covilhã

19h00-21h00

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

ADE
ESCOLINHA
FORMAÇÃO

SCC
ESCOLINHA
FORMAÇÃO

ADE
ESCOLINHA
FORMAÇÃO

SCC
ESCOLINHA
FORMAÇÃO

Sexta

Sábado

09h00-11h00

11h00- 13h00
17h30-18h00
18h00-18h30
18h30-19h00
19h00-19h30
19h30-20h00
20h00-20h30
10h00- 11h00
18h30- 19h30

CAMPO 3

Esc.
Internaciona
l da Covilhã

Desporto
Sénior
Sala de Ginástica

15h00-17h00
17h00-19h00
19h00-21h00
09h00-11h00

Viveiro

11h00- 13h00

09h00-11h00

Desporto
Sénior
Esc.
Internac. da
Covilhã

Peso
Saudável
Judo Clube

Desporto
para todos

17h00-19h00
19h00- 21h00

Pista

Peso
Saudável
Judo Clube

Desporto
Sénior
Esc.
Internac. da
Covilhã

Judo Clube

Peso
Saudável
Desporto
para todos
Rugby/
Atletismo
AAUBI

Rugby/
Atletismo
AAUBI
EPABI

EPABI

11h00- 13h00

15h00- 17h00
18h00-19h00

Esc.
Internaciona
l da Covilhã

Desporto
Sénior

EPABI
Peso
Saudável
Grupo CA
Donas /
Penta Clube

Esc.
Internaciona
l da Covilhã
EPABI

EPABI

Esc.
Internaciona
l da Covilhã

Peso
Saudável
AAUBI/ECA
FC/EPABI

Penta Clube

Peso
Saudável
Grupo CA
Donas /
AAUBI

Domingo

Jogos

09h00-11h00
11h00- 13h00
15h00-17h00
17h00-19h00

CAMPO 2

5.2.1. Horário e Espaço Físico

ECAFC/EPA
BI
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5.2.2. Atividade Desportiva: (Janeiro a Junho 2017) Treino /Número de Atletas/Jogos
5.2.2.1. Sporting Clube da Covilhã
1º semestre
Escalão

Nº Treinos

Infantis 9
Infantis 7
Iniciados
Juvenis
Juniores
Seniores
TOTAL
(Semestral)

Nº Atletas

Campo 1
Nº de Jogos

19
18
26
20
17
22
1464

48
48
48
96
192
432

Campo 2
Nº de Jogos
6
6
4
9

3
1
4

25

2º semestre
Escalão

Nº Treinos

Infantis 9
Infantis 7
Iniciados
Juvenis
Juniores
Seniores
TOTAL
(Semestral)

Nº Atletas

Campo 1
Nº de Jogos

22
18
26
23
21
29
834

32
30
32
34
112
240

Campo 2
Nº de Jogos
4
3
9
7

6
16
22

23

1º semestre
Sporting Clube da Covilhã
Nº Treino

Nº Atletas

Campo 1 Nº de Jogos

Campo 2 Nº de Jogos

1464

432

4819

6

Infantis 9

18

6

Infantis 7

4826

4

Iniciados

4820

9

Juvenis

96
17 3
Juniores

192
22 1
Séniores

4 25
TOTAL
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2º semestre
Sporting Clube da Covilhã
Nº Treino

Nº Atletas

Campo 1 Nº de Jogos

Campo 2 Nº de Jogos

834

240
3222

4

Infantis 9

18

3

Infantis 7

3026

9

Iniciados

3223

7

Juvenis

3421 6

112
2916

Juniores

Séniores

2223
TOTAL

5.2.2.2. ADE - Associação Desportiva da Estação
1º semestre
Escalão

Nº Treinos

Nº Atletas

Iniciados

43

16

Juvenis
TOTAL (Semestral)

43
86

17
396

2º semestre
Escalão

Nº Treinos

Nº Atletas

Iniciados

28

21

Juvenis
TOTAL (Semestral)

28
56

22
258

1º semestre
Associação Desportiva da Estação
396
400
300
Nº Treino

200
100

43 16

43 17

Iniciados

Juvenis

86

0
TOTAL

Nº Atletas
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2º semestre
Associação Desportiva da Estação
258

300
250
200

Nº Treino

150
100
50

28 21

28 22

Iniciados

Juvenis

Nº Atletas

56

0
TOTAL

5.2.2.3. Desporto Sénior /Câmara Municipal da Covilhã
1º semestre
Desporto Sénior

Nº Aulas (mensal)

Nº Alunos

32
192

80
1920

+65 anos
Total (Semestral)

Sala
Ginástica
80
1920

2º semestre
Desporto Sénior

Nº Aulas

Nº Alunos

132
132

80
1920

+65 anos
Total (Semestral)

Sala
Ginástica
80
1920

1º semestre
Desporto Sénior
1920

1920

2000
1000

32 192

+65 anos
80

80

0
Nº Aulas

Nº Alunos

Sala
Ginástica

Total

220

2º semestre
Desporto Sénior
1920

1920

2000
1000

132132

80

+65 anos

80

Total

0
Nº Aulas

Nº Alunos

Sala
Ginástica

5.2.2.4. Desporto Para Todos / Câmara Municipal da Covilhã
1º semestre
Desporto Para
Todos
+18 até 64
Total (Semestral)

Nº Aulas (mensal)

Nº Alunos

Sala Ginástica

48
288

160
960

40
960

Nº Aulas

Nº Alunos

Sala Ginástica

38
38

160
960

40
240

2º semestre
Desporto Para
Todos
+18 até 64
Total (Semestral)

1º semestre
Desporto para Todos
960

960

1000
288

500
48

+18 até 64
160

160

0
Nº Aulas

Nº Alunos

Sala Ginástica

Total

221

2º semestre
Desporto para Todos
960
1000
800
600
400
200
0

+18 até 64
8

48

Nº Aulas

240

160

Total

40

Nº Alunos

Sala Ginástica

5.2.2.5. Peso Saudável

Peso Saudável
Total (Semestral)

1º semestre
Nº Aulas (mensal)
Nº Alunos
12
120
72
720

Sala Ginástica
120
720

2º semestre

Peso Saudável
Total (Semestral)

Nº Aulas
12
72

Nº Alunos
120
720

Sala Ginástica
120
720

1º semestre
Peso Saudável
720

800

720

600
400
200

12 72

120

120

0
Nº Aulas
(mensal)

Nº Alunos

Sala Ginástica

Total (Semestral)
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2º semestre
Peso Saudável
720

800

720

600
400

120

12 72

200

120

Total (Semestral)

0
Nº Aulas
(mensal)

Nº Alunos

Sala Ginástica

5.2.2.6. Judo Clube Covilhã

Judo

Idades

Mirim
Infantil
Juvenil
Sénior
TOTAL (Semestral)

3 / 8 anos
9/10 anos
11/ 16 anos
+18 anos

Judo
Mirim
Infantil
Juvenil
Sénior
TOTAL (Semestral)

Idades
3 / 8 anos
9/10 anos
11/ 16 anos
+18 anos

1º semestre
Nº Aulas
(mensal)
8

Nº Alunos

Sala Ginástica

56

56

16

320

320

144

1920

1920

2º semestre
Nº Aulas (mensal)
8

Nº Alunos
56

Sala Ginástica
56

16

320

320

144

1920

1920

1º semestre
Judo Clube da Covilhã
1920
2000

1920

1500

Nº Aulas (mensal)

1000
500

Nº Alunos
8 56

56

320
16

320

144

0
Mirim

Infantil

Juvenil

Sénior TOTAL (Semestral)

Sala Ginástica
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2º semestre
Judo Clube da Covilhã
1920
2000

1920

1500

Nº Aulas (mensal)

1000
500

Nº Alunos
8 56

56

320
16

320

Sala Ginástica

144

0
Mirim

Infantil

Juvenil

Sénior TOTAL (Semestral)

5.2.2.7. Rugby /Associação Académica Universidade da Beira Interior
Rugby
Escolinha
TOTAL
(Semestral)

Idades
8/14anos

Nº Treinos (Mensal)
8

Nº Alunos
112

Viveiros
112

48

672

672

Escolinha de Rugby / UBI
672

800

672

600
Escolinha

400
200

8 48

112

112

TOTAL (Semestral)

0
Nº Treinos
(Mensal)

Nº Alunos

Viveiros

5.2.2.8. Atletismo/ Associação Académica Universidade da Beira Interior/C.C.D Leões da Floresta

Atletismo
Benjamim/Inf/Inic/Juv
TOTAL (Semestral)

Atletismo
Benjamim/Inf/Inic/Juv
TOTAL (Semestral)

1º semestre
Nº Treinos
Idades
(mensal)
10/17anos
20
120
2º semestre
Nº Treinos
Idades
(mensal)
10/17anos
20
120
1º semestre

Nº Atletas

Pista

300
1800

300
1800

Nº Atletas

Pista

300
1800

300
1800
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AAUBI / CCD Leões da Floresta
1800

2000

1800

1500
Benjamim/Inf/Inic/Juv

1000
500

20 120

300

300

TOTAL (Semestral)

0
Nº Treinos
(mensal)

Nº Atletas

Pista

2º semestre
AAUBI / CCD Leões da Floresta
1800

2000

1800

1500
Benjamim/Inf/Inic/Juv

1000
500

20 120

300

300

TOTAL (Semestral)

0
Nº Treinos
(mensal)

Nº Atletas

Pista

5.2.2.9. Grupo Convívio e Amizade nas Donas/ Atletismo

Atletismo
Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen
TOTAL (Semestral)

Atletismo
Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen
TOTAL (Semestral)

Idades
10/30anos

Idades
10/30anos

1º semestre
Nº Treinos
Nº Atletas
12
240
72
1440

Viveiros
120
720

2º semestre
Nº Treinos
Nº Atletas
12
240
72
1440

Viveiros
120
720

Pista
240
1440

Pista
240
1440
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1º semestre
Grupo Convivio e Amizade nas Donas
1440

1440

1500
720

1000

Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen
500

12 72

240

240

120

TOTAL (Semestral)

0
Nº
Nº Atletas Viveiros
Treinos

Pista

2º semestre
Grupo Convivio e Amizade nas Donas
1440

1440

1500
720

1000

Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen
500

12 72

240

120

240

TOTAL (Semestral)

0
Nº
Nº Atletas Viveiros
Treinos

Pista

5.2.2.10. Estrela Campo de Aviação Futebol Clube/ Atletismo

Atletismo
Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen/Vet
TOTAL

Atletismo
Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen/Vet
TOTAL

1º semestre
Idades
Nº Treinos
9/50anos
8
48

Nº Atletas
432
2592

Viveiros

Pista
432
2592

2º semestre
Nº Treinos
8
48

Nº Atletas
432
2592

Viveiros

Pista
432
2592

Idades
9/50anos
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1º semestre
Estrela Campo de Aviação Futebol Clube
3000

2592

2592

2500
2000
Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen/Vet

1500

TOTAL (Semestral)
1000
432
500

432

8 48

0
Nº Treinos Nº Atletas

Viveiros

Pista

2º semestre
Estrela Campo de Aviação Futebol Clube
3000

2592

2592

2500
2000
Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen/Vet

1500

TOTAL (Semestral)
1000
432
500

432

8 48

0
Nº Treinos Nº Atletas

Viveiros

Pista

5.2.2.11. Penta Clube da Covilhã /Atletismo

Atletismo
Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen
TOTAL (Semestral)

Idades
6/21anos

Ano
Nº Treinos
8
48

Nº Atletas
200
1200

Viveiros

Pista
200
1200
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Ano
Penta Clube da Covilhã
1500

1200

1200

1000

Benjamim/Inf/Inic/Juv/Sen

500
8 48

200

TOTAL (Semestral)

200

0
Nº Treinos Nº Atletas Viveiros

Pista

5.2.2.12. Complexo Desportivo / Utilização Livre

Atividade Livre
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
TOTAL

1º semestre
Idades
Nº Utentes
2.157
2.095
2.928
+17anos
2.441
2.489
2.506
14.616

Pista
2.00 1
1.978
2.870
2.290
2.300
2.496
12.935

2º semestre
Atividade Livre
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Idades

+17anos

Nº Utentes
1788
1934
2676
2780
1880
1320
12378

Pista
1749
1891
2620
2740
1871
1253
12124

1º semestre
Complexo Desportivo / Utilização Livre
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

14.616
12.935

Nº Utentes
2.157 2.095 2.928 2.441 2.489 2.506
2.001 1.978 2.870 2.290 2.300 2.496

Pista
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2º semestre
Complexo Desportivo / Utilização Livre
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

12378
12124

1749

2780

2676

1934

1788

1891

2740

2620

1880

Nº Utentes
1871 1320 1253

Pista

5.3. Estádio Municipal José Santos Pinto
5.3.1. Sporting Clube da Covilhã Equipa A
1º semestre
Escalão

Nº Treinos
(mensal)

Nº Atletas

Sénior
TOTAL (Semestral)

8
48

176
1056

Campo
Nº de Jogos
11
11

2º semestre
Escalão

Nº Treinos

Nº Atletas

Sénior
TOTAL (Semestral)

16
16

29
176

Campo
Nº de Jogos
5
6

Estádio José Santos Pinto
1200
1000
800
600
400
200
0

1056

8 48

Sénior

176
11 11
Nº de Jogos

Nº Treinos
(mensal)

Nº Atletas

Campo

TOTAL (Semestral)
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1º semestre
Estádio José Santos Pinto
176
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Sénior
29

16 16

TOTAL (Semestral)
5

5

Nº de Jogos
Nº Treinos
(mensal)

Nº Atletas

Campo
2º semestre

5.4. Piscina Municipal da Covilhã
A Piscina Municipal da Covilhã dispõe de uma grande variedade de atividades, com intuito de
abranger e satisfazer as necessidades das diferentes faixas etárias. Assim, o utente pode optar por
frequentar uma classe de acordo com os objetivos individuais. Um dos objetivos do novo horário 8h00
é proporcionar aos utentes livres um horário mais confortável para realizar o seu treino diário, tendo
em conta que no final da tarde a ocupação da piscina está sempre esgotada devido às atividades da
Escola Municipal de Natação.
5.4.1. Horário de Funcionamento
Dias da semana - 08h00 às 21h00
Sábados - 08h00 às 13h00

5.4.2. Utentes Regime Livre

Horário
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Segunda
42
100
57
84
5
39
60
85
57
125
138
34

Terça
46
87
162
96
22
59
173
96
71
145
57
16

Quarta
40
88
75
63
13
51
53
139
73
124
48
11

1º semestre
Quinta Sexta
39
38
143
86
105
95
75
98
11
7
49
19
63
33
103
106
43
51
77
88
118
48
41
11

Sábado
19
72
45
72
13
0
0
0
0
0
0
0

Total
224
576
539
488
71
118
382
529
295
559
409
113
TOTAL

Média(Semestral)
1344
3456
3234
2928
426
708
2292
3174
1770
3354
2454
678
25818
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2º semestre
Horário
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Segunda
20
58
22
35
4
17
40
37
29
30
32
4

Terça
23
40
34
22
2
18
9
29
20
38
30
1

Quarta
15
42
18
11
3
14
19
23
18
54
26
5

Quinta
10
47
25
20
1
15
22
25
17
38
24
6

Sexta
16
23
27
15
2
12
17
13
8
15
12
1

Sábado
4
29
53
45
4
0
0
0
0
0
0
0

Total
88
239
179
148
16
76
107
127
92
175
124
17
TOTAL

Média(Semestral)
528
1434
1074
888
96
456
642
762
552
1050
744
102
8328

5.4.3. Protocolos
Horário
Entidades
APPACDM
6ª Feira das 11:00 às 13:00
APPACDM
4ª Feira das 10:00 às 11:30
Agrup. Escolas a Lã e a Neve
4ª Feira das 15:00 às 16:00
PSP
3ª Feira das 11:00 às 12:00
GNR
4ª Feira das 11:00 às 12:30
Escola Sec. Frei Heitor Pinto
3ª, 4ª, 5ª Feiras, das 16:50 às 17:50
Escola Sec. Campos Melo
4ª Feira das 14:00 às 17:00
Academia Sénior
3ª e 6ª Feiras das 11:20 às 12:00
Penta Clube da Covilhã
3ª e 6ª Feiras das 18:00 às 18:50
AAUBI
3ª e 5ª Feiras das 20:20 às 21:00
Nº TOTAL DE FREQUÊNCIA (1º Semestre)

Nº de Inscritos
18
18
7
7
4
18
18
20
16
15
3666

5.4.4. Número de alunos
1º semestre - Número total de alunos inscritos na Escola de Natação do Município: 504 alunos.
2º semestre - Número total de alunos inscritos na Escola de Natação do Município: 473 alunos.
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5.4.5. Receitas Mensalidades da Escola de Natação
1º semestre
Receita Mensalidade Escola de Natação
2ª e 5ª feira
2746,2
2583,9
2349

Total; 13307,7

234
702
702
939,6 861,3

861,3
1328,4

Hidro
APA
AMA
NI (25)
3/5
6/8
NII
NI (16)
9/15
NIII
Total

Receita Mensalidade Escola Municipal de Natação
3ª e 6ª feira
Hidro
APA
6295,5

783

Total;
15951,5

1487,7

AMA
NI (25)

704,7
3/5

702
702
1096,2
468 1784,1

939,8

988,5

6/8
NII

Receita Trimestral Escola Municipal de Natação
4ª feira e Sábado
548,1 548,1

AMA

861,3

NI
(25)
3/5

1461,3
Total; 7306,8

APA

1345,5

6/8
1096,2

391,5
585
469,8

NII
NI
(16)
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Receita Total / Trimestral da Escola Municipal de
Natação

Hidro
APA

3915

9041,7

4384,8
Total; 36566

AMA

1800
NI (25)
2865,3

3/5

2749,5
6/8

2349
468 2349,2

2901,9

NII

1784,1 1957,5

Receita Semestral da Escola de Natação
2º semestre
Classes

Receita

Hidro

4388,4

APA

1669,5

AMA

1749

Receita Semestral Escola de Natação
2ª e 5ª feira
4388,4

1669,5

Hidr
o
APA

1749

AMA

NI (25)

1051,8

3/5

1069,2

6/8

891

1051,8

NII

861,3

1069,2

NI
(25)
3/5

NI (16)

715,5

891

6/8

12/15

1033,5

NIII

1113
715,5

1113
Total

Classes

14542,2
Receita

Hidro

7250,4

APA

715,5

AMA

1272

NI (25)

1033,5

3/5

1247,4

6/8

594

NII

482,4

NI (16)

964,8

NIII

1033,5

Reabilitação

1144,8

Pré

Total;
14542,2

318

861,3
NII

1033,5

Receita Semestral Escola Municipal de
Natação
Hidro
3ª e 6ª feira
APA
7250,4

Total;
16056,3

715,5
1272

318

1144,8

964,8
1033,5

AMA

1033,5
1247,4

NI (25)

594
482,4

3/5
6/8

233

Total
Classes

16056,3
Receita

APA

715,5

AMA

715,5

NI (25)

715,5

3/5

772,2

6/8

1128,6

NII

556,5

NI (16)

Receita Semestral Escola Municipal de Natação
4ª feira e Sábado
APA
AMA

715,5

715,5

NI (25)

715,5
772,2

NII
556,5

795

9/15

556,5
Total

Classes

Receita
11638,8

APA

3100,5

AMA

3736,5

NI (25)

2800,8
3088,8

6/8

2613,6

NII

1900,2

NI (16)

2274,3

9/15

1590

NIII

2544

Reabilitação

1144,8

9/11

795

Pré

318
Total

NIII

397,5

9/11

795

556,5

9/15
Total

6946,8

Hidro

3/5

NI (16)

594

397,5

9/11

6/8

1128,6

Total;
6946,8

594

NIII

3/5

37545,3

Receita Total / Semestral da Escola Municipal de
Hidro
Natação
APA
AMA
NI (25)

Total;
37545,3

11638,8

3100,5
3736,5
2800,8
3088,8

1590
Pré; 318
795

2544
1144,8

2613,6
1900,2
2274,3

3/5
6/8
NII
NI (16)
9/15
NIII
Reabilitação
9/11
Pré
Total
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5.4.6. Turmas Incompletas Valor em Défice
1º semestre
2ª e 5ª Feira

Valor

3ª e 6ª Feira

Valor

-469,8 APA
-234,9 AMA
3/5
6/8
-156 Nível 1 (16)
-104,4 Nível 1 (25)
-78,3 Nível III
-532,1 Hidroginástica
-104,4 Nível II
-26,1
Reabilitação
Pré Competição

APA
AMA
3/5
6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III
Hidroginástica
Nível II
9/15
Reabilitação
Pré Competição

-130,5
-130,5

4ª Feira e
Sábado
APA
AMA
3/5
6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III

Valor

-136,5
-78,3
-78,3
-125,2
-26,1 Nível II
-187,6
-234,9

Valor Total
Valor Semestral

Valor Mensal em Défice 2ª e 5ª Feira
APA
AMA
-104,4 -26,1
3/5
-469,8
-532,1
-234,9
-156

6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III

-78,3
-104,4

Hidroginástica
Nível II
9/15

-208,8
-130,5
-19,5
-39
-104,4
-234,9
-261

Total
-809,1
-495,9
0
-19,5
-331,5
-287,1
-391,5
-657,3
-391,5
-26,1
-187,6
-234,9
-3832
-22992
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Valor Mensal em Défice 3ª e 6ª Feira
APA
AMA
-130,5
3/5

-130,5

-234,9

6/8

-187,6

Nível 1 (16)
-136,5

Nível 1 (25)

-78,3

-26,1
-125,2

Nível III

-78,3

Hidroginástica
Nível II
Reabilitação
Pré Competição

Valor Mensal em Défice 4ª Feira e Sábado
APA
-261

AMA

-208,8

3/5
-130,5

-234,9

6/8
Nível 1 (16)

-19,5

Nível 1 (25)

-39

-104,4

Nível III
Nível II

Valor Total em Défice

-495,9

-331,5
-809,1

-19,5
0

-287,1

APA
AMA

-657,3

-391,5

-391,5
-26,1

-187,6

3/5
-234,9

6/8
Nível 1 (16)

Total -3832

Nível 1 (25)
Nível III
Hidroginástica

Semestral - 22922

Nível II
9/15
Reabilitação
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2º semestre
2ª e 5ª Feira
APA
AMA
3/5
6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III
Hidroginástica
Nível II
12/15
Reabilitação
Pré Competição
Total

Valor
-874,5
-79,5
-118,8
-475,2
-159
0
-79,5
-667,8
-238,5
-159
0
0
-2851,8

3ª e 6ª Feira

Valor

4ª Feira e
Sábado
APA
AMA
3/5
6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III

-238,5
-318,0
0
-79,5
-772,2
0
-159,0
0
-477,0 Nível II
0 9/11
0 9/15
-636,0
-2680,2

APA
AMA
3/5
6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III
Hidroginástica
Nível II
Reabilitação
Pré Competição

Valor Semestral em Défice 2ª e 5ª Feira
APA
-79,5
-874,5

-118,8
-475,2

Total; -2851,8
-667,8

-159
-79,5

AMA
3/5
6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III

-159

Hidroginástic
a
Nível II

-238,5

Valor Semestral em Défice 3ª e 6ª Feira
-238,5

-318

-79,5
-772,2

Total; -2680,2
-477
-636

-159

APA
AMA
3/5
6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III
Hidroginástica
Nível II
Reabilitação
Pré Competição
Total

Valor
-238,5
-79,50
0
-178,20
-79,50
-238,50
-556,5
0
-397,5
-59,4
-397,5
0
-2225,1

Total
-7757,1
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Valor Semestral em Défice 4ª Feira e Sábado
-79,5 -178,2 -79,5

AMA
-238,5

3/5
6/8

-556,5

Nível 1 (16)

Total; -2225,1

Nível 1 (25)
-397,5

Nível III

-59,4

9/11

-397,5

9/15
Nível II
Total

Valor Total em Défice
-1351,5

-477
-118,8

-732,9
-1010,7

Total; -7757,1

-238,5
-795
-667,8
-1113
-159

-636
-397,5

-59,4

0

APA
AMA
3/5
6/8
Nível 1 (16)
Nível 1 (25)
Nível III
Hidroginástica
Nível II
12/15
Reabilitação
9/11
9/15
Pré Competição
Total

5.5. Piscina Praia da Covilhã
A Piscina Praia é uma área lúdica e desportiva, onde os utentes podem usufruir de ondas artificiais,
área de solário e recreio, zona de serviços, balneários, duche interior e exterior, bar com esplanada,
posto de primeiros-socorros, vigilância e zona de estacionamento.
Nos meses de Julho e Agosto, em diversos dias da semana, os utentes poderão divertir-se com
atividades de animação, Hidroginástica todos os dias à tarde pelas 17h00 e não esquecer as várias
sessões de ondas por dia, para além de relaxar na melhor Piscina Praia do Interior.

5.5.1. Horário de Funcionamento
Segunda-feira a Domingo, 10h00 às 20h00.
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g
5.5.2. Entradas e Receitas
Designação
Criança até aos 4 anos
Criança dos 5 aos 11 anos
Adultos (maior de 12 anos)
Adultos após as 14h00
Portadores Cartão Social
Caderneta (7 bilhetes)

Preço
Grátis
2.00€
5.00€
3.00€
2.50€
28.00€

5.5.2.1. Mês de junho
Designação

Entradas

Bilhete Inteiro

Receitas

595 2.419,60

Bilhete para tarde - 14 horas
Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Funcionários
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis
Totais

2.867

6.995,20

35

71,07

465

5668,00

12

0,00

0

0,00

246

0,00

4.220 10.242,97

Nº de entradas mês de junho 2017
595

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas
2867

4220

Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Funcionários
Bilhete Semanal

246 0 12

35
465

Bilhetes Grátis
Totais
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Receita entradas mês de junho 2017
2419,60

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas

10242,97
6995,20

Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Funcionários

0,00
0,00

0,00

71,07

Bilhete Semanal

757,10

Bilhetes Grátis
Totais

5.5.2.2. Mês de julho
Designação

Entradas

Bilhete Inteiro

960

Bilhete para tarde - 14 horas
Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança

127

257,92

2.084

3.391,65

14

0,00

6

136,56

441

0,00

Bilhete Semanal
Total

3.903,75

5.119 12.495,07

Bilhete Funcionários
Bilhetes Grátis

Receitas

8.751 20.184,95

Entradas mês de julho 2017
960
5119

Totais;
8751

127
441

2084
6

14

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas
Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Funcionários
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis
Totais

3903,75 Receitas mês de julho 2017

Totais; 20184,95

12495,07

257,92
0,00
136,56

0,00

3391,65

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas
Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Funcionários
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis
Totais
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5.5.2.3. Mês de agosto
Designação

Receitas

Entradas

Bilhete Inteiro

2.028

Bilhete para tarde - 14 horas

9.576 23.364,00

Bilhete Cartão Social Municipal

8.246,03

127

257,88

3.367

5.480,02

Bilhete Semanal

14

318,64

Bilhete Funcionário

37

0,00

817

0,00

Bilhete Criança

Bilhetes Grátis
Totais

15.966 37.667,51

Entradas mês de agosto 2017
2028

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas
9576

Totais;
15929

Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança

3367

Bilhete Semanal
127

817

Bilhetes Grátis
Totais

14

Receitas mês de agosto 2017
8246,03

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas

23364,94

Totais; 37667,51

Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis

257,88

0,00
318,64

Totais

5480,02

5.5.2.4. Mês de Setembro
Designação

Entradas

Receitas

Bilhete Inteiro

169

Bilhete para tarde - 14 horas

874 2.132,54

Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Funcionário
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis
Totais

687,27

26

52,80

245

398,70

11

0,00

0

0,00

75

0,00

1.400 3.271,31

241

169

Entradas mês de setembro 2017

Totais;
1400

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas
Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis
Totais

874

26
86

245

0

687,27

Receitas mês de setembro 2017

Totais; 3271,31

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas
Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis
Totais

2132,54
52,80

0,00

0,00

398,70

5.5.2.5. Totais Entradas / Receitas
Designação

Receitas

Entradas

Bilhete Inteiro

3.752 15.256,65

Bilhete para tarde - 14 horas

18.436 44.987,75

Bilhete Cartão Social Municipal

315

Bilhete Criança

639,67

6.161 10.027,47

Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis

20

455,20

1.579

00,00

74

00,00

Outros
Totais

30.337 71.366,74

Entradas 2017
3752
18436
Totais; 30337
6161
315
74

1579 20

15256,65

Receitas 2017

44987,75

Totais; 71366,74

639,67
0,00

0,00

455,20

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas
Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis
Outros
Totais

10027,47

Bilhete Inteiro
Bilhete para tarde - 14 horas
Bilhete Cartão Social Municipal
Bilhete Criança
Bilhete Semanal
Bilhetes Grátis
Outros
Totais
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5.5.3. Protocolos
Designação
ATL Associação de Pais e E. Educação EB1 Santo António
ATL Rodrigo
ATL Associação de Pais e E. Educação EB1 Refugio
ATL Canhoso
ATL "A Lã e a Neve"
ATL União de Freguesias Cantar Galo - Vila do Carvalho
ATL Associação de Pais EB1 Penedos Altos
ATL Junta Freguesia do Ferro
ATL Vales do Rio
APPACDM - Fundão
ATL Feelin Sport Club
Fundação Imaculada Conceição
Escola Secundária Campos Melo
Centro Social Jesus Maria José
Campo de Férias UBI
Casa do Menino Jesus
Universidade de Verão (5 Julho)
19th Summer University (24 e 27 julho)
Atividade - "O sol é nosso amigo"
Pousada da Juventude
Campo de Férias Câmara Municipal da Covilhã
Entradas Grátis do dia 1 de Junho ao dia 4 de Junho
EPABI
Banda da Covilhã
"Dó Ré MI"
Total

Nº Entradas Grátis
Crianças
Adultos
344
40
384
40
432
42
72
8
156
12
32
6
304
40
84
18
30
4
20
144
12
56
4
50
102
12
56
10
108
24
150
300
150
25
11
24
344
18
492
628
28
6
14
14
3
3321
1532

Entradas Protocolos / Grátis 2017
Atl - A. de Pais e E. E. EB1 Santo António
Atl Rodrigo

168

474

102

38

80
384 424

344

34

Atl - A. de Pais e E. E. EB1 Refugio
Atl Canhoso

20
156

Atl " A Lã ea Neve"

60

Total; 4853

50

Atl - U.F.Cantar Galo - Vila do Carvalho
114

132

Atl - A. de Pais EB1 Penedos Altos

150

1120

300

35

66

Atl - Junta Freguesia do Ferro

175
362

Atl- Vales do Rio

17
20

APPACDM - Fundão
Atl - Feelin Sport Club

28

243

6. Balanço final
As atividades desenvolvidas pela Divisão da Cultura, Juventude, Desporto e Saúde refletem o
empenho das diferentes equipas que, no seu conjunto conseguiram criar sinergias que possibilitaram
ultrapassar alguns dos obstáculos e prestar um bom serviço público à comunidade Covilhanense
promovendo concelho da Covilhã do ponto cultural, desportivo e de lazer a nível nacional.

7. Educação
7.1. Enquadramento das Atividades e Estratégias Desenvolvidas –
DEASS- Setor de Educação
A estratégia da política educativa municipal no domínio da educação integra como propósitos: o
apoio aos estabelecimentos de ensino, investimento em técnicos, equipamentos e
infraestruturas; o incremento de parcerias no sentido de fortalecer estratégias conjuntas; a
implementação de programas e projetos estruturantes; a sistematização da oferta educativa municipal
por vetores de atuação, evidenciando o papel da educação em outros setores, como o da ação social,
da cidadania, do ambiente, da ciência, da cultura, do desporto, da segurança, entre outros,
consignada no Plano Municipal de Educação.
O conjunto de atribuições e competências previsto para os municípios determina a conceção e
concretização de estratégias coordenadas, capazes de responder a novas configurações das
políticas autárquicas em matéria de educação.
As competências dos municípios em matéria de educação, tendo por base princípios de
complementaridade e de subsidiariedade, tem evoluído ao longo dos tempos, determinadas por um
quadro jurídico-institucional que revela o maior ou menor grau de descentralização de poderes da
administração central.
A Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada em 1986, constitui um normativo fundamental no
reconhecimento do papel dos municípios na educação, designadamente no que respeita a educação
pré-escolar.
Com esta lei os municípios assumem-se como parceiros, passando a fazer-se representar no
Conselho Nacional de Educação através da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Na década de 90, assiste-se a uma nova visão da ação autárquica em matéria educativa, refletida
em referenciais com a Lei-quadro da educação pré-escolar, aprovada pela Lei n° 5/97, de 10 de
fevereiro que determina a integração na rede pública dos jardins-de-infância a funcionar na
dependência direta das autarquias; o regime de autonomia das escolas básicas e secundárias
e estabelecimentos de educação pré-escolar determinado pelo D.L. n° 115-A/98, de 4 de maio e a Lei
n° 159/99, de 14 de setembro, que "estabelece o quadro de transferência de atribuições e
competências para as autarquias locais".
Os municípios passam a ter competências na constituição dos Conselhos Locais de Educação com
funções consultivas referentes a todo o ensino não superior, na elaboração da Carta Escolar e na
gestão de pessoal não docente e implementação da componente de apoio a família, da rede
pública do pré-escolar.
Já no seculo XXI, a inclusão obrigatória das Cartas Educativas nos Planos Diretores Municipais, e
recomendada no D.L. n°7/2003, de 15 de janeiro, assim como a constituição e regulação dos
Conselhos Municipais de Educação e a construção e recuperação do parque escolar. Para alem das
competências transferidas a todos os municípios, começa a existir a possibilidade de estabelecimento
de contratos programa celebrados com o Ministério da Educação.
O D.L. n°144/2008, de 28 de julho, no cumprimento da Lei das Finanças Locais e de acordo com o
modelo de relacionamento financeiro com as autarquias, vem regulamentar o alargamento das
competências a transferir para os municípios em matéria de educação, "designadamente as relativas
ao pessoal não docente do Ensino Básico, ao fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento de
horário na educação pré-escolar, as atividades de enriquecimento curricular no 1.° ciclo do Ensino
Básico, a gestão do parque escolar e a ação social nos 2° e 3.° ciclos do Ensino Básico".
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Este modelo de contratualização não sendo consensual, pelo nível de encargos que comporta e
insuficiência de verbas face aos investimentos necessários, não correspondendo a uma
descentralização efetiva e clara de competências, não se efetivou na totalidade dos municípios.

7.2. O papel do Conselho Municipal de Educação
A criação do Conselho Municipal de Educação da Covilhã foi deliberada pela primeira vez pela
Camara Municipal em 2007.
Instituídos e regulados pelo D.L. n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, os Conselhos Municipais de
Educação constituem um órgão colegial de carácter consultivo que tem por objetivo "promover, a nível
municipal, a coordenação da politica educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema
educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando
o funcionamento do referido sistema e propondo as ações consideradas adequadas a promoção
de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo".
Este órgão conta com a participação de representantes da autarquia e do serviço central de
administração direta do Estado, DGESTE/DSRC (Direção-geral dos Estabelecimentos
Escolares/Direção de Serviços da Região Centro) e assegura a representatividade dos diferentes
agentes educativos e parceiros sociais envolvidos, nomeadamente, instituições de ensino privado
e de ensino público ate ao ensino superior, pessoal docente dos vários níveis/ciclos de ensino,
associações de pais e encarregados de educação, associações de estudantes, serviços públicos de
segurança social, de saúde, do emprego e formação profissional e da área da juventu de e do
desporto, instituições particulares de solidariedade social com atividade na área da educação e as
forcas de segurança.
São competências dos Conselhos Municipais de Educação:
• deliberar sobre matérias como o sistema educativo e articulação da politica educativa
com outras politicas sociais, a carta educativa, os contratos de autonomia, os projetos
educativos municipais, a ação social escolar, as medidas de desenvolvimento educativo, a
prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos, a qualificação e
requalificação do parque escolar;
• analisar o funcionamento dos estabelecimentos de pré-escolar e de ensino, quanto a
adequação das instalações, desempenho do pessoal docente e não docente, a
assiduidade dos alunos e o sucesso escolar;
Ao longo do ano civil 2017, realizaram-se 2 reuniões ordinárias do Conselho Municipal de
educação, designadamente em 30 de janeiro e 1 de março.

7.3. A elaboração do Plano Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar da CIMBSE
A Câmara Municipal da Covilhã tem como uma das suas prioridades a educação e nos últimos
anos tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas com o objetivo de contribuir para a melhoria
das condições das nossas escolas, dos nossos alunos, dos profissionais não docentes e docentes
que exercem funções nos estabelecimentos de ensino no concelho da Covilhã.
A Câmara Municipal da Covilhã, em colaboração com os órgãos de gestão dos estabelecimentos de
ensino públicos, privados, e com todos os parceiros sociais que fazem parte de vários órgãos, tem
feito algum esforço no sentido de perceber o que na realidade local tem levado os alunos ao
insucesso escolar e, se estas se manifestam ao longo do tempo.
Contudo embora seja desejável, que a taxa de insucesso e abandono escolar fosse erradicada por
completo, a realidade é que por variados motivos, abordados por investigadores, continua a ter uma
incidência mais ou menos expressiva, mas ainda com resultados que apelam à continuidade da
definição de estratégias concertadas de forma a mudar esta realidade.
No ano letivo transato, 2016/2017, a taxa de retenção e abandono escolar no 1º ciclo do ensino
básico era de 2,98% dos quais 2,65% são referentes à taxa de retenção e 0,33% relativo à taxa de
abandono.
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Como se pode verificar, a taxa de retenção e abandono escolar nos últimos anos letivos, não teve
uma oscilação significativa. No entanto, leva-nos a repensar nos porquês da sua permanência no 1º
ciclo do ensino básico.
No 2º ciclo do ensino básico a taxa de retenção e desistência situa-se nos 12,06% com uma taxa de
transição situada nos 87,94% respetivamente.
No 3º ciclo o município da Covilhã tem uma taxa de retenção e desistência de 7,18%, sendo a taxa de
transição de 92,82% e por fim no ensino secundário temos uma taxa de retenção e desistência de
10,18% com uma taxa de transição de 89,82%.
Estes indicadores levam-nos novamente a refletir sobre as causas do insucesso escolar.
Segundo os dados apurados, as crianças no município da Covilhã, em idade de frequência do 1º ciclo
do ensino básico têm regra geral uma relação positiva com a escola.
No entanto, o insucesso escolar, nestas idades, remete-nos para temáticas como a integração
escolar. No 1º ciclo verifica-se alguma insatisfação nos casos de fracasso e insucesso escolar e
alguns problemas de integração social.
Em todos os níveis de ensino, também há alunos que evidenciam problemas de compromisso com as
normas escolares e revelam condutas tendencialmente problemáticas (anti-sociais): violência entre
pares que em língua inglesa se designa por “bullying” e em português podemos chamar violência
entre iguais, pequenos furtos, absentismo escolar, destruição de bens alheios, entre outros.
Se formos analisar e cruzar dados, constatamos que a retenção escolar repete-se em vários anos de
escolaridade, pelos mesmos alunos, desde o 1º ciclo.
O insucesso escolar também nos remete para várias causas externas e internas à escola, enquanto
instituição educativa formal.
A taxa de insucesso/retenção escolar concelhia, do 1º ciclo ao secundário, ainda tem alguma
expressão, pelo que devemos continuar a ponderar estratégias conjuntas para a minimizar.
No concelho da Covilhã, o abandono escolar é inexpressivo. Apenas percentagens residuais,
consideram a possibilidade de abandono do sistema educativo antes do términus da escolaridade
obrigatória e uma pequena percentagem admite não enveredar para o ensino superior.
As expetativas e as prioridades dos alunos estão a alterar-se. Assistimos a uma adaptação às
constantes mudanças e evoluções no mundo atual. Deste modo, existe uma consciencialização
coletiva acerca dos benefícios acerca de continuar a estudar numa sociedade cada vez mais
exigente.
As estratégias contra o insucesso escolar, devem ser começadas no pré-escolar e 1º ciclo, porque é
nestas faixas etárias que se deve inculcar o gosto pela aprendizagem e o desenvolvimento de
competências chave como o desenvolvimento pessoal, o gosto pela leitura, o domínio das novas
tecnologias da informação e da comunicação, o gosto por aprender sempre (ao longo da vida), a
valorização das tradições e da cultura.
Apesar de termos consciência que as causas do insucesso escolar não se encontram só na escola, é
desejável continuar a fomentar estratégias concertadas de apoio às crianças e jovens, apoio a
situações de crise familiar, problemas psicológicos, problemas de integração quer seja culturais quer
seja devido a problemas sócio económicos.
Em suma, devemos potenciar um conjunto de medidas em rede entre várias instituições locais que
permitam a diminuição gradual do insucesso escolar.
A Covilhã destaca-se na região pelo facto de ser o município com maior população (49.468
residentes) maior densidade populacional (89 hab/Km2) mais escolas (49, entre públicas, privadas e
profissionais), mais docentes (589) e maior número de alunos por Km2 (10,80).
A elaboração do Plano de Combate ao Insucesso Escolar, teve, durante o ano de 2017 a
realização de 10 reuniões com as Escolas Agrupadas e não Agrupadas e com a Comunidade
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.
A candidatura foi aprovada e recebemos a notificação da decisão do Centro 2020 no dia 09 de janeiro
de 2018, estando neste momento em curso a fase de reuniões para colocar as atividades enunciadas
em curso.
No território da CIM Beiras e Serra da Estrela, o Município da Covilhã é o que tem a taxa de
analfabetismo mais baixa com 9,9%.
O setor de educação da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde tem desenvolvido e tem curso
várias iniciativas, em parceria com as Escolas Agrupadas e não Agrupadas e com a CIM, tais como:
 A rede de Equipas Multidisciplinares. Para colmatar as necessidades sentidas em
todos os estabelecimentos de ensino na área geográfica do município da Covilhã,
procedeu-se à instalação de uma rede de Equipas multidisciplinares que consiga dar
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acompanhamento a todos os estabelecimentos de ensino com caráter permanente e ao
longo do tempo.
Programa Parental das Beiras e Serra da Estrela – realização de um programa
transversal dirigido a pais e encarregados de educação com carácter transversal. A
proposta apresentada consiste numa formação que engloba a partilha das boas práticas
e experiências, além de serem ministradas orientações relativas à gestão doméstica e
parental. Este programa implicou a seleção de uma equipa técnica para dinamizar a
iniciativa e a definição de local para realização da mesma.
Projeto Família Inclusiva – Na sequência da atividade anterior, este projeto também
deverá ter a sua implementação segmentada. Este projeto comtempla a rentabilização
do Know – how mediante a constituição de uma equipa técnica local que é constituída por
elementos dos agrupamentos, escolas não agrupadas e técnicos da Câmara Municipal.
Formar para Incentivar + - Desenvolvimento de formações para docentes mediante a
promoção de temas como técnicas de gestão da sala de aula através da utilização de
novas tecnologias, gestão de conflitos, orientação dos alunos na vertente profissional.
Rede de Disseminação de Boas Práticas – A constituição de uma rede de partilha de
boas práticas entre professores e especialistas em educação, visa promover o
desenvolvimento e acompanhamento das escolas na melhoria dos seus projetos, tem no
seu âmago dar apoio a todas as escolas da região.
Projeto de Prevenção do Abandono Escolar – A área da CIM Beiras e Serra da Estrela
carece de profissionais nas áreas da psicologia, pedagogos, animadores, técnicos
de intervenção precoce para prestarem apoio às escolas agrupadas e não agrupadas.
Neste projeto, tal como evidenciado na versão final do Plano contra o Insucesso Escolar,
não se deve restringir à contratação de psiquiatras e psicólogos clínicos e escolares,
porque em oposição ao que está enunciado no Plano o problema do Insucesso e
Abandono escolar não tem só a ver com problemas na área da psicologia como fobias,
atrasos de desenvolvimento social, estados depressivos e disfunções familiares. A
justificação apresentada é redutora na problemática do insucesso e abandono
escolar, uma vez que está além das desordens psicológicas, também está enraizada em
problemas sociológicos e culturais.
Programa “IPG&UBI Roadshow” – A iniciativa pretende desenvolver parcerias entre o
Instituto Politécnico da Guarda e a Universidade da Beira Interior, os municípios e as
escolas de forma a dar visibilidade as atividades desenvolvidas pelo ensino superior na
região. Um dos objetivos é o de incentivar os jovens a prosseguir os seus estudos a nível
superior.
Observatório Escolar das Beiras e Serra da Estrela – sendo projetado como um
observatório intermunicipal semelhante ao que se encontra em funcionamento no
município da Covilhã, ou seja, funcionando como uma estrutura de recolha de dados, que
se pretende que funcione como uma plataforma de monitorização dos indicadores do
sistema educativo das Beiras e Serra da Estrela.
Projeto “Da Inspiração à Inovação” – Esta iniciativa consiste na dinamização de um
concurso intermunicipal que visa premiar a inovação dos alunos das escolas secundárias
e profissionais que culminará na atribuição de prémios e organização de uma Feira Anual
da Inovação e Empreendedorismo.
Projeto Covilha.Forma- Edições I e II revelou-se como uma mais-valia para os alunos
integrados nos cursos profissionais de todas as escolas do Concelho da Covilhã e pela
avaliação e monitorização efetuada pelo município da Covilhã e pelos membros do
consórcio.
Open day das Beiras e Serra da Estrela – Consiste na dinamização de visitas a
empresas da região pelas escolas, deforma a que os alunos tenham conhecimento
acerca da realidade empresarial existente no território da CIM. A implementação da
medida tem caráter transversal.
Projeto “Pró-Lúdico” – Este projeto visa os alunos do 1º ciclo do ensino básico, onde se
pretende dinamizar uma estratégia de intervenção baseada na promoção de estilo de
vida saudável e a promoção de exercício físico, como forma de prevenção da obesidade
infantil. Este projeto poderá assumir a dinamização transversal, uma vez que os
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recursos a utilizar numas das vertentes também será a dinamização de uma plataforma
online.
Rede de partilha de material escolar – Da forma como está planeada a partilha de
material escolar constitui uma iniciativa transversal.
Parcerias dinâmicas e integradoras – este projeto consiste no apoio à deslocação dos
alunos do ensino básico e secundário como forma de contribuir para o combate nas
assimetrias regionais, isolamento e distância dos alunos para as escolas. Carácter
transversal.
O Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade contém um programa das
intenções necessárias para assegurar a acessibilidade física (realizado com o recurso
aos sistemas de informação geográfica) em determinadas áreas concelhias de
intervenção, identificando as situações de desconformidade com as normas técnicas
anexas ao Decreto –Lei nº 163/2006 de 8 de Agosto, tipificando e definindo, de forma
sistemática, as medidas corretivas a implementar, estimando o custo das mesmas, e
estabelecendo uma metodologia e um calendário para a sua execução futura.

7.4. Atribuição de Auxílios Económicos aos alunos do 1º ciclo do
ensino básico
Com o objetivo de contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar das
crianças/alunos social e economicamente mais desfavorecidas, a Câmara Municipal da Covilhã
atribui um subsídio para a aquisição de fichas de atividades (material de apoio) e material escolar
destinado aos alunos carenciados que frequentam o 1º ciclo do ensino básico do 1º ao 4º ano de
escolaridade.
Por auxílios económicos entendem-se os subsídios destinados a comparticipar nas despesas do
aluno inerentes à frequência das aulas, nomeadamente o subsídio para a aquisição de livros, material
escolar enquadram-se ainda como apoios da Ação Social Escolar os transportes escolares e a
comparticipação no pagamento de refeições, durante a componente letiva, e na componente não
letiva desde que solicitado pelos Órgãos de Gestão dos Agrupamentos de Escolas a Câmara da
Municipal da Covilhã também tem assumido esses encargos.
O Município da Covilhã, no ano letivo 2016/2017 apoiou a 449 alunos do 1º ciclo, integrados nos
28 estabelecimentos de ensino da rede pública, para aquisição dos livros e material escolar do 2º
ao 4º ano de escolaridade e, também, apoia nos transportes escolares, prolongamento de horário e
refeições escolares dos alunos do pré-escolar ao ensino secundário integrados nos escalões de
comparticipação das medidas de ação social escolar.

7.5. Plano Municipal de Educação
A prioridade da política autárquica passa pela implementação e reconhecimento das ações internas
e externas que se configurem mais adaptadas ao território e que, ao mesmo tempo, tenham em
consideração os princípios universais e nacionais veiculados no campo educativo.
A estratégia da autarquia assenta em 3 princípios universais:
• a Educação tem de estar orientada para fortalecer a cultura e os valores de uma
cidadania democrática;
• a Educação é um dos fatores básicos necessários para se promover e assegurar o
progresso, a mobilidade, a integração e a coesão social;
• a Educação é um instrumento básico, essencial de renovação, criação e mudança
cultural.
A atuação municipal em matéria de educação, na lógica das Cidades Educadoras, assume a
formação e o desenvolvimento dos habitantes como objetivo central da ação, com enfoque nas
crianças e jovens; a mobilização de parceiros e recursos para a procura e implementação
corresponsabilizada de respostas as questões e necessidades educativas da cid ade e a
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melhoria do desempenho da ação municipal e de todos os parceiros implicados, a partir de
dinâmicas criadas em conjunto.
A atuação da Camara Municipal da Covilhã assenta em 4 eixos estratégicos:
1) Reforço da educação pré-escolar.
2) Requalificação da rede escolar.
3) Desenvolvimento de atividades extracurriculares.
4) Promoção de programas e projetos inovadores.
Dando corpo aos eixos estratégicos definidos, a ação educativa da autarquia perfila-se no
cumprimento dos normativos legais que enformam as competências municipais na área da
educação; no apoio aos estabelecimentos de ensino em infraestruturas físicas e funcionais,
materiais e recursos humanos e técnicos; no incremento de parcerias e fortalecimento de
estratégias conjuntas e na implementação de programas estruturantes pela sua centralidade,
abrangência e enfoque:
 centralidade face aos grandes desafios das sociedades contemporâneas, na procura de uma
cultura do conhecimento baseada no mérito, na criatividade e na inovação, trabalhando
o desenvolvimento pessoal, a cidadania, a educação financeira, o empreendedorismo, as
novas tecnologias, a ciência, o património e o ambiente;
 abrangência dos vários estádios de desenvolvimento, investindo mesmo antes do inicio da
escolaridade obrigatória e ao longo dos doze anos em que esta decorre, tendo sempre
presentes as diferentes dimensões do ser humano. A formação das crianças e jovens
extravasa os conteúdos curriculares, pelo que não e descurada a sua integralidade enquanto
individuo e cidadão;
 perfilhando a filosofia de que a educação e um assunto que a todos diz respeito, aposta na
responsabilidade partilhada, numa ótica de território, envolvendo atores que
frequentemente estão alheados do sistema educativo e promovendo o trabalho em rede com
o tecido empresarial local, as grandes instituições de ensino superior da cidade, entidades
cientificas, culturais e artísticas de referenda e personalidades de relevo da sociedade civil.
Por outro lado, a vigência do Plano Municipal de Educação, abrangendo o universo da ação educativa
no âmbito da autarquia, reporta-nos ao desiderato do município, na procura de ações inovadoras,
integradoras e em rede, que respondam ao paradigma educativo atual, caracterizado pela
complexidade, pela integração de diversas tipologias de educação, num processo a desenvolver ao
longo da existência e no qual a escola, sendo o principal, não se constitui como único agente
educativo.
Emerge assim, a construção do Projeto Educativo Municipal da Covilhã enquanto
município/território, que espelhe uma visão progressista da educação e da Covilhã como cidade
educadora.
O Projeto Educativo Municipal é aqui assumido como um processo aberto, dinâmico, com
enfoque na educação ao longo da vida, abarcando as vertentes formal, não formal e informal, sendo
construído com os demais atores e agentes educativos que atuam ou participam no território do
concelho.
O objetivo é, pois, conhecer e refletir sobre a Educação, enquanto território, construindo um
diagnostico participado e policontextual, que oriente a ação individual a partir de objetivos e metas
traçadas em comum, constituindo-se como urn work-in-progress.
Todas as reuniões realizadas (20) com os Agrupamentos de Escolas, Escolas não Agrupadas
públicas e privadas assim como outros membros de instituições da comunidade educativa local, têm
permitido desenvolver o plano que se encontra em fase de conclusão.

7.6. Carta Educativa Municipal
A carta educativa é atualmente entendida, a nível municipal, como o instrumento de planeamento e
ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de
acordo com as ofertas de educação formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor
utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento sócio demográfico de cada
município. (Artº10.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro).
Sendo a carta educativa um instrumento de planeamento crucial para desenvolvimento das políticas
locais e de apoio à decisão em matéria de política educativa, a sua revisão é obrigatória sempre
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que a rede de um concelho não esteja adequada aos princípios, objetivos técnicos e
parâmetros definidos para o reordenamento da rede educativa. Cabe ao Ministério da Educação em
colaboração com as Câmaras Municipais a obrigatoriedade de avaliar a necessidade de revisão
da respetiva carta educativa de cinco em cinco anos. À revisão da carta educativa são aplicáveis os
procedimentos previstos para a respetiva aprovação. (Art.º 20 do D.L. nº 7/2003 de 15 de Janeiro).
Tendo em conta a constante evolução da realidade concelhia e nacional, a carta educativa encontrase em contínua atualização. Uma vez traçados os objetivos a alcançar, torna-se imperativo
determinar um método que permita calcular o seu nível de consecução e diagnosticar novas
situações. Tal tarefa apresenta-se como imprescindível, para uma eficaz gestão do sistema educativo
concelhio e avaliação da política educativa municipal.
A auscultação dos diretores dos estabelecimentos de ensino, as reuniões do conselho municipal de
educação e as reuniões com os agrupamentos escolares são fundamentais para monitorizar/avaliar
continuamente a política educativa concelhia. Este instrumento não pretende dar a conhecer uma
visão simplificada da singularidade local, mas fomentar essa mesma singularidade através da
atualização ininterrupta dos dados utilizados, possibilitando a sua reformulação face às necessidades
educativas.
O tratamento dos dados recolhidos através dos instrumentos utilizados facilita o acompanhamento do
desenvolvimento das políticas presentes na carta educativa, assim como do envolvimento da Câmara
no âmbito dos diferentes serviços.
Deste modo, os dados recolhidos contribuem para a monitorização/avaliação do processo educativo
concelhio e a divulgação da informação aos cidadãos por parte da Câmara Municipal, quer para uma
monitorização do desempenho das escolas, quer para se pronunciarem sobre as medidas a
implementar. Com esta disponibilização de dados, a Câmara Municipal da Covilhã, ambiciona que a
comunidade local participe de forma ativa e interventiva nas decisões da autarquia e na educação da
sua população infanto-juvenil.
O conselho municipal de educação, por possuir uma visão abrangente e contextualizada da realidade
envolvente, é a entidade responsável pela monitorização da carta educativa.
Desta forma, para que o processo de monitorização da carta educativa seja de qualidade e se
ajuste às necessidades concelhias, será em sede deste órgão que serão tomadas todas as
decisões após ampla discussão.
O documento que se apresentou em 2017 correspondeu numa primeira fase ao “Relatório
Preliminar do Processo de Monitorização da Carta Educativa da Covilhã”, que inclui cinco
capítulos essenciais.
O primeiro volume – “Envolvente Territorial e Socioeconómico” – inclui três dimensões analíticas
fundamentais: a análise das dinâmicas demográficas existentes, a análise das principais dinâmicas
territoriais e urbanas, o enquadramento teórico e legislativo.
O segundo volume – “Caraterização e Evolução dos Transportes Escolares: Educação,
Equipamentos Escolares e Desenvolvimento Local” – procura sistematizar as principais
transformações ocorridas no quadro legislativo e na organização do sistema educativo português ao
nível do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, com ênfase para as novas atribuições e
competências das autarquias em matéria de educação.
O terceiro volume- “Atualização do Diagnóstico da Carta Educativa, no 2º, 3º Ciclo e
Secundário”, efetua uma atualização da informação da procura educativa considerada pertinente ao
longo dos últimos sete anos letivos no período pós-diagnóstico da carta educativa e encontra-se
estruturado por nível de ensino, separando entre a rede pública e a rede particular e cooperativa.
O quarto volume- “Atualização do Diagnóstico da Carta Educativa no Ensino Profissional,
Ensino Superior, Ensino Especial e Ação Social Escolar”, efetua uma atualização da informação
da procura educativa considerada pertinente ao longo dos últimos oito anos letivos no período pósdiagnóstico da carta educativa e encontra-se estruturado por nível de ensino, separando entre a rede
pública e a rede particular e cooperativa.
Finalmente, o quinto volume efetua uma – “Síntese Diagnóstico e uma Proposta de Intervenção
na Rede Educativa” - com base na avaliação das propostas da carta educativa e com base na
atualização do diagnóstico efetuado neste documento, quer em termos de dinâmica sociodemográfica
quer em termos da procura educativa. A reconfiguração da rede educativa e a reformulação do
programa de intervenção constituem as partes fundamentais deste documento.
Para a elaboração deste documento foram efetuadas diversas reuniões na autarquia, quer no
âmbito da Divisão de Educação, quer no âmbito do Departamento de Obras e Planeamento,
tendo ainda sido consultados e utilizados documentos e fontes diversas (estatísticas e outras).
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Este documento foi objeto de apresentação e discussão no Conselho Municipal de Educação,
de modo a obter as necessárias contribuições por parte dos diversos agentes e protagonistas, com
particular ênfase para os agrupamentos de escolas e estabelecimentos de ensino não agrupados.
Em cumprimento da deliberação tomada pela sessão ordinária de Assembleia Municipal, foi
aprovada a Carta Educativa Municipal no dia 28 de abril de 2017.
O documento encontra-se, neste momento, na Direção Geral de Estabelecimentos Escolares –
Serviços Regionais do Centro para emissão de parecer, para posterior homologação pelo
Ministério de Educação.

7.7. Reordenamento da Rede Escolar e Intervenções nos Edifícios
Escolares
As ações a implementar desenvolvem-se em dois tipos de territórios distintos: por um lado nas
freguesias urbanas com o objetivo de aumentar a taxa de pré-escolarização da educação pré-escolar
e de possibilitar o funcionemanto de todas as escolas em regime normal e, por outro, nas freguesias
rurais com o objetivo de manter a oferta educativa, mas assegurando a qualidade nas vertentes
educativa, formativa e sociocultural.
O redimensionamento da rede escolar, não assenta no conceito de contruir de raiz um edifício com
todas as condições que preveja o encerramento de um conjunto de escolas sediadas nas freguesias,
mas sim dotar as escolas existentes, de acordo com o número de alunos matriculados, com as
condições para a permanência desses alunos nas suas escolas e nas suas freguesias.
Nesta perspetiva devia existir em todos os edifícios escolares diversos espaços, componentes e
valências, tais como:
 Salas de aulas e atividades para a educação pré-escolar e para o 1º ciclo;
 Espaços para atividades de enriquecimento curricular componente de apoio à família e
atividades de animação e apoio à família;
 Centro de recursos devidamente apetrechado;
 Cozinha, refeitório e sala polivalente;
 Salas e gabinetes de trabalho para professores e sala de convívio para alunos;
 Campo de jogos e espaços exteriores cobertos e descobertos adequados;
 Mobiliário, material didático e audiovisual diverso, adaptado aos vários níveis etários;
 Climatização adequada nos diversos espaços.
Neste sentido, de acordo com o planificado na Carta Educativa Municipal e as candidaturas
submetidas ao Programa 2020, foram realizadas em 2017, as seguintes intervenções:
 Empreitada de Requalificação e Apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de
Escolas do Teixoso – concluída em 22/01/2018;
 Empreitada da Obra de Requalificação e Apetrechamento de Escolas do Primeiro Ciclo –
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto – suspensa. Encontram-se por concluir trabalhos
que face à sua natureza não serão possíveis de realizar enquanto decorrer o período letivo
de aulas, por não garantirem a segurança das crianças, pelo que os trabalhos estarão
suspensos até nova interrupção letiva a ocorrer nas férias de verão – previsão de conclusão:
ago/2018;
 Empreitada da obra de "Requalificação e apetrechamento de Jardins de Infância - Jardim de
Infância do Canhoso – concluída em 11/12/2017;
 Empreitada da obra de Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola Básica 2/3
Ciclos do Paúl – em execução – previsão prazo de conclusão: abr/2018;
 Empreitada da obra de Beneficiação da Escola Secundária Frei Heitor Pinto – aguarda
adjudicação;
 Empreitada de Requalificação e Apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de
Escolas Pêro da Covilhã – por abrir novo concurso de empreitada;
 Empreitada de Requalificação e Apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de
Escolas Lã e Neve - por abrir novo concurso de empreitada.
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7.8. Iniciativa “A Floresta vai à Escola”
Com o objetivo de dar a conhecer às crianças dos 3ºs e 4ºs anos das EB(s) do Concelho da Covilhã,
a importância de cuidar e proteger bem a floresta, de forma a despertar a atenção para tudo aquilo
que ela nos oferece bem como para os maiores perigos a que atualmente está exposta, o Município
da Covilhã preparou uma apresentação animada de diapositivos, dirigida para os alunos do 1º ciclo
dos 4 Agrupamentos de Escolas do Concelho.
Assim, de forma a viabilizar esta iniciativa elaborada pelo Gabinete Florestal em articulação com o
Setor de Educação do Município da Covilhã, foram calendarizadas 21 Ações de Sensibilização
intituladas “A Floresta vai à Escola”. Esta iniciativa envolveu 737 alunos, cerca de 90 professores e
auxiliares de educação.
A primeira ação decorreu no dia 14 de fevereiro de 2017, pelas 15h00, na EB1/JI A Lã e a Neve e
terminou no dia 5 de junho na EB/JI de Unhais da Serra.

7.9. Dia Mundial da Árvore
No âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Árvore e da realização da Ação de
Reflorestação, que decorreu no próximo dia 21 de março, foram envolvidas crianças e jovens de
diferentes agrupamentos / escolas.

7.10. Ação de Formação sobre HACCP e Gestão dos
Comportamentos nos Refeitórios Escolares.
Um dos setores de atividade económica com maior impacto junto das populações é, sem dúvida o
alimentar. As empresas que produzem, manuseiam, fornecem e distribuem produtos alimentares
reconhecem a cada vez maior preocupação em demonstrar e documentar as condições de controlo
dos seus produtos de modo a garantir a total segurança e qualidade alimentar do que produzem.
Para tal foram instauradas boas práticas de higiene e fabrico nomeadamente no que se refere à
higiene de equipamentos, utensílios, higiene pessoal, controlo de pragas, formação, etc. A
elaboração de projetos de construção de raiz têm atualmente em consideração uma série de fatores
para garantir o total controlo sobre a produção e evitar contaminações cruzadas.
O sistema HACCP consiste numa abordagem sistemática e estruturada de identificação de perigos e
da probabilidade da sua ocorrência em todas as etapas da produção, definindo medidas para o seu
controlo que permitam assegurar a inocuidade dos alimentos. O sistema HACCP baseia-se em
princípios e conceitos preventivos sendo considerado uma ferramenta de gestão.
Outro dos problemas detetados prende-se com a gestão do refeitório escolar. O desenvolvimento
humano e um processo de crescimento e mudança a nível físico, cognitivo e emocional ao longo da vida.
Em cada fase surgem características específicas.
A primeira ação de formação realizou-se no dia 18 de fevereiro de 2017, entre as 11h00 e as
18h30m, na sede da Junta de Freguesia de Covilhã e Canhoso, contando com a presença de 33
formandas (auxiliares de ação educativa, contratadas pela Junta de Freguesia de Covilhã e Canhoso,
ao abrigo dos contratos de delegação de atos de competência da Câmara Municipal da Covilhã na
respetiva Junta de Freguesia).
As colaboradoras presentes nesta iniciativa garantem, diariamente, o funcionamento dos refeitórios
escolares (jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico) na área territorial da Junta de
Freguesia de Covilhã e Canhoso.
A Ação de Formação foi organizada pelo Setor de Educação da Câmara Municipal da Covilhã com o
objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados diariamente ao nível de educação nos
jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo de ensino básico públicas e, sobretudo, que têm como
objetivo a satisfação das crianças, pais e encarregados de educação, pessoal não docente e pessoal
docente.
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7.11. Projeto “Mãe já não tenho Sopa”
De forma a dinamizar hábitos alimentares saudáveis, o Setor de Educação da Câmara Municipal da
Covilhã, vai levar a efeito o Projeto “ Mãe Já não Tenho Sopa” direcionado essencialmente para as
crianças do pré – escolar (jardins de infância). No dia 17 de março de 2017, pelas 10h00, realizou-se
a primeira iniciativa no Jardim de Infância a Lã e a Neve, e contou com a participação de 15 crianças
do pré-escolar, a educadora e a auxiliar de ação educativa.
Este projeto vai envolver cerca de 400 crianças do pré escolar público, 30 docentes cerca de 60
auxiliares de ação de educativa de 26 jardins de infância dos 4 Agrupamentos de Escolas ( A Lã e a
Neve, Frei Heitor Pinto, Pêro da Covilhã e Teixoso) e colaboradores do setor de educação e outros
técnicos.
O fundamento do projeto é que as “ As sopas são um alimento, com uma tradição inquestionável na
nossa gastronomia, sendo como tal uma preciosa herança histórica e de que deverá passar aos seus
alunos. A sopa, devido ao seu elevado teor em fibra e em água, promove a saciedade, evitando o
consumo excessivo do prato principal.
De forma adicional é também um alimento nutricionalmente muito rico, pobre em gordura e com um
baixo valor energético, isto é, poucas calorias. Assim se percebe o peso e os benefícios que a sopa
tem numa alimentação saudável e particularmente nos casos de excesso de peso e obesidade
infantil. Adicionalmente o consumo de sopa contribui para o aporte hídrico (de água) necessário ao
longo do dia (nem sempre é fácil fazer com que as crianças bebam água) e também para um melhor
funcionamento intestinal. Apesar de a sopa não ser, geralmente, muito popular entre as crianças, o
seu consumo é um hábito a recuperar e a promover. Isto porque, para muitas crianças, a sopa é
muitas vezes o único meio de ingestão de hortícolas e talvez o de mais fácil introdução.”
Como tal a realização desta ação educativa a nível nutricional advém dos factos atrás referidos
desenvolve-se na primeira fase, mediante a aplicação de três passos fundamentais:




Alusão à Roda dos Alimentos e quais os Grupos Alimentares prevalentes (Jogos e atividades
plásticas);
Explicar a importância da Sopa na Alimentação. (Power Point e conversa de grupo)
Vamos fazer a nossa Sopa. (Recortes de alimentos, colagens e apresentação das Sopas).

7.12. Monitorização e Controlo das Refeições Escolares
O setor de educação, tem por norma efetuar visitas regulares aos refeitórios escolares dos jardins-deinfância e escolas do 1º ciclo de ensino básico, a fim de verificar:







A qualidade e a quantidade das refeições escolares servidas nos estabelecimentos de
ensino;
Apoiar na gestão dos comportamentos das colaboradoras em exercício de funções nos
refeitórios escolar;
Apoiar no processo de instauração de regras e normas para o normal funcionamento dos
refeitórios;
Verificação de ementas;
Verificação do cumprimento nas normas de HACCP;
Produção de instrumentos de avaliação e elaboração de relatórios.

Em média são feitas 40 visitas por ano letivo, sem conhecimento prévio de nenhuma das partes
envolvidas.

7.13. Dia Mundial da Criança
A Câmara Municipal com o apoio da União de Freguesias Covilhã e Canhoso proporcionou um dia
diferente, repleto de diversão e brincadeira a milhares de crianças do concelho, com insufláveis,
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pinturas faciais, animação musical e o famoso espetáculo de "O Mundo da Sara". O Dia Mundial da
Criança, envolveu a deslocação de cerca de 2000 crianças para o Complexo Desportivo.

7.14. Jornadas Educativas
JORNADAS DA EDUCAÇÃO - AMBIENTES EDUCATIVOS INOVADORES
O Auditório Municipal da Covilhã acolheu no dia 14 de junho, as Jornadas de Educação subordinadas
ao tema "Ambientes Educativos Inovadores". O Presidente da Câmara Municipal, Vítor Pereira, deu
início aos trabalhos destas importantes Jornadas em que várias entidades ligadas à área da
Educação puderam debater um vasto conjunto de ideias no sentido de perspectivar a Escola do
futuro.

7.15. Há Música na Escola
A Câmara Municipal da Covilhã e a EPABI promoveram a realização de concertos pedagógicos
destinados a alunos das escolas do ensino básico e do segundo ciclo do concelho da Covilhã, com o
objetivo de aproximar as crianças e jovens da música clássica e da cultura musical. Em cada
concerto foi destacado um músico da região. Forma feitos vários concertos nas Escolas Básicas do
Teixoso, Santo António, Pêro da Covilhã e São Silvestre, durante o mês de junho de 2017.

7.16. Heróis de Toda a Espécie
Realizou-se no dia 4 de outubro, na Escola Básica de São Domingos uma ação de sensibilização
dirigida a crianças do 3º e 4º ano do 1º ciclo do ensino básico, sobre biodiversidade, preservação da
floresta e conservação de espécies animais e vegetais ameaçadas ou em vias de extinção. Este
evento integrou-se no programa "Heróis de toda a espécie", promovido pela REN - Redes
Energéticas Nacionais, com o apoio do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e da
Direção-Geral da Educação.

7.19. Cerimónia de Entrega de Diplomas Aos Melhores Alunos
Realizou- se no dia 21 de outubro, a cerimónia de entrega dos diplomas de mérito municipal aos
melhores alunos do 2º ciclo, 3º ciclo e secundário.
Do 2º ciclo (6ºano), receberam o diploma 71 alunos, do 9º ano 85 alunos e do 12º, 222 alunos.
Entre pais, familiares e alunos o Teatro Municipal acolheu cerca de 1000 participantes no evento.

7.20. Natal Com Arte – Diálogos Intergeracionais
O NATAL COM ARTE DA COVILHÃ começou no dia 1 de dezembro, a Covilhã saiu à rua e veio
participar na grande inauguração do "Natal com Arte". Animação, música, dança, o Pai Natal e o
Mega Bolo-Rei "Cidade Neve" fizeram as delícias de miúdos e graúdos. O setor organizou o espaço
do átrio do Teatro, em colaboração com as Escolas. Cerca de 890 visitantes fizeram questão de
visitar a exposição que decorreu até 13 de janeiro.
No âmbito do "Natal com Arte", programa de atividades natalícias promovidas pelo município da
Covilhã também foi promovido o diálogo intergeracional. A “Arte de Dar e Receber” numa iniciativa
que pretendeu fomentar a troca de experiencias entre os seniores e os mais novos, estabelecendo
desta forma uma aproximação de gerações.

254

Relatório de Atividades realizadas no Ano
de 2017 pelo GTF, no Âmbito da
Educação/Sensibilização Ambiental
2017

255

Dando Cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 5º do despacho 443-A/2018
de 5 de janeiro, em que o PMDFCI é objeto de monitorização, através da
elaboração de relatório anual pelo município a apresentar à CMDF e até 31 de
janeiro do ano seguinte ao ICNF, I. P., cujos termos devem basear-se nas
metas e indicadores definidos no PMDFCI, de acordo com relatório
normalizado disponibilizado pelo ICNF, I. P., apresenta-se o relatório das
atividades:
Entre março e junho
Ações de sensibilização ambiental apresentadas nas EB1 do Concelho
integradas no projeto “A Floresta vai á Escola”
Dia Mundial da Floresta (21 de março)
Ação de reflorestação no Pinhal do Gaiteiro, Freguesia de Covilhã e Canhoso
com a EB1 A Lã e a Neve.
Plantação de árvores em todas as EB1 do Concelho e na EB2,3 do Teixoso.
Dia 22 de março
Ação de reflorestação no PNSE (Carquejais) com alunos dos 8ºs e 9ºs anos da
Escola Secundária Campos Melo. Esta ação contou com o apoio e participação
do ICNF.
Durante o mês de abril
Verificação da operacionalidade dos pontos de água existentes no Concelho
conjuntamente com elementos do Comando dos Bombeiros Voluntários da
Covilhã.
Dia 10 de novembro
Fórum Debate subordinado ao tema “Floresta Somos Todos Nós! Agir já!
Alerta Sempre!...
Dia 13 de novembro
Ação de sensibilização ambiental sobre Prevenção e Defesa da Floresta
Contra Incêndios realizada na Escola Secundária Campos Melo.
Dias 18, 19, 20 e 21 de dezembro
Ações de estabilização de emergência do solo pós incêndio “Plano Mulching”
levadas a efeito nas Freguesias de Cortes do Meio (Lugar de Bouça) e Covilhã
e Canhoso (em Santo António).

