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Introdução

O presente relatório revela o desempenho das diversas unidades orgânicas do município e as atividades que levaram a efeito durante 2016.
O Relatório de Atividades revela a orientação definida no desenvolvimento integral do Município, aproximando a população aos eleitos não descurando as obras estruturantes para a competitividade futura
da Covilhã.
A Câmara Municipal da Covilhã tem procurado responder aos novos desafios, melhorando o funcionamento dos serviços, disponibilizando mais informação online e reforçando a aposta em diversas plataformas. Neste sentido, na área da modernização administrativa, foi criado por este executivo o Balcão
Único Digital e o Geoportal, instrumentos decisivos para melhorar e facilitar o contacto entre a autarquia e os munícipes. Também assim se defende e reforça a Democracia, adaptando esse contacto
Cidadão/Poder local aos novos tempos e às novas tecnologias. Mais informação e mais transparência
geram mais participação cívica.
Neste contexto, a Provedora do Munícipe tem desempenhado uma ação facilitadora entre os munícipes e a estrutura camararia.
A pensar nos munícipes, simplificámos procedimentos, disponibilizámos mais informação sobre as
atividades municipais, fornecemos mais documentação e legislação e criámos serviços online, que
permitem realizar um conjunto vasto de operações sem necessidade de deslocação aos serviços
camarários.
Tendo traçado um rumo firme e ambicioso, continuamos a dar corpo à estratégia que tornará ainda melhor a experiência de viver numa cidade e num concelho que é um exemplo aos mais diversos níveis.
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Relatório de Gestão

1. Introdução
O Relatório de Gestão de 2016 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 3/2016, publicada no Diário da República, II Série,
n.º 13, de 18 de janeiro, 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 financeira, 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 2016, 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.
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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 € 1.804.890,55, face às amortizações do
imobilizado.

2. Execução e evolução da Política Orçamental desenvolvida
pela Autarquia
DESCRIÇÃO

2016

Executado 2016

Grau de
Execução

Impostos diretos

7 756 852,00 €

7 991 431,08 €

103%

Impostos Indiretos

764 880,00 €

765 688,88 €

100%

Taxas Multas e outras Penalidades

352 888,00 €

360 995,83 €

102%

Rendimentos de Propriedade

2 197 884,29 €

2 038 077,56 €

93%

Transferências Correntes

13 053 140,00 €

12 425 527,83 €

95%

Venda de Bens e Prest. Serviços Correntes

6 578 520,00 €

945 091,48 €

14%

Outras receitas Correntes

1 200 000,00 €

104 020,12 €

9%

Total de Receitas Correntes

31 904 164,29 €

24 630 832,78 €

77%

Venda de Bens de Investimento

1 706,00 €

170,00 €

10%

Transferências de Capital

1 240 253,00 €

1 614 331,43 €

130%

Ativos Financeiros

0,00 €

0,00 €

0%

Passivos Financeiros

1 500 000,00 €

1 500 000,00 €

100%

Outras Receitas de Capital

2 200,00 €

2 067,00 €

94%

Total de Receitas de Capital

2 744 159,00 €

3 116 568,43 €

114%

Reposições não abatidas

1 000,00 €

13 190,65 €

1319%

Saldo da Gerência Anterior

4 705,71 €

4 705,71 €

100%

Total de Receitas

34 654 029,00 €

27 765 297,57 €

80%

Pessoal

6 096 126,00 €

5 976 613,58 €

98%

Aq. de Bens e Serviços Correntes

9 592 649,00 €

6 101 092,31 €

64%

Encargos Financeiros

810 961,00 €

620 110,76 €

76%

Transferências Correntes

2 179 801,00 €

1 692 809,89 €

78%

Subsídios

300 250,00 €

195 083,44 €

65%

Outras despesas correntes

1 056 000,00 €

772 845,76 €

73%

Total de despesas correntes

20 035 787,00 €

15 358 555,74 €

77%

Investimentos

6 574 674,00 €

4 626 492,96 €

70%

Transferências de capital

707 609,00 €

372 115,42 €

53%

Quadro I – Execução Orçamental (continua na próxima página)
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Descrição

2016

Executado 2016

Grau de execução

Ativos Financeiros

207 196,00 €

206 996,00 €

100%

Passivos Financeiros

6 311 863,00 €

6 272 777,38 €

99%

Outras Despesas de Capital

816 900,00 €

816 838,94 €

100%

Total de Despesas de Capital

14 618 242,00 €

12 295 220,70 €

84%

Total de Despesas

34 654 029,00 €

27 653 776,44 €

80%

Quadro I – Execução Orçamental (continuação da página anterior).

No ano de 2016, grau de execução de orçamental ascendeu a cerca de 80% como constatado no quadro I. A despesa regista uma taxa de execução de 80%, no valor de € 27.653.776,44.
Procedendo à análise do valor das receitas, verifica-se que as receitas correntes atingiram os 77%, no
valor de € 24.630.832,78, e as receitas de capital 114%, no valor de € 3.116.568,43.
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 77%, no montante de € 15.358.555,74, e as despesas de capital atingiram os 84%, no valor de
€ 12.295.220,70.
A execução das Grandes Opções do Plano em 2016 cifrou-se em € 27.653.776,44.

3. Estrutura das Receitas Correntes

Gráfico I - Estrutura das Receitas Correntes
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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 51% e os
impostos diretos (IMI, IMT, IUC e Derrama) com 32%.
Os outros capítulos das receitas correntes apresentam valores aproximados e de menor relevo que
oscilam até aos 8%.

4. Estrutura das Receitas de Capital

Gráfico II - Estrutura das Receitas de Capital

No ano de 2016, as Transferências de Capital é o item com maior relevo apresentando o valor de 52%
do total das receitas de capital logo seguido da rúbrica Passivos Financeiros com o valor de 48%.
Os restantes itens não apresentam valores significativos.
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5. Estrutura das Despesas Correntes

Gráfico III - Estrutura das Despesas Correntes

Numa análise das despesas correntes, as despesas com Pessoal e as despesas com a Aquisição de
Bens e Serviços Correntes são as que têm maior peso atingindo o valor relativo de 39% e 40%, respetivamente.
Os Subsídios com 1%, os Encargos Financeiros com 4%, as Transferências Correntes com 11%, 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 2016.
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5. Estrutura das Despesas de Capital

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 51%.
A rubrica Aquisição de Bens de Capital, em resultado da aquisição e construção de património municipal, apresenta um peso de 37%.

6. Evolução das Receitas e das Despesas
Descrição

2013

2014

2015

2016

01 Impostos Diretos

7 208 495,15 €

7 382 212,03 €

7 580 608,28 €

7 991 431,08 €

02 Impostos Indiretos

571 170,82 €

270 128,70 €

695 236,79 €

765 688,88 €

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades

254 504,40 €

345 699,77 €

360 443,00 €

360 995,83 €

05 Rendimentos de Propriedade

1 868 782,50 €

1 893 307,25 €

2 030 901,50 €

2 038 077,56 €

06 Transferências Correntes

10 905 735,97 €

11 564 429,35 €

12 235 090,57 €

12 425 527,83 €

07 Vendas de Bens e Prest. Serv. Correntes

698 466,57 €

651 467,06 €

744 721,83 €

945 091,48 €

08 Outras Receitas Correntes

178 717,21 €

144 006,70 €

194 906,56 €

104 020,12 €

Total das Receitas Correntes

21 685 872,62 €

22 251 250,86 €

23 841 908,53 €

24 630 832,78 €

Quadro II - Receitas Correntes
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Na comparação do ano de 2016 com o ano anterior verificou-se um acréscimo na arrecadação das
receitas em todas as rúbricas da receita corrente com a exceção da rúbrica Outras Receitas Correntes.

Descrição

2013

2014

2015

2016

09 Venda de Bens de Investimentos

160 000,00 €

546 730,00 €

146 818,33 €

170,00 €

10 Transferências de Capital

3 675 860,13 €

1 172 751,09 €

1 538 660,58 €

1 614 331,43 €

11 Ativos Financeiros

175 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12 Passivos Financeiros

2 815 020,90 €

0,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

13 Outras Receitas de Capital

359 068,26 €

10 403,07 €

22 409,66 €

2 067,00 €

Total das Receitas de
Capital

7 184 949,29 €

1 729 884,16 €

2 707 888,57 €

3 116 568,43 €

Quadro III - Receitas de Capital

Da análise às receitas de capital verifica-se um aumento de Transferências de Capital e de Passivos
Financeiros.

Descrição

2013

2014

2015

2016

01 Despesas com Pessoal

5 860 789,21 €

5 923 417,16 €

5 822 273,63 €

5 976 613,58 €

02 Aq. bens e Serviços Correntes

6 780 213,44 €

5 536 328,09 €

6 789 994,15 €

6 101 092,31 €

03 Encargos Correntes da Dívida

627 458,23 €

557 801,92 €

393 790,85 €

620 110,76 €

04 Transferências Correntes

867 889,30 €

1 179 300,09 €

1 672 605,28 €

1 692 809,89 €

05 Subsídios

1 034 988,52 €

462 425,32 €

331 118,67 €

195 083,44 €

06 Outras Despesas Correntes

534 234,87 €

557 298,83 €

583 196,80 €

772 845,76 €

Despesas Correntes

15 705 573,57 €

14 216 571,41 €

15 592 979,38 €

15 358 555,74 €

Quadro IV - Despesas Correntes

As rúbricas das Despesas Correntes que sofreram um incremento são as seguintes: Despesas com
Pessoal, Encargos Correntes da Dívida, Transferências Correntes e Outras Despesas Correntes.
Por sua vez, as Aquisições de Bens e Serviços Correntes e os Subsídios sofreram uma redução.

Descrição

2013

2014

2015

2016

07 Aquisição de Bens de Capital

9 051 627,74 €

4 703 098,10 €

3 897 277,10 €

4 626 492,96 €

08 Transferências de Capital

1 742 770,35 €

335 816,89 €

576 565,59 €

372 115,42 €

207 096,00 €

206 996,00 €

09 Ativos Financeiros
10 Passivos Financeiros

4 813 014,57 €

4 604 329,40 €

5 796 163,33 €

6 272 777,38 €

11 Outras Despesas de Capital

1 108 505,27 €

592 588,48 €

637 417,77 €

816 838,94 €

Despesas de Capital

16 715 917,93 €

10 235 832,87 €

11 114 519,79 €

12 295 220,70 €

Quadro V - Despesas de Capital
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No ano de 2016, verificou-se um incremento da Aquisição de Bens de Capital, Passivos Financeiros, e
Outras despesas de capital relativamente ao exercício anterior.

7. 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.

INDICADORES FINANCEIROS

2013

2014

2015

2016

FGM+FCM+FBM / RECEITAS TOTAIS

36,59%

44,01%

40,23%

39,05%

RECEITAS PRÓPRIAS / RECEITAS TOTAIS

40,13%

47,27%

44,47%

44,02%

PASSIVOS FINANC. (REC.) / RECEITAS TOTAIS

9,69%

0,00%

3,76%

5,40%

TRANSFERÊNCIAS (REC) / RECEITAS TOTAIS

50,19%

52,73%

51,77%

50,57%

PESSOAL / DESPESAS TOTAIS

18,08%

24,22%

21,80%

21,61%

INVESTIMENTO / DESPESAS TOTAIS

27,92%

19,23%

14,59%

16,73%

SERVIÇO DA DÍVIDA / DESPESAS TOTAIS

16,78%

21,11%

23,18%

24,93%

RECEITAS PRÓPRIAS / INVESTIMENTO

128,80%

242,75%

303,56%

264,15%

FGM+FCM+FBM / INVESTIMENTO

117,44%

226,03%

274,60%

234,34%

FGM+FCM+FBM / INVESTIMENTO + TRANSF. CAPITAL

98,48%

210,97%

239,21%

216,89%

PESSOAL / RECEITAS CORRENTES

27,03%

26,62%

24,42%

24,26%

RECEITAS CORRENTES / RECEITAS TOTAIS

74,64%

92,12%

89,62%

88,73%

RECEITAS DE CAPITAL / RECEITAS TOTAIS

24,73%

7,16%

10,18%

11,23%

DESPESAS CORRENTES / DESPESAS TOTAIS

48,44%

58,14%

58,38%

55,54%

DESPESAS DE CAPITAL / DESPESAS TOTAIS

51,56%

41,86%

41,62%

44,46%

RECEITAS TOTAIS / DESPESAS TOTAIS

89,62%

98,78%

99,61%

100,39%

RECEITAS CORRENTES / DESPESAS CORRENTES

138,08%

156,52%

152,90%

160,37%

RECEITAS DE CAPITAL / DESPESAS DE CAPITAL

42,98%

16,90%

24,36%

25,35%

Quadro VI – Indicadores Financeiros

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 39,05%;

• As Receitas Próprias em comparação com as Receitas Totais têm um peso de 44,02%;
• As transferências recebidas em relação às Receitas Totais representam em 2016 um valor de 50,57%;
• O peso das despesas com pessoal, relativamente às despesas totais, é de 21,61%;
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• O Investimento, na estrutura das despesas totais, apresenta um valor relativo de 16,73%;
• O serviço da dívida relativamente às despesas totais representa 24,93%;
• Verifica-se que a cobertura do Investimento através do recurso a Receita Próprias é de 264,15%;
• 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
234,34% e os 216,89%, respetivamente;

• As despesas com Pessoal relativamente às Receitas Correntes atingiram em 2016 o valor relativo de
24,26%;

• O peso das Receitas Correntes relativamente às Receitas Totais aumentou para 88,73% e consequentemente as Receitas de Capital diminuíram para 11,23%;
• O valor relativo das Despesas Correntes face às Despesas Totais foi de 55,54% e por inerência as Despesas
de Capital de 44,46%;
• As Receitas Totais em relação às Despesas Totais atingiram a percentagem de 100,39%;
• O valor das Receitas Correntes é 60,37% 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 25,35% das Despesas de Capital.

8. 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 2016, conseguiu transferir
9.272.277 € de Receitas Correntes para Despesas de Capital.

DESCRIÇÃO

2013

2014

2015

2016

Esforço das receitas correntes para capital

5 980 299

8 034 679

8 248 929

9 272 277

Quadro VII - Esforço das receitas correntes para capital

9. 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 2015 atingiram o valor de 23.841.908,53 €.

17

A despesa total com pessoal foi de 5.976.613,58 €, a qual se divide em € 5.798.883,12 referente a
pessoal do quadro (incluindo os órgãos autárquicos) e € 177.730,46 referente a pessoal em qualquer
outra situação.
Tendo em consideração o valor das receitas correntes de 2015, as despesas com o pessoal atingiu os
25,07% e as despesas com pessoal em qualquer outra situação atingiu os 0,75%.
Face ao exposto, pode-se concluir que, em qualquer dos casos, não se ultrapassou qualquer dos limites legalmente estabelecidos.

10. Evolução dos Sectores de Atividade
Cód.

Classificação Funcional

2013

2014

2015

2016

01

Educação

0101

Educação Pré-Escolar

400 857,39 €

423 132,54 €

437 460,01 €

458 423,57 €

0102

Ensino Básico

1 726 745,18 €

1 176 702,93 €

1 746 684,03 €

1 471 389,52 €

02

Cultura Desporto e Tempos
Livres

0201

Cultura

707 944,18 €

245 469,44 €

616 816,39 €

573 305,17 €

0202

Desporto e Tempos Livres

1 334 243,84 €

269 632,83 €

342 440,75 €

501 236,73 €

03

Acção Social

408 853,56 €

204 576,62 €

215 768,43 €

184 286,61 €

04

Saúde

300 000,00 €

22 000,00 €

05

Habitação e Urbanismo

0501

Habitação

354 810,79 €

271 914,23 €

207 403,09 €

340 195,52 €

0502

Ordenamento do Território

223 251,31 €

109 971,39 €

106 955,04 €

84 193,50 €

0503

Iluminação pública

155 699,68 €

17 766,64 €

35 258,00 €

5 535,98 €

0504

Urbanização

926 148,54 €

384 600,61 €

541 681,06 €

1 630 080,09 €

0505

Requalificação Urbana

153 183,69 €

40 015,32 €

7 351,07 €

68 366,56 €

06

Saneamento e Salubridade

0601

Resíduos Sólidos

0602

Higiene Pública

3 335,00 €

6 027,33 €

11 877,83 €

9 000,00 €

0603

Cemitérios

387 142,89 €

290 394,32 €

78 406,79 €

163 981,63 €

07

Protecção Civil

64 434,81 €

49 972,90 €

62 721,10 €

47 000,00 €

08

Des. Económico e
Abastecimento Público

0801

Energia

0802

Turismo

226 533,61 €

52 113,99 €

24 249,89 €

13 250,86 €

0803

Mercados e Feiras

83 075,12 €

137 271,65 €

317 387,12 €

264 726,80 €

0804

Est. Industriais ligados ao
abastecimento

13 675,86 €

82 831,45 €

13 965,41 €

0805

Redes de Abastecimento de
Água

3 425,62 €

34 976,34 €

500 000,00 €

Quadro VIII – Classificação funcional (continua na próxima página).
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Cód,

Classificação funcional

2013

2014

2015

2016

09

Comunicações e Transportes

0901

Rede Viária e Sinalização

2 700 433,21 €

2 034 061,65 €

751 107,55 €

871 268,10 €

0902

Transportes

1 607 820,38 €

85 462,20 €

506 080,70 €

32 258,80 €

0903

Estacionamento

10

Defesa do Meio Ambiente

1001

Parques e Jardins

11

Modernização e Renovação dos
Serviços

1101

Construção e reparação de
edifícios

1 287 688,26 €

1102

Apoio às freguesias

717 478,43 €

1103

Equipamento diverso

60 326,69 €

1104

Serviços Especializados

273 567,38 €

12

Apoio à agricultura

1201

Regadios tradicionais

13

Transferências aos SMAS

1301

Transferências para os Serviços
Municipalizados

14

Transferências para Sociedades

1401

Transferências para Empresas
Municipais

1402

Transferências para sociedade
Privada

15

Transf. para a Administração
Central e Local

1502

Transferências para a
Administração Local

99

Outro

9901

23 517,12 €

997,56 €

3 639,32 €

577 931,07 €

412 886,87 €

111 702,36 €

14 700,00 €

104 900,00 €

30 519,00 €

314 642,69 €

211 507,23 €

749 620,00 €

316 505,06 €

244 024,58 €

450 368,52 €

322 425,32 €

276 118,67 €

195 083,44 €

3 000,00 €

553 229,41 €

658 790,53 €

762 129,88 €

Administração Geral

11 535 560,81 €

10 629 172,67 €

18 136 879,19 €

19 508 832,24 €

TOTAL

26 560 222,31 €

18 528 869,12 €

26 707 499,17 €

27 653 776,44 €

Quadro VIII – Classificação Funcional (continuação da página anterior).

Com base no quadro e no gráfico V podemos concluir que as atividades com maior valor financeiro
dizem respeita a:
• Administração Geral;
• Urbanização.
• Ensino Básico.
• Rede Viária e Sinalização;
• Transferências para a Administração Local;
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11. 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.

2013

2014

2015

2016

2 392 136,85 €

1 830 121,14 €

178 566,87 €

178 566,87 €

Empréstimos

34 361 815,65 €

32 014 728,24 €

27 218 564,91 €

22 445 787,53 €

Locação Financeira

1 686 942,98 €

1 622 683,67 €

1 465 870,28 €

1 305 544,14 €

Outras Entidades

12 730 097,79 €

9 921 959,16 €

8 298 518,27 €

6 951 972,64 €

Outros Credores

12 787 596,08 €

10 214 696,70 €

21 414 678,96 €

20 265 775,15 €

Subtotal

61 566 452,50 €

53 774 067,77 €

58 397 632,42 €

50 969 079,46 €

Fornecedores c/c

1 524 979,57 €

1 018 060,91 €

1 333 518,00 €

2 066 584,79 €

Forn. - Facturas Rec.e Conferência

87 211,87 €

270 069,88 €

263 788,63 €

193 760,74 €

Fornecedores de imobilizado c/c

135 916,35 €

250 771,26 €

817 485,32 €

68 862,73 €

Estado e Outros Entes Públicos

5 136,78 €

3 865,83 €

0,00 €

92 961,96 €

Outros Credores

877 426,91 €

1 229 996,21 €

2 780 551,17 €

1 288 745,77 €

Cred. por operações não orçamentais

859 156,62 €

845 422,04 €

871 840,02 €

812 551,77 €

Subtotal

3 489 828,10 €

3 618 186,13 €

6 067 183,14 €

4 523 467,76 €

Acréscimos e diferimentos

56 626 134,85 €

54 661 273,67 €

52 416 557,05 €

49 681 401,62 €

Total

124 074 552,30 €

113 883 648,71 €

117 059 939,48 €

105 352 515,71 €

Provisões
Dívidas de Médio e Longo
Prazo

Dívidas de Curto Prazo

Quadro IX – Análise do Passivo

Pela análise do quadro podemos verificar que o mesmo ascende ao montante de € 105.352.515,71
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 12 milhões de euros
em 2016.
Este é o resultado de uma política responsável que tem sido trilhada de forma a devolver o Município
da Covilhã à sustentabilidade financeira.
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12. Dívida de Curto Prazo

13. Dívida de Médio e Longo Prazo
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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 ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três
exercícios anteriores.

Receita Corrente Líquida Cobrada

Limite

2013

2014

2015

Média

2016

(1)

(2)

(3)

(4)=((1)+(2)+(3))/3

(4) * 1,5

21 587 309 €

22 205 045 €

23 719 447 €

22 503 934 €

33 755 901 €

A dívida total do Município da Covilhã, em 31 de dezembro de 2016, deduzida das operações não orçamentais e do valor do capital social do Fundo de Apoio Municipal ascende a € 53.645.015, pelo que
este valor corresponde a 2,38 vezes à média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios
anteriores.
Na presente situação o Município da Covilhã preenche os requisitos necessários para se enquadrar na
situação de Saneamento Financeiro.
A Lei n.º 53/2014, de 25 de Agosto, que aprova o Regime Jurídico da Recuperação Financeira Municipal regulamentando o Fundo de Apoio Municipal, e procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2012, de
31 de agosto, que aprova o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, define que o Município da Covilhã pode aderir ao Fundo de Apoio Municipal tendo sido notificado
pela Direção Executiva do Fundo de Apoio Municipal, no dia 18 de dezembro de 2014, para decidir se
era sua intenção a referida adesão.
O n.º 1, do art.º 52, da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, refere que “O município em situação de rutura
financeira, relativamente ao qual tenham sido aprovados planos de reequilíbrio ou saneamento financeiro anteriores à entrada em vigor da presente lei, ou que tenha aderido ao Programa de Apoio à
Economia Local, aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, pode solicitar ao FAM, no prazo de 30
dias, a contar do momento da verificação dos pressupostos previstos no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, mediante o preenchimento de formulário eletrónico a aprovar, para o efeito,
pela direção executiva, a suspensão da obrigação de apresentação da proposta de PAM.”
O Município da Covilhã aderiu ao PAEL – Programa de Apoio à Economia Local (Programa II) encontrando-se a cumprir com o plano de ajustamento financeiro aprovado garantindo dessa forma a redução do nível de endividamento.
Neste momento, o Município da Covilhã apresenta um rácio de 238% da dívida total relativamente à
média da receita corrente líquida dos últimos 3 anos prevendo que até 2019 cumpra com o limite do
endividamento previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Tendo em atenção o conceito do Direito Administrativo a maiori ad minus (a lei que permite o mais
também permite o menos), no caso concreto um Município que se encontra numa situação de rutura
financeira – situação mais gravosa – e que tenha aderido ao PAEL pode solicitar a manutenção do
plano de ajustamento financeiro aprovado no âmbito do PAEL em detrimento da adesão ao FAM, pelo
que o Município da Covilhã, na sua reunião ordinária de 19 de setembro de 2014, deliberou suspender
a adesão ao Fundo de Apoio Municipal ou a um processo de Saneamento Financeiro.
Tendo em consideração os resultados obtidos, a pretensão do Município da Covilhã foi aceite e comunicada pela direção executiva do Fundo de Apoio Municipal em 24 de março de 2015.
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13. 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 2017, dizem respeito ao período de 2016.

14. Resultado Líquido do Exercício
A Câmara Municipal da Covilhã, no decorrer da sua actividade, no ano de 2016 registou um resultado
líquido de exercício negativo de 1.804.890,55 €.
Tendo em consideração o apresentado, propõe-se que este valor seja transferido para Resultados
Transitados.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Balcão Único
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Balcão Único

Os esforços de modernização administrativa orientam-se por objetivos de simplificação, eficiência,
eficácia e transparência, no sentido de prestar melhores serviços aos cidadãos. Abordagens como a
gestão da qualidade, centradas em princípios da perspectiva do cliente, envolvimento e melhoria contínua, têm vindo a ser encaradas como meios para alcançar esses objetivos.
No âmbito da modernização administrativa, a qualidade no atendimento tem sido uma das preocupações recorrentes das administrações, 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, na maioria dos casos, por iniciativa e/ou apoio da AMA – Agência para a
Modernização Administrativa.
Tais propósitos associam-se igualmente à necessidade de reduzir o volume de despesa, para a qual
contribui de forma relevante a centralização de serviços. Uma administração sobredimensionada e
dispersa não é apenas cara, como também, gera burocracia e tem dificuldade em dialogar com os
cidadãos, com as empresas e com as comunidades.
O Programa de Simplificação Administrativa (Simplex) é 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, desmaterialização e modernização administrativa.
Para 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
e eficiente.
Num momento em que o Município investe recursos, desenvolve e generaliza novas formas de prestação dos serviços, tirando partido das novas tecnologias de informação e comunicação, o Balcão Único

27

Municipal representa um passo importante na implementação do Programa de Modernização Administrativa, qualificando o atendimento público e centralizando a prestação de vários serviços municipais
em diversos postos de atendimento num só local.
O Balcão Único Municipal foi criado em Abril de 2015 com o objectivo de proporcionar um atendimento
de excelência a quem procuram 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.
É já uma realidade os utentes do Balcão Único, nomeadamente os mais idosos, tratarem de assuntos
como o pagamento de renda de habitação social, carregamento do cartão social municipal, o pagamento da fatura da água, mas ainda, poderem tratar de assuntos tão variados como solicitar algumas
intervenções nas habitações, apoio por parte dos serviços de ação social municipal, efetuar reclamações ou sugestões, tratar de assuntos relacionados com o cemitério municipal, entre outros, numa só
deslocação a um único edifício.
Este espaço conta com dez colaboradores, distribuídos pelos diversos postos de atendimento permanente equipados com a melhor tecnologia digital.
Integrado no espírito da modernização administrativa e no âmbito do Licenciamento Zero, 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”.
O Balcão Único apresenta como principais valências:
• Atendimento Geral:
• Pedidos de licenças de ruído;

• Receção de projetos de edificação/urbanização/
especialidades;
• Receção de elementos/averbamentos/documen-

• Pedidos de licenças de arraial/bailes/romarias;

tos;

• Pedidos de licenças de provas e manifestações
desportivas;

• Receção de pedidos de ocupação de via pública
para obras;

• Candidaturas a habitação social;
• Pedidos diversos dos inquilinos;

• Receção de processos de licenciamento de publicidade;

• Candidaturas ao Cartão Social Municipal;

• Informações sobre processo urbanísticos;

• Pedidos de licença/autorização de ocupação de

• Fornecimento de plantas de localização (Gismat);

espaço público;

• Agendamento de consulta de processos;

• Candidaturas a bolsas de estudo;

• Agendamento de reuniões com os gestores de

• Pedidos a apoio social;

procedimento.

• Licenciamento de táxis;

• Apoio às atividades económicas através das diversas plataformas;

• Pedidos de certificado de cidadão da união europeia;

• Publicidade temporária;

• Pedidos de certidão e reprodução de documentos;

• Gestão do mercado municipal;

• Cobrança de taxas;

• Gestão cemiterial;
• Receção de reclamações/sugestões;
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Outras solicitações diversas dos cidadãos:
Tesouraria:
• Pagamento de rendas;

Receção:
• Receção, encaminhamento e acompanhamento

• Pagamento de taxas e tarifas municipais;
• Pagamentos de faturas;
• Pagamento de outras receitas municipais.

ADC – Águas da Covilhã:
• Pagamento de faturas;

dos utentes;

• Auxilio no preenchimento de requerimentos;
• Esclarecimentos diversos;
• Atendimento telefónico externo.
Cartão Social Municipal:
• Carregamento e/ou atualização do cartão social;

• Elaboração de novos contratos;
• Regularização de contratos;
• Esclarecimentos diversos.

O Balcão Único 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.
No decorrer do ano 2016, registaram-se os seguintes atendimentos:

Mês

Atendimento
Geral

Tesouraria

Cartão
Social

ADC Águas da Covilhã

Total

janeiro

900

249

1141

1505

3795

fevereiro

841

260

1290

1273

3664

março

836

240

1183

1670

3929

abril

1062

253

1204

1392

3911

maio

869

254

1234

1498

3855

junho

1051

234

1277

394

2956

julho

1404

230

1206

1548

4388

agosto

1102

234

1191

1146

3673

setembro

1367

209

1216

2589

5381

outubro

1026

187

1120

2023

4356

novembro

1126

448

1256

2233

5063

dezembro

917

444

985

1986

4332

Total

12501

3242

14303

19257

49303
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É possível verificar que mensalmente a média de atendimentos do Balcão Único foi superior a quatro
mil atendimentos.

2016

Atendimento
Geral

Tesouraria

Cartão Social

ADC
Águas da Covilhã

Total

Média mensal

1042

270

1192

1605

4109

No primeiro ano de funcionamento, registou-se a seguinte média mensal de atendimentos:
2015

Atendimento
Geral

Tesouraria

Cartão Social

ADC
Águas da Covilhã

Total

Média mensal

946

206

1171

1403

3726

Comparativamente ao primeiro ano de funcionamento verifica-se um aumento de cerca de 10,28%, no
número mensal de atendimentos do Balcão Único.
A entrada em funcionamento do Balcão Único Digital permitiu uma maior celeridade na resposta do
Município às solicitações dos cidadãos, aproximando assim a administração pública municipal às pretensões, não só, da população habitante do concelho, mas também, a todos os que necessitam da sua
intervenção, bem como, uma significativa redução nos custos que representa uma deslocação à sede
do concelho, nomeadamente, às populações das freguesias mais distantes. Ainda, permitirá que os
cidadãos que residam fora do Município da Covilhã possam apresentar os seus requerimentos a partir
de qualquer parte do mundo.
Quase a concluir dois anos de funcionamento o balanço do Balcão Único é bastante positivo, podendo
considerar-se um caso de sucesso na persecução do serviço público municipal, sendo hoje um local
incontornável para uma grande fatia da população do concelho da Covilhã.
Todavia, considerando que ainda muito se encontra por fazer é expectável que o Balcão Único continue a trabalhar sempre no sentido de servir melhor e facilitar a vida aos munícipes e de todos quantos
procuram os serviços municipais.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Departamento de Obras e
Planeamento
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Departamento de Obras
e Planeamento

1. Gabinete do Director
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.
No decorrer do ano de 2016, com progressiva normalidade da utilização da plataforma eletrónica de
gestão documental, denominada por EDOC, criaram-se novas práticas no tratamento da correspondência, recebida e expedida, tendo-se comprovado que os tempos de resposta foram reduzidos.
Os documentos movimentados no ano de 2016 totalizaram cerca de 4680, existindo no final do ano,
um número residual de documentos por tratar.
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A maioria das actos administrativos que decorreram no DOP relacionaram-se com:
• Pedidos de Apoio Logístico;

• Remoção de viaturas abandonadas;

• Autos de Medição;

• Processos de abate de veículos em fim de vida;

• Solicitações de Juntas de Freguesia;

• Transportes urbanos;

• Informações;

• Pedidos Diversos;

• Procedimentos;

• Apoio aos diversos sectores do Departamento;

• Reclamações;

• Execução e controlo de requisições de material, no programa Medidata;

• Reparação de Habitação Social;

• Controlo e conferência de Fundos de Maneio;

• Afetação de transportes;

• Elaboração de respostas aos diversos inquéritos do Institu-

• Pedidos de abertura de valas;

to Nacional de Estatísticas, relacionados com a atividade do
Departamento.

• Deliberações da CMC;

Foram elaborados os seguintes documentos:
• 615 novos processos na plataforma EDOC;
• 161 protocolos, com expedição de correspondência interna, nomeadamente processos para os diversos
setores do Departamento e secções deste Município;
• 767 saídas de correspondência (ofícios), destinados ao exterior, referentes a processos, solicitações externas, respostas a pedidos, devolução e envio de documentos;
• 112 faxes, destinados essencialmente às forças de segurança, bombeiros e entidade saúde. A diminuição
do número de faxes expedidos é o resultado do uso progressivamente mais intensivo do correio eletrónico, em
detrimento do fax;
• 107 execuções de requisições para fornecimento de materiais e aquisição de serviços, bem como, informações internas;
• 109 Requisições externas enviadas para os fornecedores;
• Envio de 13 viaturas para abate e desmantelamento.

Ano 2015

Ano 2016

Processos

389

615

Distribuições

3403

4680

Informações e requisições
internas

126

107

Faxes

228

112

Saída de correspondência

811

767

Protocolos

538

161

Saída de Requisições

126

109

Tabela 1 - Resumo das atividades e mapa comparativo com o ano de 2015
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2. Unidades Orgânicas Flexíveis que integram o DOP
2.1. Divisão de Obras
a) Obras por empreitada
a.1) Acompanhamento da execução de contratos de empreitadas de obras públicas
• Empreitada de Construção de Um Muro de Vedação e Alteração da Rede de Águas Pluviais, no
Cemitério da Vila de Carvalho;
• Empreitada de Conservação no Edifício Museu Arte e Cultura na Covilhã;
• Beneficiação da E. M. 512, Entre o Rio Zêzere e a Barroca Grande, Incluindo o Ramal da E. M.
512-1, até ao limite do Concelho;
• Pavimentação do acesso à nova sede da Junta de Freguesia - Vale Formoso;
• Empreitada de Alargamento e Arranjo Urbanístico da Rua Marques D’ Avila e Bolama - Covilhã
Conclusão;
• Alargamento de Passeio da Rua Marquês D Ávila e Bolama, frente ao edifício da Fundação Imaculada Conceição;
• Empreitada de Construção de Instalações Sanitárias do Estádio Santos Pinto;
a.2) Preparação de peças de procedimento (projeto, medições, orçamento, PSS, PPGRCD e
clausulas técnicas)
• Empreitada de Obra de Pintura e Reparação da Estrutura da Ponte Pedonal na Avenida Frei Heitor
Pinto
• Empreitada de Obra de Pintura da Estrutura da Ponte Pedonal na Ponte do Rato
• Empreitada de Obra de Construção de Instalações Sanitárias no Estádio José Santos Pinto – Trabalhos Complementares
• Empreitada de Requalificação Urbana da Rua do Operário - Covilhã
• Reconstrução de um Muro de Suporte no Cemitério da Freguesia das Cortes Do Meio
• Empreitada de Reparação e Conservação do Jardim de Infância do Canhoso
• Empreitada de Conservação no Edifício Museu de Arte e Cultura – Trabalhos Complementares
• Trabalhos de Reparação da Obra – Execução do Recinto de Feiras e Mercados do Tortosendo
• Empreitada de Obras de Beneficiação da Cantina Escolar do Tortosendo
• Empreitada de Obras de Beneficiação da Cantina Escolar do Teixoso
• Empreitada de Beneficiação de Pavimentos em Arruamentos da Freguesia de Sobral de S. Miguel
• Reparação de Muro de Suporte no Caminho dos Moinhos - Covilhã
• Execução de Escadaria em São Domingos – Cantar Galo ”
• Empreitada de Requalificação da Ribeira do Porsim, em Sobral de S. Miguel – Primeira Fase
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• Empreitada de Construção do Açude Norte de Unhais da Serra
• Empreitada de Construção do Açude de Covões 2
• Empreitada de Construção do Caminho Pedonal de Acesso ao Açude Norte - Unhais da Serra
• Parque Infantil Trigais
• Remodelação dos Passeios na Rua dos Maiorais de Baixo - Tortosendo
• Pavimentação do Acesso da Nova Sede da Junta de Freguesia de Vale Formoso
• Demolição de Edificação – Processo de Obras nº 251/94
• Empreitada da Obra de Substituição de Cobertura em Fibrocimento com Amianto dos Balneários
do Campo 2 do Complexo Desportivo da Covilhã
• Empreitada da Obra de Substituição de Cobertura em Fibrocimento com Amianto do Edifício n.º 14
da Rua Nova -Tortosendo
• Requalificação e Apetrechamento de Jardins de Infância – Jardim de Infância do Canhoso
• Requalificação e Apetrechamento de Escolas do 1º Ciclo – Agrupamento de Escolas do Teixoso –
EB1 do Teixoso
• Parque Urbano “Quinta das Rosas” – Covilhã
• Requalificação das arcadas do Município - alteração e instalações de novas valências – fase II
• Construção de muros de suporte nas Ruas Luís de Sousa Rodrigues e Campo de Futebol - Ferro
• Muro de suporte sito na Alameda Europa, confinante com o edifício denominado “Torre de Cristal”
• Drenagem de águas pluviais na Estrada do Santuário e Rua do Jogo da Bola - Paúl
• Drenagem de águas pluviais do Bairro dos Torgais em S. Jorge da Beira
• Requalificação das arcadas do Município - alteração e instalações de novas valências – cafetaria/
bar
• Construção de Muro de Suporte na Rua da Independência - Coutada
• Trabalhos de reparação a executar nas Escadinhas de Santo André - Covilhã
• Projeto da estrutura da Janela Manuelina
• Construção de infraestruturas no loteamento sito na Quinta da Estremilda ou Escabelados - Tortosendo
• Reconstrução de muro de suporte na Rua de Acesso à Igreja de Stª Bárbara - Minas da Panasqueira
• Estabilização de muro de suporte do adro da igreja dos trigais, freguesia da erada
• Construção de Rotunda no Cruzamento da Av.ª 2 de Novembro com a Rua Ladeira do Porto –
Dominguiso
• Requalificação da Av.ª 2 de Novembro – Dominguiso
• Demolição parcial e consolidação do edifício sito na Travessa da Ladeira – Peso
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• Jardim do Conhecimento - Ampliação de Muro
• Requalificação de espaços de Jogo e Recreio - Parque Infantil dos Penedos Altos - EJR 13
• Zona Industrial do Canhoso - Muro de suporte
• Empreitada dos trabalhos de reparação da Ponte Pedonal de Cima sobre a Ribeira da Carpinteira
– Acesso ao Bairro dos Penedos Altos
• Construção de muro de suporte na Rua do Cabeço Gordo - Vila do Carvalho
• Passeios na Rua José Mendes de Matos - Penedos Altos
• Derrocada de muro em pedra Qtª do Tanque - Rua do Pisão Novo - Covilhã
• Intervenções nas Escolas do Agrupamento Pêro da Covilhã
• Intervenções nas Escolas do Agrupamento a Lã e a Neve
• Obras de Conservação na EM 507 – Troço entre o Cruzamento com o TCT e o Cruzamento sob a
Passagem Superior da Variante à EN 18
• Construção de passeio na EM 508 à entrada da povoação da Bouça - Cortes do Meio
• Estrada Municipal n.º 504 entre a Ponte de cantar Galo e a antiga garagem dos autocarros na Vila
do Carvalho
• Muro de suporte no Campo das Festas
• Via de ligação da Rua da Calva à Escola Básica Integrada de S. Domingos
• Requalificação da EM 512, troço compreendido entre a EM 511 e o Cruzamento com a EM 512-1,
reforço do pavimento e conclusão dos trabalhos.
• EB1 Barco – Antiga cantina” – Ampliação e instalação de Sala Multiusos
• Beneficiação do caminho dos Torgais - Sobral de S. Miguel
• Construção de Cozinha Comunitária – Canhoso
• Trabalhos de Impermeabilização e Manutenção no Edifício dos Bombeiros Voluntários do Paúl
• Alteração/ampliação de sala - Quiosque esplanada “O Verdinho”
• Requalificação de Passeios Refúgio - Boidobra
• Obras de Conservação do Edifício, nº 57, Urbanização da Alâmpada - Boidobra
• Obras de Impermeabilização no Largo das Portas do Sol – Covilhã
• Obras de Reconstrução de Um Muro de Suporte e Vedação, Rua Eng.º Duarte Pacheco - Tortosendo
• Obras de Conservação do Edifício, nº 9, Urbanização da Alâmpada Freguesia da Boidobra
• Empreitada da obra de correções às obras de urbanização, Loteamento 432, alvará nº 07/04, processo nº 432
• Obras de Beneficiação da Estrada da Cevada e Rua dos Cabecinhos, Freguesia de São Jorge da
Beira
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• Beneficiação da Drenagem de Esgoto Doméstico nas Instalações da Extensão de Saúde na Vila
do Carvalho, C.S. da Covilhã
• Reconstrução de Um Muro de Suporte em Alvenaria de Pedra, Sitio Amigos de Vila de Mouros –
Vila do Carvalho
• Reconstrução de Um Muro de Suporte em Alvenaria de Pedra, local, Caminho das Almas – Peraboa
• Obras de Conservação da Escadaria entre a Avenida Frei Heitor Pinto e o Campo das Festas Covilhã
• Obras de Requalificação da Estrada Nacional 230 entre a entroncamento com a Rua Mateus Fernandes e entroncamento com Eixo TCT – Canhoso
• Obras de Conservação do edifício na Travessa do Varandado, nºs 9 e 11 - Covilhã
• Obras de Requalificação da Estrada Municipal 512, sítio da Portela de São Jorge, entre CM1374 e
limite, Freguesia de São Jorge da Beira
• Obras de Requalificação do Caminho Municipal 1374, entre a Barroca Grande e limite do Concelho
da Pampilhosa da Serra
• Drenagem de Águas Pluviais da Alameda João Paulo II e ruas confinantes - Vila do Carvalho
• Reordenamento da circulação e estacionamento automóvel no logradouro do Centro de Saúde da
Covilhã
• Requalificação e apetrechamento de escolas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Frei Heitor
Pinto
• Obras de Requalificação do Caminho do Porsim entre o C.M. 1403 e E.M. 511 - São Jorge da
Beira e Casegas
• Obras de Beneficiação do C.M. 1403, entre São Jorge da Beira e Pereiro
• Empreitada de Obras reparação nos blocos 1 e 2 - habitação social no Bairro do Cabeço.
• Empreitada de Reparação do edifício, lote 7, na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de Demolição do edifício sito na rua do cilindro, nº 20, 22 e 24 - Ferro
• Empreitada de Reparação de cobertura - rua Comendador Gomes Correia n.º 73
• Empreitada de Pintura exterior do Bloco 1 - Rua Padre Américo - Biquinha
• Empreitada de Pintura exterior do Bloco 2 - Rua Padre Américo - Biquinha
• Empreitada de Pintura exterior de 3 Blocos - Rua Padre Américo - Biquinha
• Empreitada de Intervenção em edifícios sitos na Praça da Liberdade, nº 4, Calçada das Pontes e
Rua de S. João - Tortosendo
• Empreitada de Reparações no interior do Teatro Municipal da Covilhã
• Empreitada de Conservação de edifício na rua Dr. Almeida Eusébio, 99, na Covilhã
• Empreitada de Conservação, segurança e salubridade de edifício sito na rua Jornal de Notícias da
Covilhã, n.º 77 e 79, Covilhã

38

departamento de obras e planeamento

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

• Empreitada de Pinturas exteriores dos lotes 16 a 19 na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de reparação de edifício sito na Travessa das Ripas, n.º 11 e 13 – Covilhã
• Empreitada de demolição de cobertura do edifício sito na rua José Ramalho, n.º 23 - Covilhã
• Empreitada de pinturas exteriores dos lotes 24 a 28 na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de pinturas exteriores dos lotes 20 a 23 na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de Reparação do edifício, lote 8, na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de Reparações exteriores do edifício sito na travessa da Alegria, 34
• Empreitada de Reparação do edifício, lote 9, na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de Reparações exteriores dos blocos A a C no Sitio do Pouso - Vila do Carvalho
• Empreitada de Reparação do edifício, lote 12, na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de Reparações exteriores no edifício na rua Comendador Marcelino, 15 e 17 - Covilhã
• Empreitada de Demolição parcial do edifício na rua Vasco da Gama, 68 - Covilhã
• Empreitada de Reparação de edifício na rua Comendador Marcelino / travessa de São Bartolomeu,
8 e 10 - Covilhã
• Empreitada de Reparação do edifício, lote 10, na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de Reparação do edifício, lote 11, na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de Reparações exteriores do edifício sito na rua Viriato, 26 - Covilhã
• Empreitada de Reparações exteriores do edifício sito na rua Viriato, 28 - Covilhã
• Empreitada de Remoção de janelas no edifício localizado na Av. Viriato - Tortosendo
• Empreitada de Reparação do edifício, lote 13, na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• Empreitada de Demolição parcial de edifício sito na trv. Stº Agostinho, 19 e 21, na Covilhã
• Empreitada de Intervenções nas escolas do agrupamento a Lã e a Neve, Covilhã
• Empreitada de Intervenções nas escolas do agrupamento a Pêro da Covilhã
• Empreitada de Reparações na EB1 e JI de Vales do Rio, Covilhã
• Empreitada de Pintura de edifício de habitação social, lote 2 nos Penedos Altos
• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto na EB1 do Teixoso
• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto na EB1/JI de Aldeia de Souto
• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto na EB1 em Casal de Santa Teresinha
• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto em armazém na Alâmpada
• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto em pré-fabricados na Biquinha
• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto em edifício na Rua Conselheiro António
Pedroso dos Santos
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• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto em edifício escolar no Rodrigo
• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto em edifício multifamiliar na Biquinha
• Empreitada de Substituição de cobertura com amianto na antiga central elétrica
• Fornecimento do projeto de Reconstrução de edifício na rua dos Bombeiros Voluntários nºs 51 a
57, Covilhã
• Fornecimento de Projeto de requalificação do edifício da escola secundária Frei Heitor Pinto
• Construção de açude na Ribeira da Vila do Carvalho
• Açude na ribeira da erada, junto à escola EB 2, 3 de paul – freguesia de Paul
• Estrada municipal – vale da amoreira/verdelhos

a.3) Elaboração de relatórios preliminares e finais de análise de propostas, em procedimento concursais
• Reparação e conservação da Central de Camionagem da Covilhã;
• Empreitada das obras de beneficiação da cantina escolar do Teixoso.

a.4) Acompanhamento do período de garantia de empreitadas de obras públicas
• Empreitada de Obras de Conservação da Cobertura do Edifício do Mercado Municipal
• Vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de Conservação do edifício sito na rua
nova dos olivais, nºs 41 e 43 – Tortosendo.
• Construção de Instalações Sanitárias do Estádio Santos Pinto
• Empreitada da obra de Trabalhos de Marcação Horizontal na Alameda Europa, na Estrada Nacional 18-4 e na Rua João de Deus, no Teixoso.
• Empreitada de Obras de Construção do Parque Desportivo da Coutada. Vistoria
• Empreitada obra de construção de ampliação do cemitério do Dominguiso
• Empreitada de Execução do Recinto das Feiras e Mercados do Tortosendo
• Empreitada de Construção do Elevador do Parque da Goldra
• Construção do Funicular de S. João
• Empreitada da Obra de Construção do Elevador do Jardim Público
• Construção de edifício de apoio à praia fluvial de unhais da Serra
• Empreitada do Centro de (Ativ) Idades
• Empreitada de Obras de Conservação do Espaço de Venda no Edifício do Mercado Municipal
• Empreitada da Obra de Requalificação Urbana - Alameda Europa - 2ª F ase
• Empreitada da obra de Beneficiação dos Balneários, Posto Médico e Instalações Sanitárias no
Estádio Santos Pinto - Covilhã
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• Empreitada da obra de Construção de um Campo de Futebol em Relva Sintética - Vila do Carvalho.
• Empreitada de Conservação do Edifício Principal da Camara Municipal da Covilhã”
• Empreitada de Requalificação U. no Largo de Portugal, Rua João de Deus, Rua Profª. Filomena
Alves Ribeiro, Rua Nuno Alvares Pereira e Ruas Confinantes - Teixoso
• Empreitada de Requalificação da Rua Corte do Sino e Rua Dona Zeca Gonçalves - Trabalhos
Complementares - Freguesia de Ferro.
• Empreitada da obra de Remodelação do Jardim Público
• Empreitada da obra de Recarga de Pavimento entre a Ponte da Borralheira do Teixoso e a E.N. 18
• Empreitada da obra de Requalificação Urbana da Rua Peso da Lã
• Empreitada da obra de Requalificação da Estrada de acesso à Boidobra entre a Estrada do Aeródromo Municipal e a Boidobra.
• Empreitada da obra de Pavimentação da Rua Principal - Vila do Carvalho.
• Empreitada da Obra de Instalação do Sistema de Ar Condicionado no Edifício do Departamento de
Urbanismo.
• Empreitada da Obras de Conservação e Beneficiação no Estádio Santos Pinto, Covilhã.
• Empreitada da Obra de Arranjos Exteriores do Cemitério Municipal
• Empreitada da obra de Execução de Pavimento em Relva Sintética no Parque Desportivo da Coutada.
• Empreitada da obra de Requalificação na Av. da Universidade entre a Rotunda do Rato e a Palmatória.
• Empreitada de Construção do Edificio “Welcome Center”
• Empreitada da Grande Rota do Rio Zêzere
• Empreitada das Rotas das Aldeias do Xisto
• Empreitada de Reabilitação de dois Imóveis, sitos na Rua Gregório Baltazar, nº 23 - Covilhã
• Empreitada de Demolição de Um Prédio a Confrontar com o Largo e Travessa do Rosário – Covilhã
• Empreitada de Obras de Conservação do Espaço de Venda no Edifício do Mercado Municipal
a.5) Vistoria a obras, cujo período de garantia está em curso ou terminou, para efeitos de
liberação faseada da Caução e Receção Definitiva.
• Empreitada de Reconstrução de Edifícios, na Rua Portas do Sol, Parcelas B3, B5, B7, B9, B10 e
B11, na Covilhã
• Construção do Funicular de S. João
• Empreitada de Construção do Elevador do Parque da Goldra
• Empreitada de requalificação do parque florestal - Covilhã
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• Obras de Conservação e Reparação de Um Edifício situado na Rua Comendador Gomes Correia,
na Covilhã
• Empreitada de remodelação do edifício para o Museu de Arte Sacra
• Obras de Conservação e Reparação de Um Edifício situado na Rua Comendador Gomes Correia,
na Covilhã
• Empreitada de remodelação do edifício para o Museu de Arte Sacra
• Empreitada de Trabalhos de Arranjos Exteriores na Zona da Várzea, na Envolvente ao Espaço
Lúdico da Freguesia do Canhoso
• Empreitada de Recuperação de Edifícios – Rua Comendador Gomes Correia – Parcelas a 13 e a
14 - Covilhã
• Empreitada da obra de Trabalhos de Marcação Horizontal na Alameda Europa, na Estrada Nacional 18-4 e na Rua João de Deus, no Teixoso.
• Empreitada de Obras de Construção do Parque Desportivo da Coutada
• Empreitada obra de construção de ampliação do cemitério do Dominguiso
• Empreitada de Execução do Recinto das Feiras e Mercados do Tortosendo
• Empreitada de Construção do Elevador do Parque da Goldra
• Construção do Funicular de S. João
• Empreitada de Obras de Conservação e Requalificação da Escola Básica do 1 Cicio do Largo da
Feira, Tortosendo
• Empreitada de Obras de Conservação da Cobertura do Edifício do Mercado Municipal
• Empreitada de Construção do Museu do Queijo – 2ª Fase
• Recuperação Edifícios Rua 6 Setembro - Intramuralhas Covilhã
• Alterações ao Loteamento da Covilote - Trabalhos Complementares
• Requalificação Urbana da Área Envolvente ao Jardim do Lago
• Empreitada de Requalificação de Arruamentos Urbanos nas Freguesias da Zona Norte do Concelho
• Empreitada de Reconstrução de Um Muro no Parque da Goldra, Covilhã
• Empreitada da Obra de Construção do Posto de Saúde do Dominguiso
• Empreitada da Obra de Construção de Um Edifício na Travessa do Varandado
• Empreitada da Obra de Requalificação Urbana do Largo da Igreja, Rua da Fonte Velha e Rua do
Cimo do Povo – Freguesia do Dominguizo
• Empreitada de Obras de Ampliação da Cobertura da Bancada do Complexo Desportivo da Covilhã
• Empreitada de Ampliação da Cobertura dos Lados Norte e Sul do Complexo Desportivo da Covilhã
• Empreitada da Obra de “Ampliação do Cemitério de Verdelhos – freguesia de Verdelhos
• Execução de Feiras e Mercados do Tortosendo - Trabalhos Complementares
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• Empreitada de Alteração do Espaço da Sede do Arsenal de São Francisco Rua dos Combatentes
da Grande Guerra
• Empreitada da Obra de Acabamentos das Paredes para Adaptação Museológica do Edifício do
Museu do Queijo
• Empreitada da Obras de Demolição e Remoção de uma Igreja no Bairro da Estação - Covilhã
• - Obras Complementares no Centro de Saúde de Dominguiso
• - Empreitada da obra de Fornecimento e Montagem de uma Plataforma Metálica para Imprensa no
Complexo Desportivo da Covilhã
• - Empreitada de conservação de fração no edifício nº 33, letra C, R/Chão, Rua 6 de Setembro,
freguesia de Santa Maria
• - Empreitada de Requalificação Urbana do Largo da Amoreira - Freguesia de Orjais
• - Empreitada da Obra de Reparação de Pinturas na Central de Camionagem - Covilhã.
• - Empreitada da Obras de Instalação da Rede Elétrica e Telecomunicações nas novas Instalações
do Departamento de Urbanismo
• - Empreitada de Requalificação do Largo da Amoreira e Ruas Confinantes - Freguesia de Barco.
Trabalhos Complementares
• - Empreitada da Obra de Requalificação de Arruamentos Confinantes com a Igreja Matriz de Orjais
• - Empreitada da obra de Adaptação / Requalificação do Jardim da Goldra e Avenida do Biribau Covilhã
• - Empreitada da Obra de Construção de um Muro de Suporte à Rua da Vale, Freguesia de Verdelhos
• - Empreitada da obra de Execução de Valetas num Troço da E.M. 502 (Acesso a Vale Formoso)
• - Empreitada da obra de Execução do Caminho do Hotel de Unhais da Serra
• - Empreitada da Obra de Adaptação de Infraestruturas de Energia Elétrica da Creche do Jardim de
Infância do Canhoso
• - Empreitada da obra de execução de acessos à biblioteca municipal da Covilhã
• - Empreitada da Obra de Requalificação Urbana - Alameda Europa - 2ª F ase
• - Empreitada da obra de Beneficiação dos Balneários, Posto Médico e Instalações Sanitárias no
Estádio Santos Pinto - Covilhã
• - Empreitada da obra de Construção de um Campo de Futebol em Relva Sintética - Vila do Carvalho.
• - Empreitada de Conservação do Edifício Principal da Camara Municipal da Covilhã”
• - Empreitada de Requalificação U. no Largo de Portugal, Rua João de Deus, Rua Profª. Filomena
Alves Ribeiro, Rua Nuno Alvares Pereira e Ruas Confinantes - Teixoso
• - Empreitada de Requalificação da Rua Corte do Sino e Rua Dona Zeca Gonçalves - Trabalhos
Complementares - Freguesia de Ferro.
• - Empreitada da obra de Remodelação do Jardim Público
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• - Empreitada da obra de Recarga de Pavimento entre a Ponte da Borralheira do Teixoso e a E.N.
18
• - Empreitada da obra de Requalificação Urbana da Rua Peso da Lã
• - Empreitada da obra de Requalificação da Estrada de acesso à Boidobra entre a Estrada do Aeródromo Municipal e a Boidobra.
• - Empreitada da obra de Pavimentação da Rua Principal - Vila do Carvalho.
• - Empreitada da Obra de Instalação do Sistema de Ar Condicionado no Edifício do Departamento
de Urbanismo.
• - Empreitada da Obras de Conservação e Beneficiação no Estádio Santos Pinto, Covilhã.
• - Empreitada da Obra de Arranjos Exteriores do Cemitério Municipal
• - Empreitada da obra de Execução de Pavimento em Relva Sintética no Parque Desportivo da
Coutada.
• - Empreitada da obra de Requalificação na Av. da Universidade entre a Rotunda do Rato e a Palmatória.
• - Empreitada de Construção do Edifício “Welcome Center”

a.6) Informações técnicas de natureza diversa
• - Informações técnicas para as Freguesias
• - Relatório do estado da via Pública
• - Obras Particulares
• - Relatórios de candidaturas de obras
• - Relatórios de edifício/fogos do Município
• - Organização de processos com recolha de elementos
• - Medição e orçamento de obras para as Freguesias
• - ADC, Águas da Covilhã, E.M.
• - Requalificação de Arruamentos Sitos no Bairro da Judiaria - Covilhã
• - Empreitada de Execução de Vedação, Rede Elétrica e Saneamento na Zona do Sport Club da
Pousadinha
• - Condomínio do prédio sito na Rua Marquês D Ávila e Bolama, nº 363
• - Reparação e Conservação da Escola Primária das Minas da Panasqueira
• - Ponte sobre a Ribeira de Casegas
• - Empreitada de recuperação de edifícios - Rua Comendador Gomes Correia - Parcelas A13 e A14
- Covilhã
• - Empreitada de construção do edifício de apoio à praia fluvial de Unhais da Serra
• - Consolidação de muros e pilar na ponte de cortes de baixo - freguesia de cortes do meio
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• - Empreitada de construção das Escadinhas de Santo André - Covilhã
• - Pedido de licenciamento para abertura de vala - NOS
• - Pedido de licenciamento para abertura de vala - Ramal de gás
• - Pedido de licenciamento para aplicação de postes - MEO
• - Vistoria ao quiosque de Cantar Galo
• - Pedidos de particulares, abertura de valas
• - Vistoria a obras de Protocolo com as Freguesias
• - Vistorias com Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
• projeto do recinto de feiras e mercados de Orjais, adjudicado a Bernardo & Bernardo, SA
• projetos de arquitetura e especialidades para o edifício de apoio à praia fluvial de Verdelhos e projeto de arranjos exteriores
• - Informação sobre fatura / projetos especialidades (projeto base) - Remodelação do teatro municipal da Covilhã
• - Projeto arquitetura - Revisão A - Remodelação do teatro municipal da Covilhã
• - Projeto de requalificação de edifício e criação de pátio lúdico
• - Reformulação do jardim de infância dos Penedos Altos
• - Remodelação do Teatro Municipal da Covilhã - Águas Pluviais da Cobertura
• - Projeto base de EN18 - Sr.ª do Carmo (km 33+600) e L.C. Covilhã/Fundão (km 47+200) - Beneficiação
• - Recuperação do edifício da rua Nuno Álvares Pereira, Covilhã
• - Projectos de arquitetura e especialidades para o edifício de apoio à praia fluvial de Verdelhos e
projeto de arranjos exteriores
• - Remodelação do Teatro Municipal da Covilhã
• - Requalificação exterior envolvente à linha de água (praia fluvial) – União das freguesias de Cantar-Galo e Vila do Carvalho
• - Projectos de arquitetura e especialidades para o edifício de apoio à praia fluvial de Verdelhos e
projeto de arranjos exteriores
• - Projeto de remodelação do teatro Municipal da Covilhã
• - Aquisição de serviços de fornecimento do projeto do quartel da GNR de Unhais da Serra;
• - Aquisição de serviços do projeto de alterações ao edifício do salão paroquial dos Penedos Altos;
• - Fornecimento de projeto técnico de ampliação do Mercado Municipal para instalação do Centro
Operativo de Novas Tecnologias - dois;
• - Fornecimento dos projetos de especialidades das novas instalações do departamento de Urbanismo
• - Fornecimento do projeto de alterações do complexo desportivo de Vila do Carvalho;
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• - Elaboração do projeto de alterações do parque desportivo da Coutada
• - Fornecimento de projeto (cemitério de Vales do Rio)
• - Recuperação do edifício da rua Nuno Álvares Pereira, Covilhã
• - Intervenção na EB1 Montes Hermínios - intervenções de manutenção e reparação
• - Proposta de substituição de vãos em alumínio, no Bairro dos Penedos Altos, bloco 2- r/c dtº
• - Empreitada de obras de reconstrução de edifício multiusos, Cortes do Meio
• - Empreitada de Construção do espaço Verde e de Recreio da Urbanização do Ribeiro de Flandres
na Covilhã
• - Elaboração de mapa de trabalhos para manutenção do bar do Cilindro para a Junta de Freguesia
do Ferro
• - Análise da situação existente de edificações em ruína no Peso
• - Habitação social sita na Urbanização das Nogueiras, lote 3 - 4.º esq.º, no Teixoso
• - Habitação sita na rua Nova do Souto, 14 - r/c dt.º com o Sr. Engº César Tomás.
• - Medições e orçamento dos lotes 20 a 23 na Quinta da Alâmpada - Boidobra
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Reparação do edifício, lote 8, na
Quinta da Alâmpada - Boidobra
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Reparações exteriores do edifício
sito na travessa da Alegria, 34
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Reparação do edifício, lote 8, na
Quinta da Alâmpada - Boidobra
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Reparação do edifício, lote 11, na
Quinta da Alâmpada - Boidobra
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Reparações exteriores do edifício
sito na rua Viriato, 26 - Covilhã
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Reparações exteriores do edifício
sito na rua Viriato, 28 - Covilhã
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Reparação do edifício, lote 13, na
Quinta da Alâmpada - Boidobra
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Demolição parcial de edifício sito na
trv. Stº Agostinho, 19 e 21, na Covilhã
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Intervenções nas escolas do agrupamento a Lã e a Neve, Covilhã (em conjunto com o Sr. Eng.º Carlos Santos)
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Intervenções nas escolas do agrupamento a Pêro da Covilhã (em conjunto com o Sr. Eng.º Carlos Santos)
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Reparações na EB1 e JI de Vales
do Rio, Covilhã
• - Elaboração das medições e orçamento para a empreitada de Pintura de edifício de habitação
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social, lote 2 nos Penedos Altos
• - Vistoria a casa de habitação em função da reclamação e informação sobre as ações a levar a
efeito.
• - Vistoria a casa de habitação em função da reclamação e informação sobre as ações a levar a
efeito.
• - Vistoria a casa de habitação em função da reclamação e informação sobre as ações a levar a
efeito.
• - Vistoria a casa de habitação em função da reclamação e informação sobre as ações a levar a
efeito.
• - Elaboração das medições para a Reparação de fogo sito na Urbanização das Nogueira, Teixoso lote 1, 2.º esquerdo
• - Empreitada de Reparação de Edifícios – Rua Alexandre Herculano – Parcelas C124, C125 e
C126 - Covilhã
b) Obras por administração direta
b.1) Vias de comunicação
• - Limpeza e remoção de pedras - Unhais da Serra (estrada Unhais-Nave St. António)
• - Limpeza de bermas e valetas - Verdelhos (M501 Verdelhos-Vale de Amoreira)
• - Limpeza de bermas e valetas - EN 18 Covilhã - Canhoso
• - Espalhamento de Sal - Cidade Covilhã (Goldra, R fab velha, R industria..)
• - Espalhamento de Sal - Casegas,Sobral S.Miguel, S. Jorge da beira…
• - Limpeza e desmatação - Covilhã (terreno junto Escola St. António)
• - Apoio na execução de muro – Vila do Carvalho (Rua da Barreira)
• - Tapamento buracos com massas a frio – Bairro Belozêzere
• - Limpeza e desmatação

Elevador da Goldra

• - Limpeza de bermas e valetas - N 18-3 (Srª do Carmo - Caria)
• - Limpeza de bermas e valetas – Castanheiras, Peraboa
• - Tapamento buracos com massas a frio - Vales do Rio
• - Tapamento buracos com massas a frio - Dominguiso
• - Tapamento buracos com massas a frio - M511 Casegas Ourondo
• - Tapamento buracos com massas a frio - Covilhã (junto escadas Igreja S. Tiago)
• - Tapamento buracos com massas a frio - Vila do Carvalho - Rua dos Campeões
• - Limpeza e desmatação - Parque Florestal
• - Tapamento buracos com massas a frio - Peraboa, Castanheiras
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• - Reparação Vala - Vila do Carvalho
• - Limpeza e desmatação - Cemitério Canhoso
• - Limpeza e desmatação - Cemitério Covilhã
• - Limpeza e desmatação - Complexo Desportivo da Covilhã
• - Execução de lomba - Paul
• - Tapamento buracos com massas a frio - Tortosendo
• - Limpeza e desmatação - Parque Industrial Tortosendo
• - Limpeza e desmatação - Esquadra PSP
• - Tapamento buracos com massas a frio - Aldeia S. F. Assis (Barroca/ limite concelho)
• - Limpeza e desmatação - Estação CP Covilhã
• - Limpeza de bermas e valetas – Bairro Belozêre-PI Tortosendo
• - Limpeza de bermas e valetas - EM506 - Data Center /Ponte Alvares
• - Limpeza de bermas e valetas - CM 1374 (cristo operário lim. Pampilhosa)
• - Execução de travessias - EM 506
• - Pavimentações (espalhamento cola, fresagem ) -EM 506
• - Pavimentações - Boidobra (Dibeira)
• - Limpeza de bermas e valetas - EM 512 - Paúl/Ourondo
b.2) Construção civil
• - Aplicação de lajetas e grelhas - JI Penedos Altos
• - Reparação de passeios - Tortosendo (sitio das courelas, rotunda do seminário)
• - Reparação de calçada e lajetas - Covilhã Cidade
• - Pinturas e reparações de paredes e tetos - Piscina Praia
• - Reparação/ construção aqueduto - Cantar-Galo Rua 1º Maio (escadas)
• - Limpeza de caleiros e reparação de coberturas - Rua gregório Baltazar 21
• - Limpeza de caleiros e reparação de coberturas - Bairro da Alâmpada (rua das Cerzideiras)
• - Limpeza de caleiros e reparação de coberturas - JI Canhoso
• - Limpeza e desobstrução de valetas - EN 230
• - Reparação e selagem de caixas de esgoto - JI Canhoso
• - Rebaixamentos de lancil em passeio - Covilhã (Qta das Rosas)
• - Reparação de muro alvenaria - Vila do Carvalho (cemitério)
• - Pinturas e reparações de paredes e tetos - Edifício CMC - Gabinetes e corredor
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• - Reparação e execução de calçada - Dominguiso
• - Reparação e pintura de chaminés - Pinhal do Gaiteiro
• - Reparação de cobertura - Covilhã (rua Comendador Gomes Correia)
• - Aplicação de azulejo e pavimento exterior - Complexo Desportivo
• - Pintura de muros exteriores - Complexo Desportivo
• - Execução de estrutura Janela Manuelina - Covilhã
• - Reparações e pinturas em habitação social - Tortosendo (Bairro Cabeço, nº 16, 3ºD)
• - Reparação e reaplicação de lajetas em caldeiras de árvores - Covilhã - Pelourinho
• - Execução de muro de alvenaria de pedra - Vila do Carvalho (rua da Barreira)
• - Reparações e pinturas em habitação social - Bairro do Património, Bl1, 1º Esq.
• - Reparação e pinturas - Parkurbis (sala)
• - Aplicação de calçada - Erada (Jardim)
• - Montagem e desmontagem de estrutura de andaime plataforma TV - Complexo Desportivo
• - Aplicação de lancil - Boidobra (ex-Dibeira)
• - Aplicação de calçada - Cidade (acesso elevador Junto teatro)
• - Aplicação de calçada - Cidade (Logradouro do teatro da Beiras)
• - Reparação de cobertura - EB1 Borralheira do Teixoso
• - Reparação de muro alvenaria - Teixoso
• - Execução de base para placas de inaugurações - vários Locais
• - Reparação e pintura de parede exterior - Boidobra (paredes da Escola)
• - Aplicação de pinoco rebatível - Parque de merendas
• - Reparação de calçada com correção de plataforma - Tortosendo (trajeto Bus no Bairro Cabeço)
• - Execução e pinturas de muros em alvenaria - Teixoso (entradas Ponte Terra)
• - Reparação de calçada com correção de plataforma - Vale Formoso (rua Santa Ana)
• - Demolição maciço de betão - Boidobra (banco alimentar)
• - Execução de parede de alvenaria, reboco e pintura - Mercado Municipal
• - Execução de drenagem - Covilhã (rua do Ginásio Clube)
• - Execução de lancil em reconfiguração de passeio – Penedos Altos (Praceta da Calva)
• - Execução de muro de alvenaria de pedra - Covilhã, Travessa do Ranito
• - Execução de muro de alvenaria - EB1 São Silvestre
• - Aplicação de pavimento tátil em passeio Covilhã (rotunda hotel Turismo)
• - Levantamento e nivelamento de caixas - EM 506
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b.3) Canalizadores
• Reparação e manutenção de caldeiras e radiadores nas escolas, jardins de infância e edifícios
municipais;
• Reparação e manutenção de redes de águas e esgotos em escolas e jardins de infância (trabalhos
de reparação /substituição de autoclismos e torneiras, reparações de fugas de águas e desentupimento de esgotos);
• Reparação e manutenção de redes de águas e esgotos em fogos de habitação social e edifícios
municipais (trabalhos de reparação /substituição de autoclismos e torneiras, reparações de fugas de
águas e desentupimento de esgotos);
• Reparação e manutenção de bombas em redes de água e de esgotos (estádio Santos Pinto, complexo desportivo, piscina municipal e piscina praia)
• Manutenção e reparações nas instalações dos balneários do Complexo Desportivo, Estádio Santos Pinto e Piscinas.
• Reparações e manutenção às redes de águas e esgoto do Parkurbis
• Execução de rede exterior de águas quentes e frias em substituição da rede existente (casos em
que as rede antiga não tem reparação possível)
c) Topografia
• Escola da Valada, antiga Sede da Liga dos Amigos da Erada
• Ringue da Escola Básica da Erada
• Sede da Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira
• Sede da Associação Filarmónica e garagem na Rua Direita em S. J. da Beira
• Alçado do Muro das Portas do Sol, Covilhã
• Terreno e Pavilhão da zona de lazer do Coreto em S. J. Beira
• Vários levantamentos em S. J. da Beira:
• Ringue de jogos, Balneários do ringue, Terreno junto aos balneários, Casa em ruína, Terreno com
217m² e Terreno com 672m² em S. J. da Beira”
• Sede da Associação de Bombos de S. J. da Beira
• Parque infantil na Rua de Sto. António em Trigais
• Vários prédios situados na rua 6 de Setembro, Covilhã, para registo na Conservatória
• Edifício do bar/miradouro, Rua Marquês D’Ávila e Bolama – Covilhã
• Prédio da cabine 1 do elevador do jardim público – Covilhã
• Prédio demolido na Travessa do Rodrigo – Covilhã
• Prédio demolido no Beco do Rodrigo – Covilhã
• Regularização de áreas de prédio na Rua José Ramalho (Calçada alta) – Covilhã
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• Prédio da cabine 2 do elevador do jardim público – Covilhã
• Prédios de habitação social do bairro do património – Covilhã
• Estádio José Santos Pinto – Covilhã
• Drenagem de águas pluviais no Bairro dos Torgais – S. J. da Beira
• Parcela de terreno de equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 14/89 – Tortosendo
• Prédios de habitação social na Rua dos Campeões – Vila do Carvalho
• Parcela de terreno de equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 2-A/93 – Tortosendo
• Terreno adquirido pela Junta de Freguesia na Rua Monsenhor Alves Brás – Casegas
• Rua das Almas – Canhoso
• Levantamento topográfico dos artigos n.º 9 e 21 (Terrenos na zona de lazer) – Além Ponte – Casegas
• Levantamento topográfico dos artigos n.º 4404 (Terrenos na zona de lazer) – Cascalheira do Ribeiro – Casegas
• Cruzamento da Portelinha –> M511 (Cruzamento de Casegas)
• Troço compreendido entre a M511 e o cruzamento com a M512-1 – Reforço de pavimento e conclusão dos trabalhos. (atualização)
• Orçamento Participativo - Projeto 20 - Cozinha comunitária – Canhoso
• Levantamento topográfico efetuado para o muro Data Center + moradia – Boidobra
• EN 230 km 180,560 - Margem Esquerda – Erada. Escavação do talude da estrada para colocação
de um abrigo a peões
• Prédio Rústico, sito na Bajanca, Casegas, da União de Freguesias de Casegas e Ourondo, inscrito
na matriz sob o artigo R nº 4304
• Prédio Rústico sito no lugar dos Quartos, Casegas, da União de Freguesias de Casegas e Ourondo, inscrito na matriz sob o artigo R nº 4476
• Prédio Rústico sito Vale da Ponte, Casegas, da União de Freguesias de Casegas e Ourondo, inscrito na matriz sob o artº R nº 1322 (Próximo da ETAR)
• Parcelas de terreno de equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 01-A-93 - Covilhã
• Parcela de terreno na Rua José Ramalho junto à Rotunda do Estabelecimento Prisional da Covilhã
• Capela da Irmandade das Almas em Casegas
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 3-A/95 - Joaquim Dias
Costa – Covilhã
• Loteamento do Parkurbis (Atualização) – Tortosendo (Zona Industrial)
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 1/98 - Ladeira do Pisco –
Bairro de São Salvador – Teixoso
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• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 3/97 - Rogério Moisés
Caveiro Pires – Barco
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 6/99 - Almeida & Almeida,
Lda. - Cantar Galo
• Parcela de terreno do equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 9/98 – Boidobra
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 1-A/95 - Rui Miguel Castelo Branco Bom Jesus – Covilhã
• Parcela de terreno de equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 03-A/96 - Bairro de São
Salvador – Teixoso
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 05-A/96 - Construções
Opinião, Lda. - Covilhã
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 15/88 - Rua Marquês
D´Ávila e Bolama – Covilhã
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 3/00 - Construções António Alves & Filhos, Lda. - Covilhã
• Centro Cívico de Cantar Galo (Atualização)
• Parque Infantil junto à sede do SCE Pousadinha – Cantar Galo
• Parcelas de terreno de equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 04-A/95 - Várzea – Canhoso
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 11/99 - Poldras Construções, Lda. - Covilhã
• Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 18/99 - Rui Manuel Carvalho Bordadágua – Teixoso
• Demolição de casa n.º 6 da Rua da Cruz da Cabeça – Teixoso
• Atualização do levantamento para projeto de construção de passeio entre ponte sobre o Rio Zêzere e a rotunda do Farrapeiro – Dominguizo
• Medição de casas em Ruína na Travessa da Rua da Ladeira – Peso
• EBI de São Domingos - regularização do registo na matriz – Cantar Galo
• Atualização da dimensão do artigo urbano n.º 4813 da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso
- Lote de terreno para utilização coletiva - Quinta da Corredoura / Chorão das Almas – Covilhã
• Edifícios da Casa do Povo – Teixoso
• Terreno do equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 3/98 – Covelo, Covilhã
• Terrenos da Junta para construção de Lar de 3ª Idade (Atualização) – Vale Formoso
• - Calcetamento da área envolvente à Capela de S. Romão – Verdelhos
• - Prédio urbano situado no Beco da Estrela n.º 16 – Covilhã
• - Funicular São João de Malta: Áreas da expropriação da Parcela 3 – Covilhã
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• - Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 2/87 – Covelo, Covilhã
• - Levantamento da entrada do Cemitério do Tortosendo
• - Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 6/99 - Almeida & Almeida, Lda. - Cantar Galo
• - Elevador do jardim: implantação de áreas privadas (Para efeitos de calcetamento de passagem e
medição de áreas calcetadas junto ao pilar intermédio) – Covilhã
• - Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 04-A/96 Rua do Saco –
Boidobra
• - Jardim do conhecimento - projeto paisagístico – Covilhã
• - Parque de São Miguel – Atualização – Tortosendo
• - Largo da Fonte e envolvente (Atualização) – Casal da Serra
• - Jardim público do Tortosendo
• - Largo da S. do Rosário – Tortosendo
• - Praça da Liberdade – Tortosendo
• - Sobral de São Miguel - sinalização horizontal e vertical na EM 511
• - Estrada entre o centro cívico de Cantar Galo e a Ponte de São Domingos – Atualização e prolongamento até à Vila do Carvalho
• - Pedido de apoio açude Ribeira da Erada – Paúl
• - Medição de um espaço para construção de umas casas de banho públicas. Na travessa do Largo
de S. Pedro – Casegas
• - Parque desportivo da Coutada (Atualização)
• - Emissão de parecer de vistoria”
• - Terrenos da Junta junto à Fonte do Cabril (N343, Km31,5) – Barco
• - Largo de São Sebastião e Campo de Futebol (Atualização) – Barco
• - Alienação de área com 14,0 m², no Campo das Festas. - Covilhã
• - Atualização da característica e natureza do prédio urbano inscrito na matriz urbana da UFTS sob
o n.º 2342 e descrito na CRP sob o n.º 719/19940803 da extinta freguesia do Teixoso
• - Antiga Telescola (Atual sede da Banda Filarmónica) – Casegas
• - Sítio do miradouro – Vale Formoso
• - Área a anexar à parcela A18b da Zona Industrial do Canhoso
• - Localização de infraestrutura ferroviária para mercadorias na Zona Industrial do Tortosendo
• Monumento do soldado desconhecido – Covilhã
• - Atualização da característica e natureza do prédio urbano inscrito com o n.º 200 e descrito sob o
nº 2 547/20080806 – Tortosendo
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• - Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 17/88 - Bairro da Saudade, Covilhã
• - Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 15/00 - Álvaro Ferrão
Antunes de Morais – Tortosendo
• - Atualização da características e natureza do prédio urbano com 20,00 m2, localizada na Rua
das Machedas, Tortosendo, inscrito na matriz urbana sob o n.º 220 e descrito na CRP sob o n.º
2.796/20100312 da freguesia do Tortosendo
• - Zona Industrial do Canhoso - intervenções da DO no troço entre o CITEVE e a rotunda do parque
industrial do Canhoso
• - Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 19/99 - Orjais
• - Passagem pedonal de acesso à Igreja Matriz de Casegas
• - Loteamento da Quinta da Corredoura – Covilhã
• - 3 Campos e Bancadas (Atualização do Campo n.º 3) do complexo desportivo – Covilhã
• - Levantamento para estudo de melhoramento dos passeios da Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
• - Antiga Fábrica António Estrela / New Hand Lab - Estruturas Arqueológicas - Covilhã
• - Fração I de tipologia T5 da Rua Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco: Realização de obras de
conservação e eventual adaptação para novas tipologias – Tortosendo
• - Levantamentos topográficos das áreas que sobejam dos prédios rústicos após a realização dos
destaques para constituição do prédio para Academia de Formação do Sporting Clube da Covilhã –
Boidobra
• - Terreno do equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 2/97 – Covilhã
• - Envio de expediente - Referente a falta de limpeza de terrenos – Covilhã
• - Ligação Trigais/Erada – Erada
• - Ruas da Freguesia de Teixoso danificadas
• - Croqui do projeto da escadaria da Sra. do Carmo e pavimentação da parte exterior da Capela –
Teixoso
• - Levantamento topográfico & Implantação do prédio com 13.655 m2 da Quinta da Alâmpada sobre
o qual será constituído Direito de Superfície a favor do Sporting Clube da Covilhã para implantação
de infra-estruturas desportivas.
• - Unidos do Tortosendo - construção de rampa de acesso a deficientes para a Sede do Unidos –
orçamento – Tortosendo
• - Levantamento topográfico efetuado para o muro Data Center + moradia – Implantação do Muro –
Boidobra
• - Obras de Requalificação do Caminho Municipal 1374, entre a Barroca Grande e limite do Concelho da Pampilhosa da Serra
• - 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
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• - Parcela de terreno de equipamento de utilização coletiva do alvará n.º 03-A/96 - Bairro de São
Salvador - Teixoso -Serviço de Topografia
• - Planta do equipamento de utilização coletiva do alvará de loteamento n.º 15/00 - Álvaro Ferrão
Antunes de Morais
• - Implantação de elementos de projeto na zona da ex-Dibeira – Boidobra
• - Requalificação da EN230 no troço localizado entre a Rua Mateus Fernandes e o Canhoso - aquisição/expropriação de terrenos – Covilhã
• - Rede municipal de estações topográficas de base para apoio de levantamentos topográficos dos
particulares - criação e instalação
• - Infraestruturação da Zona D da Zona Industrial do Canhoso - elaboração de projetos técnicos DO
• - Via de ligação da rua da Calva à Escola Básica Integrada de São Domingos - elaboração de
projeto técnico viário
• - Reconstrução de uma escadaria junto à M512 – Ald. S. F. Assis
• - Estudo de alargamento de caminho na continuação da Rua Direita em S. J. da Beira
• - Viabilidade de intervenção em passeio - Vila do Carvalho
• - Localização de Rotunda – Teixoso
• - Estudo de reordenamento do estacionamento do Largo do Campo das Festas – Covilhã
• - Estudo de implantação de passeios pedonais no troço desde o Eixo TCT até à ponte da Ribeira
do Refúgio e levantamento de um terreno na Rua de N. S. do Refúgio
• - Nó de Covilhã (A23) e Central de Camionagem da Covilhã com indicação da distância quilométrica do troço
• - Medição de extensões de vias a pavimentar
• - Demolição de edificações - Rua do Arrabalde e rua Direita - Barco
• - Medição do telhado de um edifício para cálculo de área de superfície. - Covilhã
• - Pavimentação do caminho entre São Romão e a EM Verdelhos/Vale de Amoreira – Verdelhos
• - Ampliação do cemitério de Cortes do Meio
• - Zona Industrial do Canhoso - intervenções da DO
• - Cálculo de volumes e implantação do terreno de jogo do campo de futebol Maia Campos – Teixoso
• - Plantas de localização – Zona Industrial do Canhoso e Tortosendo
• - Planta de Localização e registo fotográfico no Bairro da Canada de Baixo – Tortosendo
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2.2. Divisão de Serviços Operativos
2.2.1. Armazéns
a) Armazém principal – A1 - Corredoura
• a) Elaboração de PAQ’s (material para stock),Requisições (material destinado a obras/trabalhos a
efetuar pelos diferentes Serviços do Departamento e respetiva movimentação nos armazéns;
• Codificação de artigos inexistentes (a adquirir) na listagem de materiais/serviços da aplicação
Medidata;
• c) Receção das mercadorias para stock, etiquetagem e respetivo acondicionamento;
• d) Movimentação de Faturas e Requisições, a pedido do Serviço de Contabilidade;
• e) Realização dos Relatórios Mensais (dos diversos Serviços da DSO) e Anual de Atividades, da
própria Divisão;
• f) Realização do inventário anual (contagem dos materiais existentes em Armazém e introdução
dos mesmos na aplicação);
• g) Fornecimento dos materiais solicitados pelos diversos Serviços do Município;
• h) Entrega dos documentos (recebidos via Edoc ou email) solicitando a execução de serviços/tarefas à Secção de Transportes – Cargas/Descargas e/ou ao Armazém 2;
• i) Outros serviços (fotocópias, arquivamento de documentos, e todas as tarefas inerentes ao serviço administrativo);
• j) Apoio Administrativo aos diversos Serviços da DSO;
• k) Registo na aplicação “Parque de Máquinas e Viaturas” de todos os serviços efetuados pelas
viaturas/máquinas do Município e respetivo combustível;
• l) Elaboração de Folhas de Obra para requisição do material necessário às reparações efetuadas
no Serviço de Mecânica, na aplicação “Parque de Máquinas e Viaturas”
Secção de Transportes – Cargas/Descargas
• a) Transporte de mobiliário cedido por cidadãos, para à Loja Social do Teixoso;
• b) Entregas de mobiliário a cidadãos, proveniente da Loja Social respetiva;
• c) Transporte de materiais e equipamentos (barracas, palcos, estrados, grades anti-motim, etc.)
para a realização de espetáculos, exposições e feiras temáticas e/ou outros eventos;
• d) Montagem e desmontagem dos presépios;
• e) Realização de tarefas solicitadas por entidades externas à Câmara Municipal, tais como: coletividades, escolas, freguesias e outros cidadãos, ocasionalmente;
• f) Colaboração nas ações de despejo;
• g) Arrumações e limpeza do Armazém 2 – Alâmpada, Boidobra;
• h) Transporte para o Ecoponto de desperdícios e lixos provenientes de materiais/equipamentos
danificados e irrecuperáveis;
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• i) Colaboração com os diversos Serviços da DSO e restantes Divisões, na realização das mais
diversas tarefas;
• j) Outros transportes ocasionais (diversos).
b) Armazém de Apoio – A2 – Alâmpada
• a) Receção de materiais, equipamentos e viaturas apreendidas;
• b) Fornecimento de materiais e outros equipamentos – também a retoma destes: Barracas, palcos,
estrados, grades anti-motim, etc., aos Serviços do Município e outras entidades;
• c) Acondicionamento dos materiais depositados;
• d) Realização do inventário;
• e) Serviço administrativo inerente à realização das tarefas executadas;
• f) Outros serviços (diversos).

2.2.2. Carpintaria
• a) 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
Permanente;
• b) Guarda dos materiais requisitados ou adquiridos até à sua aplicação nos trabalhos solicitados;
• c) Reparações/manutenção de portas, janelas, estores, soalhos, mobiliário, barracas e outros equipamentos, nas Escolas Básicas do 1º Ciclo, Jardins de Infância, Jardins, Espaços de Lazer e outros
edifícios património deste Município;
• d) Reparação de caixas/carroçarias de viaturas de mercadorias;
• Montagem/desmontagem de barracas, palcos e outros nos eventos organizados pelo Município e
outras entidades;
• e) Construção de mobiliário diverso destinado ao património do Município - EB’s1/Jardins de Infância, Habitação Social e Câmara Municipal;
• f) Colaboração na mudança de exposições, transporte de diversos equipamentos pertencentes ao
Município;
• g) Outros serviços (diversos).

2.2.3. Energia e Eletricidade
• a) Receção e guarda dos materiais requisitados ou adquiridos até à sua aplicação nos trabalhos
solicitados;
• b) Manutenção do sistema de semaforização, substituindo lâmpadas e reparações diversas;
• c) Manutenção/reparação das instalações elétricas e/ou outros mecanismos interligados, em edifícios Municipais (incluindo os de Habitação Social);
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• d) Montagens (tomadas, campainhas ou outros) e substituição de lâmpadas nos edifícios património do Município; Câmara Municipal, EB’s1/JI, Habitação Social e outros;
• e) Manutenção e reparação dos sistemas de aquecimento e/ou outros nas EB’s1/JI de todo o concelho e noutros edifícios património do Município;
• f) Manutenção/reparação da iluminação pública decorativa do concelho;
• g) Montagem/manutenção/reparação e desmontagem das eletrificações dos eventos culturais,
desportivos e outros;
• h) Eletrificação do edifício Ex-Central Eléctrica, edifícios anexos (oficinas e outros) e outros espaços em edifícios património do Município;
• i) Apoio com a viatura/grua nos mais diversos serviços, quando solicitado;
• j) Manutenção/reparação de ferramentas elétricas;
• k) Manutenção/reparação da máquina dos tickets do Silo Auto do Mercado Municipal;
• l) Verificação de avarias em alarmes;
• m) Verificação de avarias na Iluminação Pública;
• n) Acerto de relógios de iluminação e aquecimento;
• o) Leitura de contadores de energia elétrica propriedade do Município;
• p)Verificação /reparação de avarias nos Silos Auto, Mercado Municipal, Central de Camionagem,
entre outros.
• q) Colaboração na realização do inventário do material elétrico;
• r) Outros serviços (diversos).

2.2.4. Gestão de Máquinas e Viaturas Municipais
Este Serviço efetuou transportes de passageiros e de mercadorias.
Relativamente aos transportes de passageiros, foram efetuados os seguintes:
• a) Transporte da classe executiva;
• b) Transporte das personalidades/oradores intervenientes nos eventos “Café Literário”, “Troca de
Palavras”, entre outros;
• c) Transporte de funcionários e/ou equipamentos para realização e apoio aos eventos, eleições e/
ou outras atividades;
• d) Transportes escolares – piscina entre outros;
• e) Transporte dos colaboradores da CPCJ;
• f) Transporte coletivo de grupos, associações e/ou outras entidades:
• g) Outros transportes.
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Quanto ao transporte de mercadorias, foram efetuados os seguintes:
• a) Transporte de materiais diversos, equipamentos para a realização de eventos, peças de exposição, entre outros;
• b) 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;
• c) Transporte de materiais entre Serviços – Armazém e/ou outros;
• d) Outros transportes.
• 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
• a) Verificação e deteção de avarias mecânicas e elétricas em viaturas e máquinas;
• b) Deslocações a firmas fornecedoras para consulta de orçamentos de peças e/ou serviços;
• c) Receção (ou levantamento no fornecedor) e guarda dos materiais requisitados para execução
dos trabalhos necessários;
• d) Desmontagem, reparação, montagem e ensaio de viaturas e máquinas.

2.2.6. Serralharia
• a) 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
Permanente;
• b) Receção (ou levantamento no fornecedor) e guarda dos materiais requisitados ou adquiridos até
à sua aplicação nos trabalhos solicitados;
• c) Manutenção/reparação de equipamentos municipais em diversos locais como: EB’s1/JI; Parques/Espaços de Lazer; Jardins e Vias públicas;
• d) Construção/reparações diversas: Acessórios/peças para viaturas e maquinaria; postes de vedação, acessórios para candeeiros de IP e sinalética/painéis da rede viária, gradeamentos para via
pública, mobiliário urbano (abrigos de passageiros, bancos de jardim, papeleiras), palcos, portões,
Habitação Social, estruturas da semaforização, etc.
• e) Colaboração em ações de despejo, montagem de palcos e barracas, rails e outros equipamentos necessários à realização dos eventos;
• f) Reparação de gaivotas;
• g) Outros serviços (diversos).
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2.2.7. Trânsito e Sinalética da Rede Viária
• a) 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 Permanente;
• b) Receção (ou levantamento no fornecedor) e guarda dos materiais requisitados ou adquiridos até
à sua aplicação nos trabalhos solicitados;
• c) Coordenação e verificação do estado da sinalização nas redes viárias do concelho;
• d) Apoio e cooperação com as forças de segurança nas necessidades a nível de trânsito;
• e) Deslocações, informações e desenhos referentes a estudos de regulamentação a nível de trânsito;
• f) Deslocações, informações, desenhos e previsões de custos (diversos trabalhos e/ou materiais);
• g) Reposição de sinalização vertical danificada;
• h) Remarcação horizontal;
• i) Colocação de espelhos parabólicos;
• j) Verificação, remoção e/ou reparação e colocação de abrigos de passageiros;
• k) Desenho de painéis de aviso sobre proibição de circulação de viaturas, placas direcionais;
• l) Informação, desenho e mapa de trabalhos de apoio ao evento “Feira S. Tiago - 2016”, a nível de
colocação de painéis direcionais informativos, no Complexo Desportivo;
• m) Verificação e manutenção da Grande Rota do Zêzere;
• n) Apoio à Brigada do Asfalto, aos Serviços de Carpintaria, Mecânica, Obras e Serralharia, quando
solicitado;
• o) Outros trabalhos (diversos).

2.3. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território
a) Ordenamento do Território
• Revisão do PDM;
• Plano de Pormenor da UOPG 5 da Grande Covilhã;
• Elaboração de Informações técnicas de enquadramento de projetos nas normas legais e regulamentares aplicáveis, em matéria de ordenamento do território de empreitadas relativas a processos
de cofinanciamento comunitário de investimentos realizados pela Câmara Municipal da Covilhã;
• Elaboração da Alteração ao Plano de Urbanização da Grande Covilhã
• Suspensão Parcial do PP ZIC - Lote A18b (Auto São Salvador)
• Início do Procedimento Alteração do PP ZIC
• Revogação do PP ZIT (1º Fase)
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• Alteração do limite da área de intervenção do PP das Penhas da saúde – Zona Sul
• Análise global do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Canhoso quanto às áreas das parcelas
resultantes da Revisão do plano
• Análise do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Canhoso quanto ao lote B15 “Terminal
Schenker”
Contextualizações nos PMOT’s para instrução de Candidaturas
• Edifício de Apoio à Praia Fluvial de Unhais da Serra
• Funicular de São João
• Elevador do Jardim Público
• Elevador do Parque da Goldra
• Jardim Botânico
• Alameda Europa
• Requalificação arruamentos na Covilhã
• Requalificação arruamentos Boidobra
• Auditório Municipal da Covilhã
• Centro Multifunções de Cantar Galo
• Parque Desportivo da Coutada
• EM 506 -1
• EM 512 – Troço da Barroca Grande
• Unhais da Serra – Infraestruturas
• Parque Florestal
• Parque de Feiras do Tortosendo
• Posto de Turismo da Covilhã
• Relógio de Sol
• Requalificação da Ribeira do Porsim
• Requalificação Urbana da Rua Cristóvão de Castro e Calçada de Santo André
• Beneficiação da Estrada Municipal entre o Teixoso e Verdelhos incluindo o Ramal do Sarzedo
• Beneficiação da Estrada Municipal Vale da Amoreira – Verdelhos
b) Elaboração de projetos técnicos
• Alteraçã o do Parque Infantil de Trigais, Erada
• Construção de Cozinha Comunitária, Canhoso – Orçamento Participativo 2016, Projeto 20
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• Requalificação das Arcadas do Município (ala direita, piso 0)
• Requalificação da Sede da Junta de Freguesia de Sobral de São Miguel
• Ampliação e instalação de Sala Multiusos na antiga Cantiga da EB1 do Barco
• Construção de Parque Infantil no Bairro de Santo António, Covilhã
• Alteração/ampliação do Quiosque Esplanada “O Verdinho”, Covilhã
• Projeto de Arquitetura do Memoria da Casa da Hera
• Projecto de Ampliação do Cemitério de Cortes do Meio
		
Elaboração do Projecto de SCIE
• do Mercado Municipal e Silo Auto
• da Escola EB1 do Teixoso
• do Jardim de Infância do Canhoso
• da Escola EB1 do Dominguiso
• da Escola EB1 e Biblioteca do Largo da Feira
• da Escola EB1 e Jardim de Infância de Unhais da Serra
• da Escola EB1 Montes Hermínios
• da Escola EB1 e Jardim de Infância do Paúl
• da Escola EB1 e Jardim de Infância dos Penedos Altos
• da Escola EB1 do Canhoso
• da Escola EB1 do Ferro nº 2
• da Escola EB1 do Rodrigo
• da Escola EB1 e Biblioteca de São Silvestre
• da Escola EB1 e Jardim de Infância da Boidobra
• da Escola EB1 e Jardim de Infância de Santo António
Outras solicitações pontuais, no âmbito da atividade da DPOT:
• Alteração à delimitação da ARU – Centro Urbano da Covilhã (2ª alteração)
• Acompanhamento e elaboração de elementos para o PEDU Covilhã Contratação Externa (Augusto
Mateus & Associados)
• Acompanhamento da elaboração do PAMUS da Comunidade Intermunicipal Elaborado pela TIS
Consultores para a CIM
• Acompanhamento da elaboração do PAICD da Comunidade Intermunicipal Elaborado pela Mobilidade PT para a CIM
• Programa Preliminar para Centro de Incubação e Apoio ao Empreendedorismo, edifício da Antiga
PSP, cidade da Covilhã
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• Programa Preliminar para Centro de Apoio e Incubação das Indústrias Culturais e Criativas, edifício da Antiga Residencial Montalto, cidade da Covilhã
• Programa Preliminar para Centro de Inclusão Social da Covilhã, edifício sito na Rua Combatentes
da Grande Guerra, cidade da Covilhã
• Regularização do abrigo de passageiros instalado na margem esquerda da EN230, km 180,560,
sito na freguesia da Erada – resposta a auto das Infraestruturas de Portugal
• Levantamento de áreas destinadas à localização de indústrias no Concelho da Covilhã, solicitado
pela CCDRC
• Enquadramento de Terreno Municipal sito na Quinta da Grila para Processo Administrativo conducente à inventariação e gestão de património
• Consulta à Infraestruturas de Portugal para localização de infraestrutura ferroviária “cais ferroviário
e uma linha secundária que permita a permanência de um comboio de mercadorias, para cargas e
descargas” na Zona Industrial do Tortosendo (1ª Fase)
Alteração a Alvarás de Loteamento:
• Loteamento H – Parkurbis - Alvará de Loteamento 11/01 (ZIT 2ª Fase)
• Alvará de loteamento nº 20/99 (2 Alterações)
• Alvará de Loteamento nº 01/00
c) Co-financiamento dos investimentos municipais
• Submissão e acompanhamento de novas candidaturas
• Submissão e acompanhamento dos pedidos de alteração de candidaturas
• Submissão e acompanhamento dos relatórios finais de candidaturas
• Acompanhamento do encerramento de candidaturas
• Acompanhamento da submissão dos pedidos de pagamento
• Monitorização de sites com informação sobre linhas de financiamento
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Câmara Municipal
da Covilhã
Departamento de Obras e
Gestão Urbanística
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Departamento de
Obras e Gestão
Urbanística

1. Objetivos estratégicos aprovados pelo orgão executivo
Determinar as políticas municipais conducentes à sustentabilidade financeira do município.
Promover a constante qualificação dos serviços públicos, privilegiando a simplificação e respostas
expeditas às necessidades dos munícipes e cidadãos.
Implementar procedimentos de modernização administrativa, nomeadamente a consolidação do processo de desmaterialização, já iniciado, com reflexos na melhoria da gestão e da administração autárquica, visando um atendimento facilitado e rápido, mantendo um serviço público de qualidade.
Garantir a articulação dos serviços visando o reforço da estratégia municipal.
Promover o desenvolvimento do Município, apoiando a criação de emprego e o desenvolvimento económico, divulgando-o nas várias vertentes, reforçando a competitividade territorial e a sua afirmação
no espaço regional, nacional e internacional.
Assegurar a transparência de processos e dos resultados, através da afirmação de uma gestão aberta,
direta e participada.
Apoiar a Educação, a Saúde e a Ação Social fomentando a inclusão social.
Otimizar os recursos existentes, evitando dispersão de esforços e meios, sem prejuízo dos níveis de
qualidade e eficácia pretendidos, num pressuposto de responsabilidade e dignidade.
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2. Missão das unidades orgânicas
2.1. 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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2.2. 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.

3. Objetivos 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.

69

4. Recursos Humanos
4.1. Chefe da Divisão de Gestão Urbanística
Isabel Maria Barata Matias
Chefe de Divisão - Engenheira Civil
Funções decorrentes das competências inerentes ao cargo de chefe da divisão nos termos definidos
no estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local
do Estado.1
Funções decorrentes das competências atribuídas pelo Despacho n.º 59/16 de 16-11-2016 – Coordenação da Divisão de Licenciamento.
Funções na Divisão de Licenciamento e na Divisão de Gestão Urbanística atribuídas no âmbito do
despacho 35-A/2013, de 18-11-2013 e despacho n.º 61/2015, de 16-12-2015.

4.2. Coordenadores dos Serviços de Apoio Administrativo
José Armando Reis
Técnico Superior Administração Pública
Sociólogo
Coordenador da equipa multidisciplinar do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis.
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 e atribuídas no âmbito do Despacho n.º 36-A/2013 de 18-11-2013.
Verificação Administrativa de procedimentos de controlo prévio, nomeadamente, verificação dos projetos de engenharia de especialidades, de emissão de alvarás de construção, de autorização de utilização e certificações diversas.
Responsável pela emissão das notas de liquidação de taxas inerentes à Divisão de Licenciamento e
Divisão de Gestão Urbanística.
Identificação dos proprietários de prédios com problemas de segurança e salubridade e respetiva
inscrição matricial.
João Carlos Marques Pinto da Rocha
Coordenador Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de Coordenador Técnico3 e atribuídas no âmbito do
Despacho n.º 36/2014 de 21-07-2014.
Verificação Administrativa de procedimentos de controlo prévio, nomeadamente, verificação instrutória
dos projetos de engenharia de especialidades, de emissão de alvarás de construção, de autorização
de utilização e certificações diversas.
Responsável pela emissão das notas de liquidação de taxas inerentes à Divisão de Licenciamento e
Divisão de Gestão Urbanística.
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4.3. Serviços Técnicos
António José Oliveira Madeira
Categoria: Técnico Superior – Arquiteto
Até 30-09-2015: Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 – Apreciação
de procedimentos de controlo prévio e de controlo posterior, nomeadamente os seguintes: Pedido de
informação prévia de operações urbanísticas, Licenciamento de operações urbanísticas, Licenciamento de Postos de Abastecimento de Combustíveis, Comunicação Prévia de operações urbanísticas,
Legalização de Operações Urbanísticas, Destaque, Alteração de utilização, Propriedade Horizontal,
Receção Provisória/definitiva de obras de urbanização de operações de loteamento, Certidões de
prédios construídos antes da entrada em vigor do RGEU, Certidões de compropriedade, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Sistema de Industria Responsável, Mera Comunicação Prévia no âmbito
do Alojamento Local/Turismo e Medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística.
A partir de 01-10-2015: Apoio à implementação do processo de desmaterialização de procedimentos.
Pedro Gonçalo Fernando Ramos
Técnico Superior – Engenheiro Civil
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 – Apreciação de procedimentos
de controlo prévio e de controlo posterior, nomeadamente os seguintes: Pedido de informação prévia de operações urbanísticas, Licenciamento de operações urbanísticas, Licenciamento de Postos
de Abastecimento de Combustíveis, Comunicação Prévia de operações urbanísticas, Legalização de
Operações Urbanísticas, Destaque, Alteração de utilização, Propriedade Horizontal, Receção Provisória/definitiva de obras de urbanização de operações de loteamento, Certidões de prédios construídos
antes da entrada em vigor do RGEU, Certidões de compropriedade, Mera Comunicação Prévia no
âmbito do Sistema de Industria Responsável, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Alojamento
Local/Turismo e Medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística.
Rui Miguel de Almeida Ferrão
Técnico Superior – Arquiteto
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 – Apreciação de procedimentos
de controlo prévio e de controlo posterior, nomeadamente os seguintes: Pedido de informação prévia de operações urbanísticas, Licenciamento de operações urbanísticas, Licenciamento de Postos
de Abastecimento de Combustíveis, Comunicação Prévia de operações urbanísticas, Legalização de
Operações Urbanísticas, Destaque, Alteração de utilização, Propriedade Horizontal, Receção Provisória/definitiva de obras de urbanização de operações de loteamento, Certidões de prédios construídos
antes da entrada em vigor do RGEU, Certidões de compropriedade, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Sistema de Industria Responsável, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Alojamento Local/
Turismo e Medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística.
Gonçalo Nuno Monteiro Aires de Sá
Técnico Superior – Engenheiro Civil
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior – Apreciação de procedimentos
de controlo prévio e de controlo posterior, nomeadamente os seguintes: Pedido de informação prévia de operações urbanísticas, Licenciamento de operações urbanísticas, Licenciamento de Postos
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de Abastecimento de Combustíveis, Comunicação Prévia de operações urbanísticas, Legalização de
Operações Urbanísticas, Destaque, Alteração de utilização, Propriedade Horizontal, Receção Provisória/definitiva de obras de urbanização de operações de loteamento, Certidões de prédios construídos
antes da entrada em vigor do RGEU, Certidões de compropriedade, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Sistema de Industria Responsável, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Alojamento Local/
Turismo e Medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística.
Ana Carolina Alves Batista
Técnico Superior - Arquiteta
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 – Apreciação de procedimentos
de controlo prévio e de controlo posterior, nomeadamente os seguintes: Pedido de informação prévia de operações urbanísticas, Licenciamento de operações urbanísticas, Licenciamento de Postos
de Abastecimento de Combustíveis, Comunicação Prévia de operações urbanísticas, Legalização de
Operações Urbanísticas, Destaque, Alteração de utilização, Propriedade Horizontal, Receção Provisória/definitiva de obras de urbanização de operações de loteamento, Certidões de prédios construídos
antes da entrada em vigor do RGEU, Certidões de compropriedade, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Sistema de Industria Responsável, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Alojamento Local/
Turismo e Medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística.
Rita Carvalho Afonso Calais Frade
Técnico Superior – Arquiteta
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 – Apreciação de procedimentos
de controlo prévio e de controlo posterior, nomeadamente os seguintes: Pedido de informação prévia de operações urbanísticas, Licenciamento de operações urbanísticas, Licenciamento de Postos
de Abastecimento de Combustíveis, Comunicação Prévia de operações urbanísticas, Legalização de
Operações Urbanísticas, Destaque, Alteração de utilização, Propriedade Horizontal, Receção Provisória/definitiva de obras de urbanização de operações de loteamento, Certidões de prédios construídos
antes da entrada em vigor do RGEU, Certidões de compropriedade, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Sistema de Industria Responsável, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Alojamento Local/
Turismo e Medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística.
Mafalda Mangana Teixeira
Técnico Superior – Engenheira Civil
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 – Apreciação de procedimentos
de controlo prévio e de controlo posterior, nomeadamente os seguintes: Pedido de informação prévia de operações urbanísticas, Licenciamento de operações urbanísticas, Licenciamento de Postos
de Abastecimento de Combustíveis, Comunicação Prévia de operações urbanísticas, Legalização de
Operações Urbanísticas, Destaque, Alteração de utilização, Propriedade Horizontal, Receção Provisória/definitiva de obras de urbanização de operações de loteamento, Certidões de prédios construídos
antes da entrada em vigor do RGEU, Certidões de compropriedade, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Sistema de Industria Responsável, Mera Comunicação Prévia no âmbito do Alojamento Local/
Turismo e Medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística.
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4.4. SIG – Serviço de Informação Geográfica/ Contextualização
Fernando Alberto Estevam Girão
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico4 – Contextualização de operações urbanísticas objeto de procedimento de controlo prévio ou de controlo posterior. Atribuição de
número de polícia.
Luís Filipe Torrão Fiadeiro
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico5 – Contextualização de operações urbanísticas objeto de procedimento de controlo prévio ou de controlo posterior. Atribuição de
número de polícia e levantamentos diversos para introdução como base no SIG – GEOPORTAL.
Manuel Pereira Elias
Fiscal de Obras
Funções equiparadas ao do assistente operacional 6 – Verificação de Telas Finais, Fichas Técnicas de
Habitação e entrega de documentos da Divisão de Licenciamento e da Divisão de Gestão Urbanística
a outros serviços da Câmara Municipal.
Luís Filipe Dinis da Silva Esteves
Técnico Superior – Engenheiro Civil
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 – Contextualização de operações urbanísticas objeto de procedimento de controlo prévio ou de controlo posterior. Atribuição de número de polícia e levantamentos diversos para introdução como base no SIG – GEOPORTAL. Direito
à Informação.
Henrique Manuel Rodrigues Roberto de Sousa Neves
Técnico Superior – Arquiteto Paisagista
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior2 – Estudos de Caraterização
com vista à revisão do Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço Público. Levantamentos
diversos para introdução como base no SIG – GEOPORTAL.

4.5. Digitalização
Paulo Manuel Paulino Serra
Assistente Operacional
Digitalização de requerimentos e de processos.
Registo de requerimento e de processos na aplicação EDOCLINK.
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4.6. Serviços de Apoio Administrativo
João Luís Domingos Santos Silva
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico5 – Elaboração de notificações
elaboradas no âmbito dos procedimentos de controlo prévio e de controlo sucessivo, emissão de alvarás de construção, emissão de alvarás de utilização, certidões de destaque, certidões de compropriedade, certidões de atravessamento de prédio por caminho público ou estrada, certidões de propriedade horizontal. Marcação de vistorias para efeitos de concessão de autorização de utilização e emissão
de certidão de propriedade horizontal.
Julieta Costa Nave Santos Silva
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico5 – Elaboração de notificações
elaboradas no âmbito dos procedimentos de controlo prévio e de controlo sucessivo, emissão de alvarás de construção, emissão de alvarás de utilização, certidões de destaque, certidões de compropriedade, certidões de atravessamento de prédio por caminho público ou estrada, certidões de propriedade horizontal. Marcação de vistorias para efeitos de concessão de autorização de utilização e emissão
de certidão de propriedade horizontal.
Paula Alexandra Matos Valentim
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico5 – Elaboração de notificações
elaboradas no âmbito dos procedimentos de controlo prévio e de controlo sucessivo, emissão de alvarás de construção, emissão de alvarás de utilização, certidões de destaque, certidões de compropriedade, certidões de atravessamento de prédio por caminho público ou estrada, certidões de propriedade horizontal. Marcação de vistorias para efeitos de concessão de autorização de utilização e emissão
de certidão de propriedade horizontal.
Luís Manuel dos Santos Podão
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico5 – Elaboração de notificações
elaboradas no âmbito dos procedimentos de controlo prévio e de controlo sucessivo, emissão de alvarás de construção, emissão de alvarás de utilização, certidões de destaque, certidões de compropriedade, certidões de atravessamento de prédio por caminho público ou estrada, certidões de propriedade horizontal. Marcação de vistorias para efeitos de concessão de autorização de utilização e emissão
de certidão de propriedade horizontal.
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4.7. Atendimento aos Munícipes/ Interligação com o Balcão Único
Cristina Maria Pereira Fernandes
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico5 – Receção de todos os requerimentos para entrada na Divisão de Licenciamento e na Divisão de Gestão Urbanística. Esclarecimentos Diversos.
Maria Irene da Silva B. Cunha Reis
Assistente Operacional
Funções decorrentes das competências próprias de assistente operacional6 – Receção de todos os
requerimentos para entrada na Divisão de Licenciamento e na Divisão de Gestão Urbanística. Esclarecimentos Diversos.

4.8. Arquivo
Nuno Filipe Roseta da Silva
Assistente Operacional
Funções decorrentes das competências próprias de assistente operacional5 – tarefas de apoio ao
arquivo da Divisão de Licenciamento e da Divisão de Gestão Urbanística e entrega de documentos da
Divisão de Licenciamento e da Divisão de Gestão Urbanística a outros serviços da Câmara Municipal.

4.9. Equipa Multidisciplinar do IMI
Responsável / coordenador da equipa

Na área florestal

Dr. José Armando Reis

Eng. Rui Lopes

Na área de Avaliações e / ou peritagens

Na área do SIG e cartografia

Eng.º Joaquim Carrilho (até Maio de 2016)

Eng. Luís Filipe Esteves

Arq. Cátia Correia (a partir de Maio de 2016)

Sr. Manuel Pereira Elias
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4.10. Comissões de Vistoria
4.10.1. Comissão de Vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva
das obras de urbanização
Responsável:

Membros Suplentes:

Eng.ª Isabel Matias

Eng. César Tomás
Arq. António Madeira

Membros Efetivos:

Eng. Carlos Santos

Arq. Cátia Correia

Eng. Pedro Ramos

Eng.º Gonçalo Aires de Sá

Eng. João Alves da Silva
Arq. Rui Ferrão
Arq. Carolina Batista

4.10.2. Comissão de Vistorias para efeitos de verificação das condições de
conservação, segurança e salubridade
Responsável:

Membros Suplentes:

Eng.ª Isabel Matias

Arq. António Madeira
Eng.º César Tomás

Membros Efetivos:

Arq. Rui Ferrão

Arq. Cátia Correia

Eng. Carlos Santos

Eng.º Gonçalo Aires de Sá

Arq. Carolina Batista

Eng. Pedro Ramos

Eng. João Alves da Silva
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4.10.3. Comissão de Vistorias para efeitos de concessão de autorização de
utilização e/ou para verificação das condições para efeitos de constituição de
prédio em regime de propriedade horizontal.
Responsável:

Membros Suplentes:

Eng.ª Isabel Matias

Arq. Rui Ferrão
Arq. Carolina Batista

Membros Efetivos:

Eng. Pedro Ramos

Arq. Cátia Correia

Eng.º Gonçalo Aires de Sá

Arq. António Madeira
(Gestor do Procedimento, designado nos termos
do n.º 3 e seguintes do artigo 8.º do RJUE)

4.10.4. Comissão para a realização de vistorias não enquadráveis nas restantes
tipologias e vistorias convocadas por entidades externas ao Município
Responsável:

Membros Suplentes:

Eng.ª Isabel Matias

Arq. António Madeira
Eng.º Pedro Ramos

Membros Efetivos:

Eng.º Gonçalo Aires de Sá

Arq. Cátia Correia
Arq. Carolina Batista
Arq. Rui Ferrão
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5. Resumo da atividade desenvolvida

Gráfico 1 - Requerimentos apresentados (exceto relacionados com Publicidade)

Gráfico 2 - Notificações efetuadas (exceto relacionadas com Publicidade)
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Gráfico 3 - Pedidos deferidos/ Indeferidos (exceto relacionadas com Publicidade)

Gráfico 4 - Alvarás emitidos (exceto relacionadas com Publicidade)
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Gráfico 5 - Certidões emitidas

Gráfico 6 - Elevadores: Inspeções/ Reinspecções

80

departamento de obras e gestão urbanística

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

Gráfico 7 - Vistorias

Gráfico 8 - Receitas/ Taxas e Compensações liquidadas mas não pagas/ Isenções

Valor total da receita: 467.453,56€
Taxas e Compensações liquidadas ainda não pagas: 397.867,70€
Isenções: 149.734,94€
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Gráfico 9 - Majoração do IMI – Prédios Rústicos e Urbanos

Em anexo, o Relatório da Equipa Multidisciplinar do IMI.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Equipa multi-disciplinar
do IMI
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Equipa multi-disciplinar
do IMI

1. Preâmbulo
O presente documento visa expor os resultados da actividade desenvolvida, em cumprimento com o
ponto d) dos objectivos propostos à Equipa Multidisciplinar do IMI.

1.1 Missão da Equipa Multidisciplinar do IMI
Identificar e caracterizar prédios rústicos e urbanos, para aplicação das taxas fixadas ano a ano, em
deliberação da Assembleia Municipal, no que se refere a matérias de IMI, atendendo que a Câmara
Municipal propõe a fixação de taxas à Assembleia Municipal, constituindo receita para o Município o
produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).
Identificar os prédios urbanos ou fracções autónomas sujeitos a reabilitação, localizados ou não em
áreas de reabilitação urbana (ARU), por forma a verificar a possibilidade de usufruírem de incentivos
e benefícios fiscais, face à preocupação acrescida na reabilitação de áreas urbanas degradadas, que
assumem actualmente uma componente importante na política de ordenamento do território.

1.2. Objetivos propostos a atingir
Identificar prédios rústicos e urbanos para aplicação das taxas definidas em deliberação da Assembleia Municipal, no âmbito das matérias de IMI, assim como verificar a possibilidade de usufruírem de
incentivos e benefícios fiscais os prédios urbanos ou fracções autónomas sujeitos a reabilitação;
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Comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira até 30 de Novembro do ano anterior ao da cobrança,
nos termos do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI);
Constituir uma base de dados (cadastro), com a respectiva georreferenciação em base cartográfica
dos respectivos prédios;
Elaborar um relatório anual com o trabalho desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar do IMI, assim
como apresentar o resultado obtido nas receitas para o Município.

2. Equipa multidisciplinar do IMI
Na sequência de uma informação da Divisão de Gestão Urbanística, datada em 30/01/2015, que propõe a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar direccionado para questões ligadas com o
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), é determinada a sua constituição em reunião da Câmara Municipal da Covilhã, datada em 06/02/2015.
Durante o ano de 2016, verificou-se a alteração da equipa multidisciplinar do IMI através do despacho
27/2016.

2.1. Organograma
Apresenta-se o organograma da equipa de IMI por forma a demonstrar acerca da função de cada colaborador no grupo de trabalho definido:

Quadro 1 - Organograma da Equipa de IMI

2.2 Valor das taxas de IMI definidas
Por ano a Assembleia Municipal delibera a fixação de taxas em matérias de IMI, segundo proposta da
Câmara Municipal, constituindo as mesmas receitas para o Município o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), apresenta-se um quadro resumo para os anos 2015 e 2016, com
as taxas definidas para cada situação.
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FIXAÇÃO do IMI para APLICAR no ANO
2015

2016

Deliberação da Assembleia Municipal da Covilhã, na reunião de
09/09/2014
(Edital n.º 26/2014)

Deliberação da Assembleia Municipal da Covilhã, na reunião de
25/09/2015
(Edital n.º 39/2015)

Prédios Rústicos

Taxa de 0,80%

Abandono de Prédios Rústicos com
Áreas Florestais

Taxa aplicável majorada no dobro

Prédios Urbanos

Taxa de 0,39%

Prédios Urbanos Devolutos (1) há
mais de um ano

Taxa aplicável elevada ao triplo

Prédios Urbanos Degradados (3)

Taxa aplicável majorada em 30%

Prédios Rústicos

Taxa de 0,80%

Abandono de Prédios Rústicos com
Áreas Florestais

Taxa aplicável majorada no dobro

Prédios Urbanos

Taxa de 0,35%

Prédios Urbanos Devolutos (1) há
mais de um ano

Taxa aplicável elevada ao triplo

Prédios Urbanos em Ruínas (2)
Prédios Urbanos Degradados (3)

Taxa aplicável majorada em 30%

(1) Devolutos – prédio urbano ou a fracção autónoma que durante um ano se encontre desocupado, pelo que são indícios
dessa desocupação a inexistência de contractos em vigor com empresas de telecomunicações e de fornecimento de
água, gás e electricidade, assim como a facturação relativa a esses mesmos consumos, segundo o disposto no artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 159/2006 de 8 de Agosto. Indica o artigo 3.º do referido diploma legal as excepções, ou seja define o
prédio urbano ou fracção autónoma que não se considera devoluto.
(2) Ruínas – edifício que desmoronou ou foi demolido no todo ou em parte e que mantém total ou parcialmente as fachadas exteriores e/ou paredes resistentes (mestras), no qual se tornou impossível a utilização para o fim a que se destinava
e cuja reparação/reconstituição apenas é possível por via de reconstrução (deverá considerar-se a definição de reconstrução constante do RJUE, na redacção em vigor à data).
(3) Degradados – face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a
segurança de pessoas e bens.

Quadro 2 - Valor das taxas de IMI definidas.
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3. Resultados obtidos no ano 2016
3.1 Universo de prédios no concelho da Covilhã
Segundo dados fornecidos pelo Serviço de Finanças da Covilhã, que se reportam à data de actualização de 31/12/2015, constam no concelho da Covilhã:

3.2 Metodologia e volume de trabalho
Identificação de prédios rústicos e urbanos para aplicação das taxas definidas em deliberação da Assembleia Municipal, no âmbito das matérias de IMI, conforme as definidas no ponto 2.2.
Cadastro – constituição de uma base de dados com a identificação precisa do prédio, do proprietário e com um registo fotográfico, junta-se uma planta com a respectiva georreferenciação em base
cartográfica de todos os prédios já identificados.
Na constituição do cadastro, verificam-se algumas situações irregulares nos prédios:
• Majoração ou minoração – os prédios urbanos/rústicos na sua caracterização identificam-se como
reabilitados, ruínas, degradados e abandonados, encontrando-se os mesmos nesses termos sujeitos
a majoração ou minoração, conforme a situação em 0%, 30% ou 200% à taxa aplicável prevista para
o valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a receber.
• Dados incorrectos na certidão predial urbana (CPU) ou na certidão predial rústica (CPR) – verificação de dados irregulares nos prédios urbanos/rústicos, nomeadamente nas áreas, nos coeficientes
de localização e de vetustez, que nesses termos são encaminhadas para o Serviço de Finanças,
que irá posteriormente fazer as devidas actualizações.
• Omisso na matriz – verificação de dados irregulares nos prédios urbanos/rústicos, nomeadamente
a constatação de que os mesmos não foram participados ao Serviço de Finanças para actualização
da respectiva matriz, encaminhada esta equipa o assunto para as Finanças, que irá posteriormente
proceder aos procedimentos adequados para resolução da situação detectada.
• Falta de Limpeza – verificação de situações irregulares nos prédios urbanos/rústicos, nomeadamente na gestão de combustíveis para protecção de edificações, em aglomerado, na faixa de 100m
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ou na faixa de 50m, encaminhadas por esta equipa para a P.S.P. ou G.N.R. consoante o caso, para
que essas entidades procedam aos procedimentos adequados para resolução das situações identificadas.
Mais se enquadra nas competências desta Equipa Multidisciplinar de IMI, a verificação da possibilidade de usufruírem de incentivos e benefícios fiscais os prédios urbanos ou fracções autónomas sujeitos
a reabilitação, conforme o definido no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Nesses termos, foi elaborado pela equipa um documento, para melhor entendimento sobre o assunto.

3.3 Resultados obtidos e receitas para o município
No seguimento do exposto no ponto anterior, relativo ao método e volume de trabalho desenvolvido
pela equipa multidisciplinar do IMI, apresentam-se os resultados obtidos no ano de 2016, a liquidar
pelos munícipes no ano 2017.
Situações Irregulares (n.º de prédios identificados)
Cadastro
(n.º de prédios
identificados)

(A)
Majoração ou
Minoração

(B)
Dados incorrectos
na CPU / CPR

(C)
Omisso na matriz

(D)
Falta de Limpeza

Urbano

Rústico

Urbano

Rústico

Urbano

Rústico

Urbano

Rústico

Urbano

Rústico

Ano
2015

440

72

68

2

27

-

-

-

150

76

Ano
2016

88

-

216

22

40

-

-

2

100

39

Quadro 3 - Resultados obtidos comparativos ao ano transacto 2015, no que diz respeito ao número de prédios urbanos e
rústicos identificados.

Situações Irregulares – (A) Majoração ou Minoração

Urbano

Rústico

Caracterização do
Prédio

N.º de Prédios
identificados

IMI a Receber

Valor da Majoração/
Minoração

Total de IMI a
Receber

Reabilitado

2

509,355 €

0€

509,355 €

Ruína

115

18.113,2 €

35.855,11 €

53.968,31 €

Degradado

99

22.928,49 €

6.898,366 €

29.826,86 €

Abandono

22

841,2388 €

879,63881 €

1.719,278 €

Receita Total

86.023,803 €

Quadro 4 - Resultados obtidos nas situações irregulares detectadas, relativamente aos prédios urbanos e rústicos sujeitos
a majoração/minoração, com indicação do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a receber, do valor da majoração/
minoração, assim como a receita final que o Município irá receber.
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Situações Irregulares – (B) Dados incorrectos na CPU / CPR
Situação

Urbano

N.º de Prédios identificados

Valor Recuperado de
IMI

Total

Resolvidos

Actualização
em curso nas
Finanças

Áreas incorrectas

34

15

19

1.831,53 €

Coeficiente de Localização

4

1

3

719,57 €

Coeficiente de Vetustez

2

2

0

540,19 €

Total Recuperado

3.091,25 €

Quadro 5 - Resultados obtidos nas situações detectadas, relativamente aos prédios com dados irregulares, com indicação
da situação verificada, do número total de identificações remetidas ao Serviço de Finanças, assim como do valor recuperado
pelo Município em matéria de IMI.

Situações Irregulares – (C) Omisso na matriz
N.º de Prédios identificados

2

Actualização em curso nas Finanças

Quadro 6 - Resultados obtidos nas situações irregulares detectadas, nomeadamente nos prédios que não foram participados ao Serviço de Finanças para actualização da respectiva matriz, verificando-se contudo à data que as mesmas ainda se
encontram em curso, pelo que só quando se encontrar o processo finalizado irá gerar receita para o Município em matéria de
IMI.

Situações Irregulares – (D) Falta de Limpeza
P.S.P. Parcela

P.S.P. 100m

G.N.R. Parcela

G.N.R. 100m

N.º Total de identificações

Urbano

71

-

29

-

139

Rústico

14

10

7

8

Quadro 7 - Resultados obtidos nas situações irregulares detectadas, nomeadamente na gestão de combustíveis para protecção de edificações, encontrando-se contabilizado o número total de identificações encaminhadas por esta equipa para as
entidades competentes, por forma a procederam à resolução dessas situações através dos procedimentos adequados

Gráfico 1 - Número total de prédios identificados.
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Gráfico 3 - Resultados obtidos no ano de 2016 no valor de 89 115 €, resultam do somatório das situações acima expostas.

4. Conclusões
No ano de 2015 foram identificados mais prédios, contudo foi o ano de 2016 que obteve maior receita
para o Município, com um aumento de 29,7% face ao ano transacto, atendendo ao facto de no ano de
2015 a deliberação da Assembleia Municipal não ter salvaguardado a caracterização de prédios em
ruína, situação ultrapassada em 2016.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Serviços de Compras
e Concursos
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Serviços de Compras
e Concursos

1. Introdução
O Departamento de Administração Geral, tem por atribuições coordenar e controlar as ações desenvolvidas pelas três unidades orgânicas que o compõem, dentre delas o Serviço de Compras e
Concursos, nas áreas administrativas e financeiras, tem em vista a coordenação permanente entre os
diversos serviços, a transparência e celeridade da atividade técnico-administrativa, racionalizando e
simplificando os procedimentos, para a prestação de um melhor serviço público.

1.1 . Missão do Serviço de Compras e Concursos
Desempenho das tarefas atribuídas ao Serviço de Compras e Concursos, definidas na estrutura orgânica da Câmara Municipal da Covilhã (Departamento de Administração Geral), aprovada e publicada
no Diário da República, 2ª Série, de 09 de Janeiro de 2013, dentre delas:
• Instrução de peças concursais de empreitadas, fornecimentos e aquisições de serviços;
• Tramitação dos concursos de empreitadas, fornecimentos e aquisições de serviços;
• Tramitação dos concursos mediante plataforma eletronica de contratação publica e papel;
• Instrução dos processos de ajuste direto simplificado (requisições);
• Instrução de contratos publicos;
• Instrução de cabimentos, compromissos de despesas contratuais;
• Instrução de processos provenientes de deliberações do Executivo Municipal.
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1.2. Serviço de Compras e Concursos
Tarefas que foram desempenhadas por cada colaborador:
José Manuel de Jesus Belo
Coordenador Técnico
• Coordenação e gestão do Serviço de Compras e Concursos;
• Coordenação com o Gabinete de Apoio ao Presidente das autorizações das adjudicações das empreitadas,
fornecimentos e aquisições de serviços;

• Coordenação com o Gabinete de Apoio ao Presidente da emissão de todas as requisições;
• Instrução dos processos (elaboração das peças concursais e instrução) dos concursos públicos, limitados
prévia 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.).
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Maria Helena Vaz Ribeiro Gaiola
Assistente Técnica
(só até setembro/2016 – transitou para o Serviço de Fiscalização)
• Instrução de processos dos concursos em plataforma eletrónica de contratação – vortal;
• 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 dos contratos na basegov;

Joaquim dos Reis Pontífice
Assistente Técnico
(transitou para o Serviço de Patrimonio Municipal em janeiro/2017)
• 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.

Zélia Maria Clara Marchiel
Assistente Técnica
(neste Serviço desde dezembro/2016)
• 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).

José Carlos Varandas de Neves Matos
(transitou para este Serviço em outubro/2016)
• Instrução dos processos de regime simplificado (emissão em sistema informático) das competentes requisições;
• Envio das requisições aos fornecedores;
• Arquivo dos processos.
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Orlanda Maria Duarte Martins Santos
(contratada em regime de outsourcing)
• 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)
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Câmara Municipal
da Covilhã
Serviços de Expediente
Geral e Reprografia
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Serviços de Expediente
Geral e Reprografia

1. Atividades Regulares do Serviço
• Correspondência recebida (registo informático) - 23559 - E-CMC 2029 - E-URB;
• Informações (registo informático) - 46 – I-CMC;
• Ofícios (registo informático) - 339- S-CMC;
• Ofícios numeração manual (Eleição PR e de outros Serviços) - 356;
• Informação a todos os serviços camarários no que respeita à entrada da correspondência, mais concretamente, na busca informática dos registos e seu destino;
• Eleição do Presidente da República- janeiro 2016;
• Processos enviados para Consultores Jurídicos - 11;
• Registo de Cidadãos da União Europeia - 31;
• Táxis: Averbamentos de licenciamento de Táxis – 38;
• Economato – Armazém A/4 – Elaboração de Requisições, Movimento de transferência de material, Movimentos de stock, Manutenção e controle do material em armazém;
• RQI para A/4 – 157;
• Movimentos de stock – A/1 para A/4- 123;
• Expedição via CTT do correio de todos os serviços camarários – 33720 objetos (envelopes e encomendas);
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• Levantamento do correio nos CTT;
• Dia da Defesa Nacional;
• Elaboração de processos diversos e restante documentação inerente à EGR;
• Processo administrativo de publicitação de Regulamentos Municipais;
• Publicitação de documentação diversa: editais, éditos, anúncios e controle das datas de afixação;
• Apoio Administrativo ao Veterinário Municipal;
• Apoio administrativo ao Serviço de Aferições;
• Entrega e recolha de documentação destinada aos serviços camarários externos ao edifício dos Paços do
Concelho;
• Apoio auxiliar ao Balcão Único (Instituições Bancárias, Seguradoras, Serviços de Finanças, etc.);
• Sistema impressão centralizado janeiro a dezembro 2016 – aproximadamente 32.641 (fotocópias e impressões) (Nota: incluem-se, também fotocópias/impressões para outros Serviços da Câmara);

Serviço de Telefones:
• Chamadas efetuadas: 41028;
• Chamadas recebidas: 44742;
Através do Encarregado do Pessoal Auxiliar:
• Coordenação do pessoal que desempenha funções Assistente Operacional no edifício dos Paços do Concelho;

• Fiscalização da limpeza de todos os edifícios com serviços municipais;
• Deteção das necessidades de manutenção no edifício dos Paços do Concelho;
• Abertura da porta principal do edifício dos Paços do Concelho na parte da manhã.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Serviços de Informática
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Serviços de Informática

1. Atividades Regulares do Serviço
• Gestão da Servidores
Administração dos servidores centrais do Município da Covilhã, 6 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.
• 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.
• Gestão de Equipamentos
Instalação, configuração, parametrização e manutenção dos equipamentos informáticos e de telecomunicações do Município da Covilhã.
• BackOffice SIGMA/MEDIDATA
Administração do ambiente aplicacional SIGMA (Sistema Integrado de Gestão Municipal e Autár-
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quica) constituído por 24 aplicações distintas que abrangem as diversas áreas de atuação dos
serviços municipais (Contabilidade, Recursos Humanos, Aprovisionamento, Urbanismo, Obras Municipais, Cemitérios, etc.)
• Plataforma de Gestão Documental
Gestão, parametrização e Apoio à utilização da Plataforma de Gestão Documental edoclink.
• Plataforma de Compras Eletrónicas
Administração e Apoio à utilização da Plataforma de Compras Eletrónicas.
• Sistema de Controlo de Assiduidade
Administração e parametrização do Sistema de Controlo de Assiduidade dos colaboradores da
autarquia.
• 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).
• Contratos de Manutenção
Gestão dos contratos de manutenção de equipamentos na área das tecnologias de informação e
comunicação.
• Sistema Centralizado de impressão
Administração, controlo e manutenção do sistema centralizado de impressão.
• Relacionamento eletrónico do Município com entidades externas
Criação, controlo, envio e receção dos ficheiros de dados que permitiram que os munícipes tenham efetuado em 2016 pagamentos ao Município, via Multibanco (SIBS), no valor anual global de
€ 192.533,49;
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 € 305.049,64;
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).
• 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.
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• 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.

2. Participação em Projectos
• 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.
• Balcão Único Digital
Participação na implementação do Balcão Único Digital, nomeadamente, gestão da plataforma e na
definição, desenho e implementação de formulários.
• Sistema de Apoio à Modernização Administrativa
Acompanhamento dos procedimentos de encerramento da candidatura ao SAMA – Operação
37193;
Participação na elaboração da candidatura ao SAMA2020, apresentada pela CIM-BSE.
• Aquisição de Serviços de Comunicações
Colaboração no procedimento de aquisição de comunicações fixas e móveis para o Município da
Covilhã, nomeadamente, nas tarefas de elaboração do caderno de encargos, esclarecimentos prestados aos concorrentes, pedido de esclarecimento sobre as propostas e avaliação das propostas.
• Eleição do Presidente da República
Acompanhamento do processo eleitoral relativo à Eleição do Presidente da República.
• Infraestrutura de Rede
Construção e configuração de uma Infraestrutura de rede interna no edifício onde funcionam os
serviços do Departamento de Obras e Planeamento no sítio da Corredoura.
• 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.
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3. Recursos Humanos
Presentemente estão afetos ao serviço de Informática, apenas, 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;
José Manuel Martins Duarte
Técnico de Informática;
Sr. Francisco Paulo Cruz Fonseca
Técnico de Informática.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Serviço de Património
Municipal
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Serviço de Património
Municipal

1. Atividades regulares do Serviço
1. Criação do cadastro digital do património municipal, com geo-referenciação e implantação 3D
2. Aquisição de património

a) Direito Público – Expropriações
a.1) Atividades desenvolvidas
Identificação de diversos proprietários e várias deslocações aos locais para acompanhamento do perito avaliador, incluindo a Conservatória do Registo Predial e ao Serviço de Finanças;
Realização de reuniões com o perito avaliador, perito nomeado para a vistoria “Ad Perpetuam Rei Memoriam
“ e árbitros nomeados para execução da respetiva arbitragem;
Realização de reuniões e negociações com os expropriados, com vista a evitar a expropriação litigiosa;
Organização de processos para requerer a DUP (Declaração de Utilidade Pública) junto da DGAL (DirecçãoGeral das Autarquias Locais).
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a.2) Processos em curso
Cemitério do Tortosendo;
Cemitério de S. Jorge da Beira;
Rotunda do Dominguiso;
Beneficiação da Estrada Municipal 230 - Covilhã-Canhoso.

b) Alienação de património
b.1) Venda direta:
Alienação de imóvel no ZIT Auto S. Salvador – Covilhã.
Alienação de parcela de terreno na Borralheiro do Teixoso.
Alienação de parcela de terreno dos Bombeiros Voluntários da Covilhã.
Alineação de parcela de terreno António Miguel Parreira Cabral Forjaz Morão - Funicular de S. João de Malta.
Adquisição na Rua do Castelo, n.º 18 com 6 frações.

c) Atualização dos registos patrimoniais na Conservatória do Registo Predial e Serviço de
Finanças
c.1) Registos efetuados no ano de 2016:
Contratos de Locação

c.2) Registos a desenvolver no ano de 2016:
Inscrição de escolas junto da CRP da Covilhã.
Inscrição de escolas junto da CRP da Covilhã e das Finanças.
Inscrição dos Jardins-de-infância junto da CRP da Covilhã e das Finanças.
Inscrição de frações habitacionais junto da CRP da Covilhã e das Finanças.
Inscrição dos imóveis que o Município adquirir no ano em curso.

d) Gestão dos diversos ramos de Seguros
d.1) Ramos existentes:
Acidentes de trabalho;
Acidentes pessoais dos eleitos;
Acidentes pessoais dos utentes das instalações desportivas;
Acidentes dos Bombeiros Voluntários;
Multirriscos industriais;
Frota automóvel e máquinas;
Responsabilidade Civil de Exploração;
Conteúdo artístico do edifício Arte e Cultura (por atualizar capital seguro).
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c.3) Património à guarda do Município por segurar:
Conteúdo artístico do Museu de Arte Sacra.

c.4) Atualização da aplicação informática de gestão do património municipal:
Implementação de nova compartimentação;
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.

c.5) Preparação de informação para remessa para entidades estatais e disponibilização on-line no
site da Autarquia:
Dados trimestrais para a Direção-geral das Autarquias Locais, designadamente do mapa do ativo imobilizado
bruto e do mapa das amortizações e provisões.
SIPART – Participações Societárias e Não Societárias.
Grupo Autárquico 2017.
Administração Aberta da CMC, disponível em www.cm-covilha.pt.

c.6) Gestão dos processos das locações de estabelecimentos
Preparação de processos de negociação para novas locações.
Acompanhamento do funcionamento dos estabelecimentos.

c.7) Gestão das relações com 26 condomínios
c.8) Controlo sobre o chaveiro Municipal
Implementação de nova estruturação das chaves.

c.9) Apoio Administrativo diverso
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.
Obtenção de documentação para efeitos de candidaturas a fundos nacionais e comunitários.
Preparação de minutas de protocolos de colaboração;
Conceção de minuta de contratos de arrendamento comercial e comunicação da sua celebração ao serviço
de finanças.
Carregamento e gestão da base de dados dos protocolos e acordos celebrados com entidades externas.
Apoio às tarefas do notariado privativo.
Apoio no arquivo dos processos em contencioso.
Preparação da documentação necessária à realização de escrituras.

113

Pesquisa para inscrição / registo nas matrizes prediais e Conservatória do Registo Predial dos bens imóveis
do Município.
Assessoria técnica às Juntas de Freguesia e associações sobre os procedimentos a adotarem em processos
de aquisição de imóveis e candidaturas.
Templo Romano Nossa Senhora das Cabeças – Orjais.

2. Participação em Projectos
Desmaterialização Documental dos Serviços;
Acompanhamento da implementação do projeto de Desmaterialização Documental;
Contribuição no Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano;
Identificação dos imóveis passíveis de intervenção mo âmbito do PEDU.

3. Recursos Humanos afetos ao Serviço
Presentemente estão afetos ao Serviço de Património Municipal quatro (4) colaboradores:
Manuel António Soares Simões da Cunha
Técnico Superior, a exercer funções de coordenação do serviço;
Carlos Serra
Técnico Operacional;
Dra. Carla Nabuco
Técnica Administrativa;
Joaquim Pontífice
Técnico Administrativo.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Serviço de Recursos
Humanos
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Serviço de Recursos
Humanos

1. PLANEAMENTO E GESTÃO
Acumulação de funções públicas e privadas: 21 processos.
Mobilidade geral: 20 processos.
Elaboração do Mapa de Pessoal - (atividade anual): 1 processo
Participação na elaboração de regulamentos internos e gestão do Acordo Colectivo de Emprego
Publico - ACEP – (atividade casual): 2 episódios (regulamento de controlo interno e regulamento do
SIADAP).
Elaboração do balanço social - (atividade anual): 1 processo referente ao ano de 2015.
Contributos e coordenação técnica / administrativa na alteração de regulamento orgânico (caso
seja superiormente determinado).

2. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS
Mobilidade geral: 20 processos.
5 Lugares da carreira geral de técnico superior: processo concluído.
2 Lugares da carreira geral de assistente técnico: processo concluído.
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3. CARGOS DIRIGENTES E DE NOMEAÇÃO POLÍTICA
Processo de recrutamento de Chefe de Divisão de Obras:
Processo administrativo concluído. Proposta de designação, aguarda decisão do Senhor Presidente.
Processo de recrutamento de Chefe de Divisão do Serviço de Comunicação e Relações
Públicas:
Processo administrativo concluído. Proposta de designação, aguarda decisão do Senhor Presidente.

4. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
Registo, avaliação e informação de processos administrativos e circulação desmaterializada dos
documentos - (atividade diária) – regra 50 episódios/dia.
Organização e movimentação de bases de dados do pessoal ao serviço do Município – (atividade
casual) – 20 episódios.
Elaboração de informações/propostas de decisão em matérias relacionadas com vínculos, carreiras, categorias, horários, vencimentos e abonos – (atividade diária) – regra 5 informações.
Elaboração de despachos e ordens de serviço – (atividade casual) – 60 episódios.
Apuramento, gestão e comunicação de dados sobre recursos humanos ao serviço do município
através de plataforma eletrónica (SIIAL) (atividade trimestral, semestral e anual) – instruídos 7 processos.
Elaboração e gestão de processos de aposentação/contagens de tempo - (atividade casual) - 6
episódios/processos.
Elaboração e gestão de processos de Juntas Médicas para aposentação- (atividade casual) – 3
processos.
Gestão da aplicação informática, apoio técnico/administrativo ao processo do SIADAP, verificação
de prazos, monitorização do processo e assessoria ao CCA – (atividade casual) - normalização de
notadores/notados nas mobilidades internas - 30 episódios e 2 processos de reclamação.
Apoio instrumental ao funcionamento do Gabinete Médico/Medicina no trabalho – (atividade 2 vezes/semana e 2 vezes mês).
Atendimento de utentes e pedidos de informação/emprego/estágios – (atividade diária) – regra 5
processos/semana.
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5. REMUNERAÇÕES E ABONOS
Processamento de vencimentos, suplementos e abonos – (atividade diária) – regra de 30 registos/
dia e 1 processamento/mês.
Alterações salariais – (atividade casual) – 20 registos.
Avaliação técnica e cálculo de ajudas de custo – (atividade mensal) – regra 1 processo/mês – 20
trabalhadores.
Organização do processo mensal do trabalho suplementar, necessário cálculo, registos informáticos e elaboração de mapas para despacho superior (atividade mensal) – regra 1 processo/mês - 30
trabalhadores.
Dados estatísticos do trabalho suplementar – (atividade mensal). – 1 Processo/mês.
Avaliação técnica e cálculo de reembolsos de despesas de saúde do subsistema ADSE – (atividade
mensal) – regra de 23 processos/mês.
Avaliação e gestão de processos de abono de família – (atividade mensal/anual) – 50 processos de
revalidação da atribuição do abono de família para o ano de 2016/2017.
Calculo 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.
Actualizações cadastrais e movimentação de ficheiros – (atividade diária) – regra 15 episódios/dia.
Introdução de dados informáticos, designadamente faltas, abonos e descontos – (atividade diária)
- regra 20 episódios/dia.
Inscrição e cessação de trabalhadores em regimes de segurança social e de proteção social – (atividade casual) – 12 processos.
Elaboração e verificação da DMR para a Autoridade Tributária e Aduaneira (atividade mensal e
anual) – 1 episódio/mês.
Conferência e verificação dos mapas destinados à CGA e ISS – 2 episódios/Mês

6. REMUNERAÇÕES E ABONOS
Apuramento e comunicação das férias dos trabalhadores – (atividade anual) – realizado o processo
de 2016, envolvendo todos os serviços/trabalhadores.
Verificação e gestão dos mapas de férias – (atividade diária) – conferidos e processados 25 mapas
de ferias, registos na aplicação de pessoal e Innux Time (sistema de recolha de dados biométricos
da assiduidade).
Avaliação técnica/administrativa dos processos justificativos de férias, faltas e licenças, despachos
superiores e arquivamento – (atividade diária) – regra 15 processos/dia.
Elaboração e gestão dos processos de acidentes de trabalho – (atividade casual) – instruídos 12
processos.
Gestão e avaliação de processos de licenças parentais – (atividade casual) – instruídos 4 processos.
Organização e gestão de processos de Juntas Medicas da ADSE – (atividade casual) – instruídos
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9 processos.
Informação e gestão de processos do Estatuto do Trabalhador Estudante – (atividade casual) – 8
processos.
Controle e gestão do registo eletrónico e manual da assiduidade e processos administrativos associados – (atividade mensal) – regra 60 processos/mês.
Licenças sem remuneração – (atividade casual) – instruídos 2 processos.

7. ESTÁGIOS PROFISSIONAIS PEPAL
Processo de recrutamento de 1 estagiário – (atividade casual) – 1 processo concluído.
Gestão dos processos administrativos dos 9 estágios que decorreram em 2016 – (atividade mensal).
Controle da assiduidade, elaboração de documentos administrativos – (atividade mensal) – 10 episódios/Mês.

8. PROGRAMAS DE CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO - IEFP
Contrato emprego inserção - informações técnicas de enquadramento legal e de quantificação de
custos – (atividade casual) – instruídos 12 processos.
Contrato emprego inserção mais – Instrução de 1 processo.
Elaboração de documentos administrativos e organização de arquivo segundo as normas estipuladas pelo IEFP - (atividade mensal) – 10 episódios/mês.
Reporte e registo de dados dos processo no portal do IEFP, (atividade casual) – 13 episódios/mês.

9. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Preparação e gestão do plano anual de formação anual – (atividade anual) – 1 processo para o ano
de 2016.
Recolha e tratamento de dados dos diferentes serviços da Autarquia – (atividade casual) – instruídos e informados 10 processos.
Informação de processos e promoção de inscrições em acções de formação – (atividade casual) –
instruídos 39 processos.
Registo de dados na aplicação informática da formação realizada – (atividade casual) – 39 episódios.
Apreciação e informação de propostas a submeter a despacho superior e participação em reuniões
com entidades externas – (atividade casual) s/movimento.
Apuramento anual da formação realizada, enquadramento por categorias profissionais e custos
associados para efeitos de Balanço Social e comunicação ao INA. 1 Processo referente ao ano de
2015.
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10. SIADAP – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Apoio técnico administrativo ao Conselho Coordenador de Avaliação. (atividade casual) – 1 episódio/ata.
Apoio técnico administrativo à eleição da Comissão Paritária. (atividade anual) s/movimento.
Monitorização em base de dados dos pontos conseguidos na avaliação para efeitos de alteração da
posição remuneratória. (atividade casual) s/movimento.
Gestão da aplicação informática, apoio técnico administrativo na definição e objetivos/competência
e avaliação do desempenho. (atividade casual) média 20 episódios/mês.
Esclarecimentos administrativos e das normas legais aplicáveis – regra 5 ações/semana.

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.
Trabalhador em Contrato Outsoursing
Catarina Morais.
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da Covilhã
Serviço de Fiscalização
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Serviço de Fiscalização

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;
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• 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
I. Zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis às operações urbanísticas
II. Agilizar os processos de fiscalização
III. Promover uma eficiente estratégia de atendimento e relação com o cidadão.
IV. Aumentar a qualidade e eficiência do serviço prestado.
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3. RECURSOS HUMANOS

Quadro 1 - Organograma dos Serviços de Fiscalização

3.2. Coordenação do Serviço de Fiscalização
Joaquim Manuel Louro Carrilho
Técnico Superior
Engenheiro Civil
Funções de Coordenação do Serviço de Fiscalização Municipal, atribuídas no âmbito do despacho
de nº 26/2016 de 12-05-2016.

3.3 Apoio Jurídico
Eduardo Dixo
Técnico Superior
Jurista
Funções decorrentes das competências próprias de técnico superior.
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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
Maria Helena Vaz Ribeiro Gaiola
Assistente Técnico
A partir de 14-09-2016: 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.

Ema Manuel Morais Fiadeiro Viegas da Silva Metelo
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico.
Gerir todos os processos que circulam no serviço, nomeadamente:
• registo todos os requerimentos que dão entrada no serviço através da aplicação informática;
• verificar a eventual existência de antecedentes associados;
• encaminhar e movimenta os processos para o superior hierárquico e para os colegas;
• elaborar notificações.

Liliana Maria Marques Oliveira Coimbra
Assistente Técnico
Funções decorrentes das competências próprias de assistente técnico.
Gerir todos os processos que circulam no serviço, nomeadamente:
• registo todos os requerimentos que dão entrada no serviço através da aplicação informática;
• verificar a eventual existência de antecedentes associados;
• encaminhar e movimenta os processos para o superior hierárquico e para os colegas;
• elaborar notificações.
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3.5. Equipes de fiscalização municipal
Paulo Moiteiro (Fiscal Municipal)
Sebastião Seco (Fiscal Leituras e Cobranças)
João Madeira (Fiscal Municipal)
António Melo (Fiscal Leituras e Cobranças)
Gilberto Nobre (Fiscal Municipal)
Marco Melchior (Assistente Operacional)
Filipa Fonseca (Técnica Superior)
Júlio Carrilho (Fiscal Obras).
O Serviço de Fiscalização dispõe actualmente de quatro equipas de intervenção, compostas por dois
elementos cada. De referir que a equipe referida em 3.4.4. apenas se encontra neste serviço desde
19.05.2016, pelo despacho nº 32/2016.

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

Quadro 2 - Ações de Fiscalização

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.
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Zona NORTE

Zona CENTRO

Zona SUL

Verdelhos

Covilhã / Canhoso

São Jorge da Beira

Teixoso / Sarzedo

Aldeia S. Francisco de Assis

Vale Formoso / Aldeia de Souto

Casegas / Ourondo

Orjais

Sobral de S. Miguel

Peraboa

Paul

Ferro

Erada

Boidobra

Unhais da Serra

Cantar-Galo / Vila do Carvalho

Cortes do Meio
Barco / Coutada
Dominguiso
Peso / Vales do Rio
Tortosendo

Quadro 3 - Áreas de fiscalização
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4. Resumo da actividade obtida no ano de 2016 desde
12.05.2016 até 31.12.2016
4.1. Processos circulados no serviço de fiscalização

Quadro 4 - Processos circulados no Serviço de Fiscalização

De referir que:
• no período compreendido entre Janeiro e Maio a média de processos recebidos foi de 150,8/mês e de saída
foi de 139,2/mês;

• no período compreendido entre Junho e Dezembro, foram recebidos 1019 processos e enviados 1316 processos, sendo a média de processos recebidos de 145,6/mês e de saída de 188/mês.

4.2. Resultados das informações/pareceres
No período supra referido foram elaboradas cerca de 1694 informações/pareceres de processos relativos aos serviços de fiscalização, e ainda 25 pareceres/informações do apoio jurídico à DGU/DIL.
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4.3 Resultados do trabalho administrativo

Quadro 5 - Resultados do trabalho administrativo

CONCLUSÕES
O que apresenta maior volume é a entrada de requerimentos, 1073, que deram origem a 480 novos
processos da fiscalização.
Foram ainda efectuadas 193 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 – 1057
Autos de contra-ordenação / participações – 199
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 do prazo, pelo que desde o seu início e sempre que possível,
realizam-se as seguintes acções:
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Inicio 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.
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
Pelo despacho nº 26/2016, 12 de Maio, o signatário foi nomeado Coordenador do Serviço de Fiscalização, substituindo a Sra. Arq. Cátia Correia.
Feito um levantamento dos processos, estima-se, que estariam a circular nestes serviços, cerca de
2.000 processos, estimando-se que em 31.12.2016, esse nº tenha reduzido para 1.369, onde já se
encontram os cerca de 100 novos processos iniciados e tratados pela nova equipa.
O parque automóvel envelhecido tem trazido a esta unidade orgânica alguns constrangimentos pontuais.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Serviços jurídicos
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Serviços jurídicos

1. Introdução
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.
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;
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• 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.

2. Atividades mais relevantes para efeitos do presente
relatório:
2.1. Processos de contra-ordenação – ANO 2016
A receita obtida, no ano de 2016, pelo Município no âmbito dos processos de contraordenações foi de
vinte e oito mil e trezentos e sessenta e quatro euros e oitenta e oito euros (28.364, 88€).
• Processos em fase de instrução -143
• Processos para pagamento/prestações - 63
• Processos remetidos a tribunal - 41
• Processos concluídos - 75

Receitas/Processos de Contraordenação

1° Trimestre

6 403,28 €

2° ° Trimestre

12 515,39 €

3° Trimestre

5 235,82 €

4° Trimestre

4 210,39 €

Total

28 364,88 €
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2.2. Processos de execução fiscal – ANO 2016
A receita obtida, no ano de 2016, pelo município no âmbito dos processos de execução fiscal foi de
vinte e um mil quinhentos e oitenta e um euros e quarenta e sete cêntimos (21 581,47 €).
• Instauração de processos de execução fiscal – 58
• Processos extintos – 63

Receitas / Execuções Fiscais

1° Trimestre

12 658,65 €

2° Trimestre

5 663,75 €

3° Trimestre

1 652,68 €

4° Trimestre

1 606,39 €

Total

21 581, 47 €.

2.3. Processos no âmbitos do Centro de Informação Autárquico ao
Consumidor (CIAC) / ANO 2016
• Processos de reclamação - 45 processos
• Resolvidos-42
• Pendentes- 3
• Pedidos de informação - 123
• Presencial- 52
• Por telefone-71
Obs.: cerca de metade das reclamações formalizadas respeitam a conflitos de consumo envolvendo operadoras de telecomunicações eletrónicas.
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Divisão de Ação Social e
Habitação

1. 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.

2. Programa Rede Social
O Programa Rede Social interiorizou o hábito de pensar os problemas dos territórios de forma global e
não como fenómenos sectoriais, e compreendermos a importância das intervenções multidisciplinares
integradas e do trabalho em rede.
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3. Reuniões do Órgão
3.1. Dia 18 de Janeiro de 2016
Reunião Núcleo Executivo
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
Apresentação do Programa Mentores para Imigrantes;
Plano de Ação da Rede Social da Covilhã para 2016 (Sugestões);
Outros assuntos.

3.2. Dia 21 de Março de 2016
Reunião Núcleo Executivo
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
Ação de Sensibilização sobre o Alzheimer para técnicos das IPSS´s; (Parceiros do CLAS);
Feira do emprego, Empreendedorismo, Formação Profissional, Desporto e lazer de 2016 (Sociedade Civil)
Promover o Combate ao Absentismo escolar e abandono escolar (Crianças e Jovens);
Envelhecimento Activo (idosos);
Sensibilização sobre Comportamentos aditivos com e sem substâncias (alunos secundário - Jovens);
Ação de sensibilização sobre Violência Doméstica/Violência do Género (Sociedade Civil);
Assinalar o Dia Internacional das Pessoas c/deficiências (Deficientes);
Feira Social (Sociedade Civil - Parceiros do CLAS);
Promover Sensibilizar e dar visibilidade de boas práticas no setor empresarial local, no âmbito da
responsabilidade social (conciliação da vida profissional, familiar e pessoal) (Sociedade Civil);
Programa Mentor para Imigrantes;
Outros assuntos (reunião do CLAS).

3.3. Dia 20 de Abril de 2016
Reunião CLAS
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
Leitura e aprovação da ata nº 39/2015;
Apresentação do Projeto RLIS;
Apresentação e aprovação do Plano de Ação da Rede Social para o ano de 2016;
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Projeto “Sentir, Pensar e Agir”, apresentação de próximos procedimentos a realizar com o intuito de
criar uma consciência colaborativa - inclusão laboral de jovens com deficiência;
Outros assuntos (Adesão de novos membros ao CLAS - Centro de Dia do Sarzedo).

3.4. Dia 24 de Maio de 2016
Reunião CLAS
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
Apresentação do Projeto “Rede de Parcerias - Garantia Jovem” pelo IEFP - Centro de Emprego e
Formação Profissional da Covilhã;
Apresentação do Projeto mais Saúde, menos Dor, pela LAPA - Liga dos Amigos dos Penedos Altos;
Outros assuntos.

3.5. Dia 28 de Setembro de 2016
Reunião do CLAS
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
Leitura e aprovação da ata nº 41/2016;
Apresentação do Projeto “Ação de Formação e Sensibilização para o Acolhimento de Refugiados” Dia 10 de Outubro de 2016, pelo Alto Comissariado para as Migrações em parceria com o Conselho
Português para os Refugiados;
Apresentação do Projeto “Happy Wish - Júnior Iniciativa Social, promovido por estudantes da UBI;
Apresentação do projeto “Loja de Trocas”, promovido pela Liga dos Amigos dos Penedos Altos LAPA;
Apresentação do projeto da CPCJ da Covilhã “Tecer a Prevenção, apresentação de dados estatísticos sobre a atividade da CPCJ;
Apresentação de acordo para assinatura relativo ao projeto “Sentir, Pensar e Agir”, entre o Sr. Presidente do CLAS e a Dra. Joana Pinheiro;
Outros assuntos.

3.6 Dia 13 de Setembro de 2016
Reunião Núcleo Executivo
Local: Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
Projeto “Sentir, Pensar e Agir”;
Apresentação da Ação de Formação e Sensibilização para o Acolhimento de Refugiados - Dia 10
de Outubro de 2016 pelo ACM;
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Apresentação do Projeto Iniciativa Social UBI - Happy Wish;
Apresentação do Projeto da LAPA “Loja de Trocas”;
Outros Assuntos.

3.7. Dia 28 de Setembro de 2016
Reunião CLAS
Local: Auditório Biblioteca Municipal
Ordem de trabalhos:
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
Apresentação do projeto do “Ação de Formação e Sensibilização para o Acolhimento de refugiados”
Dia 10 de outubro de 2016, pelo Alto Comissariado para as Migrações em parceria com o Conselho
Português para os Refugiados;
Apresentação do Projeto “HappY Wish - Júnior Iniciativa Social” promovido por Estudantes da UBI;
Apresentação do Projeto “loja de Trocas” promovido pela LAPA;
Apresentação do Projeto da CPCJ da Covilhã; “Tecer a Prevenção”, apresentação de dados estatísticos sobre a atividade da CPCJ;
Apresentação de acordo para a assinatura relativo ao projeto ao projeto #Sentir, Pensar e Agir”,
entre o Sr. Presidente do CLAS e a Dra. Joana Pinheiro.
Outros assuntos.

3.8. Dia 24 de Outubro de 2016
Reunião CLAS
Local: Auditório Municipal
Ordem de trabalhos:
Leitura e Aprovação da ata da reunião anterior
Abertura - Jorge Torrão, Presidente do Local de Ação Social da Covilhã;
Objetivo do Plano Municipal - Cristina Maximino, Câmara Municipal da Covilhã;
A Experiência do plano Municipal para a Igualdade da Ubi - Catarina Sales de oliveira, UBI;
Proposta Metodológica e articulação com o Plano Intermunicipal da Cova da Beira - Graça Rojão,
CooLabora;
Constituição de Grupos de trabalho;
Apresentação das conclusões de cada grupo de trabalho;
Encerramento.
Outros assuntos.
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4. Plano Ação Rede Social 2016
4.1. Dia 08 de Março de 2016
Celebração do Dia Internacional da Mulher
Local: Biblioteca Municipal da Covilhã
Sessão da Rede Social da Covilhã no Dia Internacional da Mulher, numa parceria com a Coolabora,
Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro das Beiras e Confederação Portuguesa das Coletividades de
Cultura, Recreio e Desporto.

4.2. Dias 05, 06 e 07 de Maio
ª Edição do evento “Olá Emprego!” - Feira do Emprego, Formação Profissional, Pro-Florestal
e Empreendedorismo Social da Covilhã
Local: Pavilhão da Anil - Covilhã
No âmbito da Rede Social, o Núcleo Executivo do CLAS Covilhã organizou a 2ª edição da Feira do
Emprego, Formação Profissional, Pro-Florestal e Empreendedorismo Social 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 evidenciam workshops práticos orientados para a criação de negócios e conferências sobre inova-
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ção, empreendedorismo no feminino, medidas ativas de apoio ao emprego, entre outros. Participação
de 32 Entidades e 32 Stands.
Programa:
Dia 5 | 5ª Feira

Dia 6 | 6ª Feira

Dia 7 | Sábado

10h30 Sessão de abertura com a
Presença das entidades oficiais

10h30-11h30 Profissões em Expansão

10h00-16h00 Animação infantil
IZI FUN

Atuação alunos EPABI
Escola Profissi onal de Artes da Covilhã
11h00 - 12h00 Formação Ativa
Sessão de divulgação das ofertas formativas,
pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação
Profissional
Sessão de Apresentação do GIP – Gabinete de
Inserção Profissional, pela AEBB – Associação
Empresarial da Beira Baixa. (destinatários: jovens
e adultos desempregados e comunidade em geral)
13h00-14h00 Pausa para almoço
14h30-15h30 Aposta no Teu Futuro!
Sessão de Divulgação das Oferta Formativas nas
Escolas e Centros de Formação (destinatários:
alunos do ensino secundário, jovens e adultos
desempregados e comunidade em geral)
16h00-17h00 Qualifica-te!
Sessão de Técnicas de Procura Ativa de Emprego,
pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação
Profissional (destinatários: jovens e adultos
desempregados e comunidade em geral)

Sessão sobre as Potencialidades de empregabilidades por áreas empresarias;
Sessão de Esclarecimento sobre Mediadas Ativas
de Emprego Apoiadas, pelo IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional (destinatários:
jovens e adultos desempregados e comunidade
em geral).
13h00-14h00 Pausa para almoço
14h00-16h00 Empreendedorismo em Ação
Sessão de Empreendedorismo “Como Criar o meu
Negócio?” pela AFTEBI – Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior
Sessão de Apresentação para Técnicas de Criação do Próprio Emprego, pelo IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional (destinatários:
jovens e adultos desempregados e comunidades
em geral)
16h00-17h00 IDEARIA
Projeto de Promoção do Emprego, pela CooLabora, CRL
Apresentação do Grupo de entreajuda para a
procura de emprego, pela CooLabora, CRL
(destinatários: jovens e adultos desempregados e
comunidade em geral)

10h00-11h00 Sessão de
Empreendedorismo
“Como criar o meu negócio” pela AFTEBI – Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior (destinatários: jovens, adultos
desempregados e comunidade em geral)
13h00-14h00 Pausa para almoço
15h00 Parque Natural da Serra
da Estrela
Sessão de Informação sobre as formas de compatibilização de gestão do espaço florestal, pelo
ICNF – Instituto Conservação Natureza e Floresta
(destinatários: juntas de freguesias, baldios e
público em geral)
17h00 Atuação Tunas Académicas Ubi
18h00 Encerramento

18h00 Encerramento do 1º Dia

148

Divisão de ação social e habitação

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

4.3. Dia 18 Junho de 2016
Envelhecimento Ativo
Local: Jardim Público
Programa:
10h30 - 12h30 Atividades em Simultâneo

14h00 - 16h30 Atividades em Simultâneo

10h30 Ginástica Sénior

Espaço saúde e Beleza
CHCB – Massagem Terapêutica “O Poder das Mãos – Centro Cultural da
Banda da Covilhã
Santa Casa da Misericórdia – “Dinamização de Jogos Tradicionais”
Faculdade de Ciências da Saúde da UBI – “A Ciência é magia”
Visitas guiadas ao Museu de arte Sacra

LAPA/Projeto + Saúde – Dor
Espaço saúde e Beleza
Espaço saúde e beleza – projeto Lapa Cuida e Informa em parceria com a
Farmácia S. João e a Avalforma
CHCB – Massagem Terapêutica “O Poder das Mãos”
Centro Cultural da Banda da Covilhã
Santa Casa da Misericórdia – “Dinamização de Jogos Tradicionais”
Faculdade de Ciências da saúde da UBI – “A Ciência é magia”
Visitas guiadas ao Museu de Arte Sacra
Pausa para almoço

17h00
Hora do Conto “A Padeira de Aljubarrota”
Grupo de concertinas do GIR do Rodrigo
Grupo de Danças e Movimento do GIR do Rodrigo
Encerramento

Os covilhanenses de mais idade puderam passar um dia diferente com Ginástica Sénior, um Espaço
Saúde e Beleza, Massagens Terapêuticas, Jogos Tradicionais e muita animação!
Esta iniciativa visou promover o exercício físico na 3ª idade e em todas as idades.
Esta iniciativa promovida pela Rede Social contou com a parceria:
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Avalforma
Banda da Covilhã
Centro Hospitalar da Cova da Beira
Faculdade de Ciências da saúde da UBI
Farmácia S. João
LAPA/Projeto + Saúde – Dor
GIR do Rodrigo
Santa Casa da Misericórdia

4.4. Dia 19 de Julho de 2016
Reunião Supra Concelhia/Distrital
Reunião solicitada pelo Senhor Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Castelo Branco,
Dr. António de Melo Bernardo foi agendada a realização da reunião Supra Concelhia/Distrital dos
CLAS do Distrito de Castelo Branco.
Apresentação do estado social nos 16 Concelhos do Distrito de Castelo Branco, debatendo as seguintes questões:
População envelhecida
Desemprego
Políticas Sociais
Rede Nacional e cuidados Continuados
6 Cantinas sociais na Covilhã
8 CLDS no Distrito

4.5. Dia 10 de Outubro de 2016
Reunião CLAS
Ação de Formação e Sensibilização para o Acolhimento de Refugiados, pelo alto Comissariado para
as Migrações.
Organizada pelo Conselho Local de Ação Social da Rede Social, esta iniciativa teve como oradora Rita
Santos, do Conselho Português para os Refugiados.
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4.6. Dia 13 de Novembro de 2016
Dia Mundial da Gentileza
A ideia do Dia Mundial da Gentileza surgiu em 1997, quando diferentes grupos, que espalhavam a
gentileza nos seus países reuniram-se num congresso em Tóquio, Japão.
Atos de gentileza podem ser praticados, no dia-a-dia, com pequenas atitudes que podem fazer uma
grande diferença.
O Município assinalou este dia, relembrando pequenos conceitos que podem ser aplicados por todos
os seus concidadãos.

4.7. Reunião Dia 24 de Outubro de 2016
Dia Municipal para da Igualdade
Reunião de trabalho no âmbito da Rede Social sobre Plano Municipal para a Igualdade de Género.

4.8. Dia 13 de Dezembro de 2016
Programa Mentores para Imigrantes, encontro anual do Programa Mentores 2016
Local: Amadora
No Encontro Anual do Programa Mentores para Migrantes, do ACM, ocasião que contou com as presenças da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, e do Alto-comissário para as Migrações, Pedro Calado. A marcar o evento, realizado em parceria com a Câmara
Municipal da Amadora, 10 mentores do Programa subiram ao palco para receber a distinção “Mentor/a
Campeão/ã do Ano”.
A partilha de experiências esteve em foco. Num debate, moderado por Conceição Queiroz, jornalista
e embaixadora do Programa Mentores, participaram Susana Ramos, representante da Câmara de
Lisboa, entidade parceira neste Programa, Teresa Nobre Correia, mentora inscrita através da parceria
local entre o município da Covilhã e a Coolabora, CRL, que já apoiou mais do que um imigrante em
processos de mentoria, com destaque à orientação dada ao nível da aprendizagem da Língua Portuguesa.
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O evento culminou com a atribuição da distinção “Mentor/a Campeão/ã do Ano” a 10 mentores do
programa, que se destacaram pelo trabalho efetuado durante este ano. O Alto-comissário entregou os
respetivos certificados. Teresa Nobre Correia, da Covilhã e presente no painel de oradores, foi uma
das mentoras contempladas.

4.9. Dia 14 de Dezembro de 2016
Sessão pública e debate “Abrir Fronteiras - Etnicidade Cigana em Portugal”
Local: Biblioteca Municipal da Covilhã

Este evento contou com a participação de Jorge Torrão, Vereador do Município da Covilhã, Rosa Correia da CooLabora, Joana Santos do SOS Racismo, Pastor Mário Cardoso, líder religioso da Comunidade Cigana do Tortosendo, e Pedro Calado, Alto-Comissário para as Migrações.

4.10. Dia 29 de Setembro de 2016
Criação do banco Local de Voluntariado da Covilhã
Foi solicitada reunião pelo técnico Dr. Nuno Abreu da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Cova
da Beira, a pedido da Dra. Elisa Borges, do Conselho Nacional para a Promoção de Voluntariado, no
sentido de estabelecer no Município a criação do Banco Local de Voluntariado.
Estiveram ainda presentes o Presidente da Liga dos Amigos do CHCB, Prof. Bernardino Gata, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã, Engº Neto Freire e a técnica da SCM Dra. Ana Almeida.
Na sequência do compromisso havido pela Câmara Municipal (em evento organizado pela Liga dos
Amigos do CHCB), no sentido desta entidade ser a entidade enquadradora para a criação do referido
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Banco Local de Voluntariado, a Dra. Elisa Borges vem sensibilizar a Autarquia para a importância da
criação desta estrutura e para que seja a Autarquia, como entidade pública, a desenvolver o processo.
A SCM, na pessoa do Senhor Provedor, manifestou-se disponível para que a entidade que representa
ser a entidade enquadradora do projeto.
O Senhor Vereador Dr. Jorge Torrão afirmou que, havendo um compromisso por parte da Câmara em
proceder à implementação do Banco Local, deverá ser a CMC a entidade enquadradora.
Em Suma:
• Avaliar impacto da responsabilidade por parte do Município;
• Dinamizar parcerias entre a CMC/SCM e Liga Amigos CHCB;
• Formalizar a intenção do Município para a criação do Banco Local de Voluntariado.
• O funcionamento do Banco Local de Voluntariado reger-se-á pela legislação nacional - Lei n.º
71/98, de 3 de Novembro e D.L. n.º 389/99, de 30 de Setembro.

4.10.1. Considerações
O BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO será uma estrutura de proximidade, de âmbito concelhio, que
promove o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado, prestando um serviço à sua comunidade. Um espaço de aproximação e encontro entre as pessoas interessadas em ser VOLUNTÁRIAS,
que oferecem a sua disponibilidade para prestar um conjunto de ações que expressam o exercício
livre de uma cidadania ativa e solidária, e as várias Instituições que necessitam, verdadeiramente, do
contributo de voluntários.
A preceder o início da atividade voluntária o Banco Local de Voluntariado, promove uma reunião entre
as partes (voluntário e organização promotora de voluntariado) por forma a sensibilizar ambos para as
questões mais relevantes:
• Programa de Voluntariado para cada voluntário;
• Formação geral e específica (a formação geral cabe ao Banco Local de Voluntariado d sendo que
a formação especifica deve ser assegurada pela entidade promotora de voluntariado);
• Seguro obrigatório em caso de acidente ou doença sofridos ou contraídos por causa direta e especificamente imputável ao exercício do trabalho voluntário;
• Cartão de identificação do voluntário;
• Certificação do trabalho voluntário (aquando da cessação da atividade ou quando solicitado pelo
interessado).

4.10.2. Organizações promotoras de voluntariado/organizações que podem
acolher voluntários:
Pessoas coletivas de: direito público de âmbito nacional, regional ou local e de utilidade pública administrativa; IPSS (instituições Particulares de Solidariedade Social), outras organizações autorizadas
pela Tutela.
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4.10.3. Direitos das entidades promotoras de voluntariado
Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário, de acordo com o programa previamente
estabelecido;
Permitir a colaboração entre profissionais da entidade e o voluntário, prevalecendo, em todo o caso,
as opções e orientações técnicas dos primeiros;
Certificar a correta utilização dos recursos materiais e dos bens, equipamentos e utensílios colocados ao dispor do voluntário.
Deveres das entidades promotoras de voluntariado
Designar um responsável para efetuar o enquadramento, acompanhamento e avaliação do voluntário no decurso da atividade a desenvolver;
Elaborar e estabelecer com o voluntário um programa de voluntariado, subscrito pelas partes, que
defina a natureza, duração e periodicidade da atividade voluntária a desenvolver;
Garantir a formação específica para os voluntários;
Assegurar os encargos com a apólice do seguro obrigatório para os voluntários, nos termos da alínea g) do art. 9.º da Lei 71/98, de 3 de Novembro conjugado com o art. 16.º do Decreto-Lei 389/99,
de 30 de Setembro;
Reconhecer os custos com despesas relacionadas com os transportes, decorrentes da atividade,
se a eles houver lugar, assim como os inerentes às refeições, se tal se justificar.
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5. Ação Social
5.1. Avaliação e Resolução de Carências Sociais
No âmbito das políticas de apoio social – 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 foram feitos 239 atendimentos para encaminhamento de serviços, esclarecimentos e entrega de documentação e elaborados 80 relatórios sociais que determinaram o apoio
social desta autarquia a 51 famílias, representando o valor aproximado de 3.829,80€.
No âmbito das Lojas Sociais – atendimentos, esclarecimentos e atribuição de mobiliário, artigos para o
lar e vestuário a famílias carenciadas, após análise e de elaboração de relatório social, foram contempladas 54 famílias com 56 peças de mobiliário e 413 peças de vestuário
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 243 visitas domiciliárias.

Ano

Serviço Ação Social

Visitas
Habitação

Lojas Sociais

Atendimentos

Visitas
Domiciliarias

Atendimentos

Visitas
Domiciliarias

Visitas
Domiciliarias

Entrega de Bens

N.º
Famílias

Móveis

Roupa

2015

343

103

198

75

15

40

26

329

2016

239

80

243

60

17

54

56

413

5.2. 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 que, a partir do mês de Maio e numa fase inicial, se distribuirá
pelas 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 Boi-
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dobra e Teixoso: “Talentos E6G” promovido e gerido pela Beira Serra e na 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:
1ª e 3ª 2ª Feira
GLAS Boidobra - 15h00>16h30 – Centro Comunitário da Alâmpada – Boidobra
2ª e 4ª Feira
GLAS Teixoso – 9h30>11h30 – Loja Social Urbanização das Nogueiras Teixoso
GLAS Tortosendo – 15h00 >16h30 – Loja Social Bairro Cabeço
De Maio a Dezembro foram feitos 31 atendidos no GLAS da Boidobra, 31 no GLAS do Teixoso e 18 no
GLAS da Tortosendo.

5.3. 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.
Foram substituídos 5 aparelhos de teleassistência, encontrando-se, atualmente, ativas 42 soluções de
teleassistência, ao nível concelhio.

5.4. Ajuda integrada do Município da Covilhã com as Conferências
Vicentinas
No âmbito da 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, mantém-se 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. Neste
âmbito foram apoiadas pela CMC 218 famílias, correspondente ao valor 30.299,52€.

Ano

2015

2016

Valores apresentados pelas Conferências

38.136,56€

30.299,52€

Valores apresentados pela CMC

5.269,84€

3.829,80€

Valores Comparticipados/Subsídio

20.400,00€

20.400,00€

Nº de famílias encaminhadas pelas Conferências

267

218

Nº de famílias encaminhadas pela CMC

64

51

Nº Total de famílias apoiadas

331

269
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5.5. Entrega 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 cheque-prenda.
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 580 cheques-prenda com o fim de ajudar agregados familiares em situação de carência. Esta ação traduziu-se num valor de 14.500,00€.

5.6. 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.
No ano de 2016 a Casa de Emergência Social foi cedida a 3 vítimas de violência, encaminhadas pela
Coolabora.

6. 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.
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Principais serviços prestados:
• Gestão do parque habitacional do Município;
• Atendimento/esclarecimento ao público sobre o acesso a habitação social e outras informações;
• 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;
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• 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.

SERVIÇO DE HABITAÇÃO 2015
Fogos de Habitação

672

Fogos com renda apoiada

577

Fogos em Propriedade Resolúvel

3

Fogos com renda condicionada

38

Alienação de fogos

2

Vendas de propriedade resolúvel

0

Vistorias a habitações sociais

180

Candidaturas

91

Vistorias a candidaturas

91

Atribuições em regime de renda apoiada

20

Ano

Serviço Habitação Social

Novas
Atribuições

Permutas

Desistências

Habitações
disponíveis

Atendimentos

Visitas
Domiciliarias

2015

985

246

20

2

30

50

2016

540

256

31

5

26

49
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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 198 atendimentos
Em Maio de 2016, em conjunto com os Serviços Jurídicos e do Departamento de Obras do Município,
deu-se início a uma série de reuniões preparatórias para a construção do Regulamento Municipal de
Habitação Social.
A 18/11/2016 foi deliberado o início da instrução do processo tendente ao Projeto de Regulamento da
Habitação Social do Municipio da Covilhã.
A 23/12/2016 foi deliberado em Reunião de Câmara Proposta de Projeto de Regulamento.

6.1. Dia 6 de Outubro de 2017
Numa ação conjunta com a AJAS – Associação de Jovens para a Ação Solidária, foi efetuada limpeza
em habitação social entregue, por falecimento do inquilino, através da iniciativa praxe solidária. Um
grupo de jovens estudantes da UBI procedeu à remoção do conteúdo em colaboração logística com o
Município.

6.2. Participação em 3 reuniões da CIM, relativamente ao PAICD:
As Comunidades Desfavorecidas identificadas neste ponto integram as áreas territoriais da CIMBSE,
municípios de nível superior (Covilhã, Gouveia, Guarda, Fundão e Seia) e municípios de nível complementar (Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo, Fornos de Algodres, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal e Trancoso), alvo do Diagnóstico Territorial apresentado no ponto 3 e 4
deste documento.
Pelo diagnóstico apresentado este plano potencia intervenções de carácter físico (material – 9.8) e
social (imaterial – 9.1).
Na implementação de ações específicas de promoção da inclusão social, as intervenções incidirão
sobre:
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• Regeneração Física e Social de Áreas Urbanas degradadas;
• Integração social das populações desfavorecidas;
• Combate ao isolamento dos Idosos;
• Requalificação de zonas degradadas.
• As intervenções de carater físico (PI 9.8) incidirão sobre:
• Reabilitação e melhoria das condições físicas dos espaços físicos e edificados;
• Reabilitação e melhoria dos equipamentos públicos de apoio e promoção do desenvolvimento
económico;
• Reabilitação de edifícios, designadamente os que são destinados para habitação e equipamentos
de uso público.
As intervenções de caráter social (PI 9.1) incidirão sobre:
• Ações direcionadas ao envelhecimento ativo e saudável e de combate ao isolamento;
• Inclusão social: aumentar empregabilidade, combater a pobreza e a exclusão social;
• 24 de Maio de 2016 – Sabugal
• 07 de Junho de 2016 – Belmonte
• 28 de Julho de 2016 – Gouveia

6.3. Parcerias locais
6.3.1. NLI – Núcleo de Inserção Local
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.
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Durante o ano de 2016 foram realizadas 26 reuniões do Núcleo de Inserção Local, para avaliação dos
Contratos de Inserção dos beneficiários de RSI.

6.3.2. Programa e 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.

6.3.3. Projeto “Quero ser mais – E6G”
Entidade Promotora: Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto
Consórcio:
• 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
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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 6 Reuniões nesta parceria;
• Possibilidade de Criação de Carreira de Proximidade ao Bairro Social do Cabeço.
Neste âmbito foram ainda promovidas 3 reuniões com uma comissão de moradores no sentido de
avaliara possibilidade de existir uma carreira de proximidade ao bairro, através de um esforço efetuado
pelas entidades envolvidas: Município da Covilhã, Junta de Freguesia de Tortosendo, Projeto Quero
Ser + e Covibus.
Foram efetuadas 3 reuniões na Loja Social do Bairro do Cabeço com os moradores: 31/05/2016;
9/06/2016; 20/12/2016

6.3.4. Projeto “Talentos – E6G”
Entidade Promotora: Beira Serra – Associação de Desenvolvimento
Consórcio:
• Beira Serra – Associação de Desenvolvimento
• Municipio 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
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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 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 5 Reuniões nesta parceria.

6.3.5. 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 objetivo:
• 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 2016 foram realizadas 3 reuniões do PRI – Plano de Respostas Integradas:
• 11/05/2016 – Escola Secundária Quinta das Palmeiras
• 06/07/2016 – Câmara Municipal do Fundão
• 16/11/2016 – Câmara Municipal da Covilhã (Biblioteca Municipal)
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6.3.6. 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.
No dia 25 de Junho de 2016 foram formalmente assinados, pelos intervenientes do Protocolo e pelos
16 moradores utilizadores, os acordos de utilização, válidos por um ano, de acordo com o regulamento
em vigor.
Participação em 2 Reuniões nesta parceria:
• 24/05/2016 – Reunião de Preparação
• 20/12/2016 – Reunião de avaliação

6.3.7. 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 será articulada a ação com os serviços de Ação social da Autarquia.

6.3.8. IDEARIA
Apoio à empregabilidade e inclusão de jovens em situação de desemprego ou vulnerabilidade social,
com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos.
Pretende-se criar um dispositivo de suporte capaz de facilitar o acesso ao emprego e ao mercado de
trabalho através do desenvolvimento de competências, transversais ou especificamente ligadas à criação de negócios; da formação em empreendedorismo; e da participação em atividades experimentais
que conjugam arte, inovação e empreendedorismo social.
Breve descrição
O projeto desenvolve-se num itinerário com 3 laboratórios que se articulam: Criativo, Empreendedor e
de Experimentação. Cada itinerário completo tem a duração de 7 meses, prevendo-se a realização de
2 itinerários durante o projeto.
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1: Laboratório Criativo.
Laboratório criativo com oficinas artísticas (teatro, vídeo/cinema, expressão plástica) orientadas para
o desenvolvimento de competências transversais que estimulem também a construção de um sentido
crítico e cívico transformador.
É constituído por 3 oficinas autónomas mas complementares de teatro, vídeo/cinema e expressão
plástica que decorrerão durante 2 meses cada, em sessões semanais. Em cada itinerário terá lugar um
Festival de Co-criação de Ideias que servirá de base à Bolsa de Ideias de Empreendedorismo Social,
que é também o ponto de partida para a criação da Bolsa de ideias do projeto.
2: Laboratório Empreendedor.
Laboratório empreendedor com um itinerário formativo que englobe todo o ciclo do projeto (da conceção da ideia à elaboração do projeto/plano de negócios e respetiva testagem) tendo em vista a
capacitação dos/as jovens para a criação do próprio emprego e o desenvolvimento de novas áreas de
negócio em organizações existentes.
3: Laboratório de Experimentação.
Foca-se na criação de oportunidades e de ambientes propícios, no suporte ao desenvolvimento de
competências empreendedoras e na testagem de projetos através da disponibilização de oportunidades de experimentação de ideias inovadoras.
Promovido por CooLabora, crl.
Parceiros: Câmara Municipal da Covilhã, Teatro das Beiras e Universidade da Beira Interior.
Participação em 7 Reuniões nesta parceria.

6.3.9. Programa MENTORES
O que é?
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.
Quem promove?
O Alto Comissariado para as Migrações (ACM, IP) e um conjunto de entidades parceiras a nível nacional.
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Objetivos específicos:
Promover a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, assumindo que para tal é necessário o envolvimento dos imigrantes e de toda a sociedade, constituindo-se como exemplo de interculturalidade e de participação cívica na construção de uma sociedade mais coesa onde todos tenham
lugar.
Em que áreas vai intervir?
Qualificação e Busca de Emprego, Empreendedorismo, Saúde, Parentalidade, Reagrupamento Familiar, Habitação, Cidadania e Participação, Tempos Livres e informações Gerais, Interculturalidade e
Direitos Humanos e Economia Familiar.
Quem são os participantes?
Os mentores são voluntários, com capacidade para orientar e acompanhar um imigrante, a partir das
suas competências pessoais e experiência diária, enquanto cidadãos e ou profissionais, facilitando o
seu processo de integração no nosso pais.
Os mentorados são cidadãos imigrantes que apresentam dificuldades específicas numa área da sua
vida e com abertura para o apoio e acompanhamento voluntário de alguém.
Quais as responsabilidades da equipa de gestão?
É da responsabilidade da equipa de gestão o esclarecimento de dúvidas, resposta às dificuldades,
sensibilização para o diálogo intercultural e monitorização/ acompanhamento do processo de mentoria, promovendo-se um processo de reporting periódico dos resultados.
Quais os valores do projeto?
O mentor e o mentorado devem agir com base nos seguintes princípios:
• Agir de forma gratuita e interessada, sem esperar contrapartidas, nem cobrar, direta ou indiretamente, qualquer valor, isto porquanto os serviços que se enquadram no projeto ENGAGE – Projeto
Mentores são totalmente gratuitos.
• Respeitar a vida privada e a dignidade da pessoa, guardando sigilo sobre assuntos confidenciais.
• Utilizar, no decorrer dos encontros, uma linguagem inclusiva, ou seja, não ofensiva ou discriminatória.
• Respeitar a cultura (valores, crenças, tradições) de todos os participantes.
• Cumprir corretamente as tarefas definidas em conjunto, de acordo com as suas capacidades, tempo disponível e responsabilidades assumidas.
• Desenvolver o processo de mentoria com autonomia, respeito, integridade e imparcialidade.
• Procurar informações sobre os assuntos relevantes relacionados com as situações colocadas no
processo de mentoria, não ultrapassando, com efeito, os limites daquilo que foi previamente acordado.
• Agir sempre com profissionalismo, ser flexível e adaptável, usando o bom senso na resolução de
assuntos imprevistos, informando os respetivos responsáveis.
• Respeitar as Leis portuguesas em vigor, no âmbito do exercício das suas funções de voluntariado.
Exemplos de apoio do mentor voluntário:
Ajudar a:
• Qualificação e procura de emprego
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• Fazer um Curriculum Vitae apelativo.
• Preparar uma entrevista de emprego.
• Empreendedorismo.
• Delinear um plano de negócios.
• Contactar fornecedores e/ou a banca.
• Saúde
• Obter consulta no Centro de Saúde.
• Escolher um seguro de saúde.
• Procurar um médico de família.
• Parentalidade
• Encontrar uma escola.
• Optar por uma creche ou uma ama.
• Resolver sobre questões gerais de paternidade/maternidade.
• Reagrupamento familiar
• Criar condições para a chegada de familiares (aprender a língua, escolas, casa…).
• Habitação
• Analisar um contrato de arrendamento.
• Pesquisar as melhores condições para o crédito à habitação.
• Cidadania e participação
• Criar uma associação.
• Encontrar uma associação para realizar voluntariado.
• Informar sobre o funcionamento da Administração Pública e dos partidos políticos.
• Interculturalidade e Direitos Humanos
• Procurar um local de culto de uma religião específica.
• Conhecer melhor a cultura e os costumes portugueses.
• Compreender atitudes dos vizinhos e colegas de trabalho.
• Tempos livres e informações gerais
• Conhecer o território onde vive e trabalha (espaços de lazer, associação, escola, coletividade).
• Economia familiar
• Preencher o IRS.
• Refletir sobre a gestão do orçamento familiar.
• Ser mentor é:
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• Estabelecer um compromisso durante um período mínimo de 3 meses;
• Realizar reuniões quinzenais num local a escolher entre as partes;
• Ter disponibilidade para prestar acompanhamento e/ou orientação;
• Para a resolução de uma ou mais necessidades identificadas pelo cidadão imigrante.
Como funciona?
Inscrição no programa através do site:
www.acidi.gov.pt
Preenchimento de um questionário para definição do perfil e identificação de motivações, interesses e competências.
Reunião de preparação e enquadramento do programa (entrega do KIT Mentores).
Identificação do cidadão imigrante que vai acompanhar.
Reunião para estabelecer o compromisso com o mentorado (Identificação da(s) necessidade(s),
definição de objectivos e resultados a atingir, periodicidade e localização das reuniões).
Desencadeamento do processo de mentoria.
Monitorização On going e avaliação final do processo.
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.

6.3.10. GAAP – Gabinete de Apoio Psicológico e Psicoterapia
A Câmara Municipal da Covilhã, em parceria com a UBI – Universidade da Beira Interior/Departamento
de Psicologia reabre 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 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.
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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.
Neste momento encontram-se em atividade 3 psicólogos, Dr. Henrique, Dr. Marco e Dr.ª Rita Catela.
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 Foram dadas até Dezembro 2016 as seguintes consultas, num total de 57.
Junho: 18 consultas
Setembro: 7 consultas
Outubro: 9 consultas
Novembro: 11 consultas
Dezembro: 12 consultas

6.3.11. 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 não governamentais, 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
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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
• 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 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.

Objetivos:
• O protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género tem como objetivos:
• 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;
• Promover as condições necessárias ao apoio e proteção das vítimas de violência doméstica e de
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género, por forma a assegurar a confidencialidade e o eficaz encaminhamento e acolhimento das
diferentes situações;
• 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;
• Promover a troca regular de informação, considerada relevante pelas partes outorgantes;
• 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;
• 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;
• Promover a realização de estudos e diagnósticos que visem a permanente adequação das respostas à problemática da violência doméstica e de género.
Dia 08 de Junho de 2016
Reunião de apresentação Protocolo com a presença Secretária de Estado - CM Covilhã
Dia 24 de Junho de 2016
Assinatura Protocolo - CM Belmonte

6.3.12. 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.
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
• 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;
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• 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;
• 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.

6.3.13. 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.

6.3.14. Eixos e objetivos estratégicos para a promoção da igualdade
de género na Câmara Municipal da Covilhã
O cumprimento do princípio da promoção e da igualdade de género só será efetivo se o mesmo for
incorporado de forma transversal nas diversas áreas e domínios da intervenção autárquica.
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I. Território

CMC enquanto entidade interventora no território e
promotora da equidade e coesão social

II. Conhecimento

CMC enquanto entidade promotora de conhecimento
sobre a realidade local

III. Comunicação

CMC enquanto entidade promotora da imagem do
município e dos seus princípios de ação

IV. Recursos Humanos

CMC enquanto entidade empregadora

Pretende-se assim integrar de forma transversal a promoção da Igualdade de Género, envolvendo os
diversos Departamentos na implementação da Estratégia Municipal Igualdade Género:

I. Território
Promover a Igualdade de Género e a Não Descriminação na intervenção Municipal, enquanto fator de
coesão e inclusão social

II. Conhecimento
Conhecer e divulgar a situação comparada de homens
e mulheres na Covilhã, identificando assimetrias e
situações de desigualdade e de descriminação

III. Comunicação
Dar visibilidade ao princípio da Igualdade de Género
na intervenção Municipal e na Comunicação com os/
as Munícipes

IV. Recursos Humanos
Promover a Igualdade de Género ao nível da organização e gestão dos RH, incluindo a conciliação da vida
pessoal, familiar e profissional dos/as colaboradores/as
da Autarquia
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6.3.15. Reuniões preparatórias para a implementação do plano.
6.3.15.1 Reunião dia 19 de janeiro de 2016
Participação: Vereador Dr. Jorge Torrão, Dra. Graça Rojão, COOLABORA, Técnicos Adília Pais, Carlos Salguinho e Cristina Maximino
Reunião de preparação para a apresentação de dia 25 de Fevereiro de 2016. Convocar Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Dirigentes da Câmara Municipal da Covilhã e
Presidente o Conselho de Administração da ADC – Águas da Covilhã, Parkurbis e ICOVI.

6.3.15.2. Reunião dia 25 de Fevereiro de 2016 – 15h00

Abertura Sessão pelo Vereador Dr. Jorge Torrão
Intervenção Cristina Maximino
Apresentação da implementação dos Planos Municipais para a Igualdade, objetivos estratégicos e
a importância das autarquias para a promoção da igualdade de género. A realização de Diagnóstico
de Género na CMC, enquanto entidade Empregadora, com vista à identificação e implementação de
práticas e culturas organizacionais promotoras da igualdade de mulheres e homens em contexto de
trabalho na Autarquia, como exemplo:
• O Perfil socioprofissional de participantes no diagnóstico [sexo, idade, habilitações escolares/académicas, situação conjugal, unidade orgânica de pertença, grupo profissional e vinculo contratual,
anos de trabalho na Câmara e se tem o/a cônjuge como colega de trabalho];
• A organização/gestão da atividade profissional [horário de trabalho, tipo de finalidade de utilização de horário flexível, gozo e finalidade das plataformas mensais, trabalho para além do horário e
impacto desse na gestão quotidiana na vida família];
• Os percursos profissionais [aspetos valorizados no desempenho profissional, alterações profissionais, motivos que possam provocar prejuízos ou melhorias na carreira profissional, profissões
femininas e profissões masculinas];
• Relações e clima de trabalho [avaliação do clima de trabalho, relações com e entre colegas, relações com chefias];
• A conciliação da vida profissional e familiar [apoios e equipamentos, gozo de licença de parentalidade e de dias de assistência à família, uso do tempo na organização familiar, adequação do horário
laboral à vida familiar, gozo de medidas de apoio à conciliação da vida profissional e familiar];
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• Perceções sobre de igualdade entre mulheres e homens [o que é, ou não, pertinente implementar
na Câmara Municipal da Covilhã o que são políticas de igualdade];
Intervenção Graça Rojão
Introdução ao tema. Apresentação de questionário com resposta coletivas [trabalho de grupo]. Visionamento de filme. Referência a algumas boas práticas noutros Municípios.
Apresentação de conclusões.
Diagnóstico ao nível das chefias:
Perceções sobre (as diferenças entre) mulheres e homens: diferentes e em quê, impacto das diferenças (ou não) sobre o desempenho profissional, aspetos valorizados no desempenho profissional, chefias e lideranças femininas e masculinas, profissões femininas e profissões masculinas;
Políticas e práticas de gestão de recursos humanos: incentivo à formação ao longo da vida, horários
laborais facilitadores da conciliação da via profissional e familiar, e cuidados tidos na marcação de
turnos na Câmara Municipal/ADC;
Proteção na parentalidade e assistência à família: exercício da parentalidade por parte dos trabalhadores, incentivos a esse exercício, reações ao gozo das licenças e de dias para assistência à família, impacto dessas licenças e das ausências motivadas pela assistência à família na organização
do trabalho e na avaliação de desempenho;
Perceções sobre políticas de igualdade entre mulheres e homens: necessidade/justificação para
utilização de uma linguagem inclusiva em matéria de género na Câmara Municipal/ADC e da conciliação da vida profissional e familiar e desafios futuros.
Encerramento

6.3.15.3. Dia 11 de Março de 2016
Conferência de imprensa sobre o Dia da Mulher e do plano Municipal para a Igualdade de Género
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6.3.15.4. Reunião dia 21 de Março de 2016 – 15h00
Constituída a equipa de trabalho por diversos setores do Município, com a participação dos colaboradores:
Serviço

Colaborador/a

ADC

Drª Cristina Santos

DAG

Dra. Graça Robbins

Divisão de Cultura, Juventude e Desporto

Dra. Telma Madaleno

Divisão de Urbanismo

Engª Isabel Matias

Divisão Financeira

Drª Patrícia Pinto

DIO/DOP

Engª Anabela Gonçalves

Fiscalização

Dr. Eduardo Dixo

Gabinete Jurídico

Drª Manuela Roque

ICOVI

Drª Cristina Santos

Parkurbis

Drª Carla Pinto

Planeamento Estratégico

Dr. Eduardo Alves

Provedora do Munícipe

Dra. Elisa Pinheiro

Recursos Humanos

Drª Sandra Praça

Serviço de Comunicação

Dra. Cristiana Terras

Unidade de Ação Social e Habitação

Adília Pais, Carlos Salguinho e Cristina Maximino

Foram os colaboradores sensibilizados para 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 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.
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Pressupostos
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;
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;
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.
A destacar
• A implementação, desde 2014-2016, do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência
Doméstica e de Género, envolvendo o Conselho Local de Ação Social na promoção da construção
de respostas multidimensionais e articuladas, capazes de aprofundar a estratégia de prevenção e
combate a implementada no concelho da Covilhã. Dinamização do Dia Municipal para a Igualdade
na Rede Social.
Objetivo final
• Co-responsabilidade e conciliação entre a vida profissional e a familiar.
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Objetivos

Medidas/Ação

Avaliar o grau de satisfação dos trabalhadores e trabalhadoras face às
condições para a conciliação da vida
familiar/pessoal/profissional

Integrar no questionário a realizar, que permita aferir o grau de satisfação dos
trabalhadores e trabalhadoras em relação às condições criadas para facilitar a
conciliação d avida familiar/pessoal/profissional

Realização de relatórios de monitorização do compromisso do serviço organismo dos princípios da não descriminação, da representatividade social, da transversalidade e melhoria do conhecimento e satisfação das e dos trabalhadores

Promover a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras na
definição das medidas relativas à
Igualdade de Género e não Descriminação entre mulheres e homens

Criação ou revisão de mecanismo interna da satisfação dos/das trabalhadores/
as relativamente aos aspetos da igualdade entre homens e melhores, da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.
Realização de iniciativas para debater as dinâmicas que favorecem a alteração
da situação de desigualdade entre mulheres e homens

Foram ainda apresentados exemplos como boas práticas: Horários trabalho flexíveis/tempo parcial em
função das necessidades de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; realizar iniciativas
internas promotoras de bem-estar dos/as colaboradores/as (explo: Rastreios nutrição, estomatologia,
oftalmologia, tabagismo; atividades desportivas; Protocolos com entidades prestadoras de serviços/
saúde, ATL de férias filhos colaboradores/as; Protocolo com COVIBUS para desconto de passe nos
transportes públicos; utilização a preço reduzido do silo auto da Praça do Município) e ainda outras que
favoreçam o equilíbrio entre a vida profissional e profissional.

6.3.15.5. Reunião Dia 14 de Outubro de 2016
Reunião conjunta com a UBI e Coolbora, na pessoa da Drª Catarina Sales e Drª Graça Rojão,
respetivamente, com o objetivo de definir os termos de colaboração da UBI no acompanhamento da
elaboração do Plano Municipal para a Igualdade de Género.
Foram ainda abordadas as atividades a realizar aquando da comemoração do Dia Municipal para a
Igualdade, a ter lugar dia 24 de Outubro de 2016.

6.3.15.6. Reunião de 16 de Novembro de 2016
Reunião na UBI com a Drª Catarina Sales para definir a metodologia de trabalho para a elaboração
do Plano Municipal para a Igualdade de Género.
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6.3.15.7. Dias 7, 8 e 9 de Novembro - Comissão de Acompanhamento CIG
Dia 7 de Novembro
Ação de Formação e Sensibilização
Planos Municipais para a Igualdade
Abordagens metodológicas de concepção, implementação e avaliação das políticas locais de igualdade
Local: Coolabora
Destinatários/as: pessoas ligadas aos distintos serviços da autarquia, preferencialmente de setores
chave no atual ou futuro plano municipal para a igualdade e membros da parceria da Estratégia de
Combate à violência Doméstica e de Género para Belmonte, Covilhã e Fundão.
Programa:
Abertura/Apresentação do Programa e do Grupo;
História das políticas de Igualdade de Género, Prevenção e Combate à Violência de Género;
Enquadramento Conceptual:
Igualdade Diferença e Desigualdade;
Sexo e Género. Papéis Sociais de Género;
Diversidade e Não Descriminação;
Violência de Género;
As Politicas de Igualdade de Género, Cidadania e Não-Descriminação;
Os Planos Nacionais 2014/2017;
Os Planos Municipais para a Igualdade.

7. 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.
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 os cerca de 12000 utentes do Cartão Social.
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7.1. Benefícios do Cartão Social Municipal 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 2016 6.711 utentes o que corresponde a 34.536,31€.
2015

2016

Nº de Idosos contemplados

Despesa

Nº de Idosos contemplados

Despesa

7258

37.332,60€

6711

34.536,31€

É de referir ainda que de foram rececionadas 260 candidaturas ao CSM e emitidos 254 cartões novos e 35 segunda-via do cartão.

7.2. Benefícios do Cartão Social Municipal em termos de Descontos
na Água
Desconto no consumo mensal de água para fins domésticos e das tarifas de saneamento corresponde
a 50% da fatura, até ao limite máximo de 10,00 euros/consumidor/instalação/mês, na habitação considerada residência permanente. O benefício só será atribuído a consumidores que consumam até 8
m3 de água / mês (inclusive). Os clientes portadores do cartão que cujo consumo mensal de água seja
igual a zero, não poderão usufruir de nenhum benefício.
Beneficiaram desde desconto 6.237 utentes, correspondente ao valor de 26.034,84€.

2015

2016

Nº de Utentes a
Beneficiar do desconto

Valor do desconto
efetuado

Nº de Utentes a
Beneficiar do desconto

Valor do desconto
efetuado

6280

24.172,77 €

6237

26.034,84 €
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7.3. Outros Benefícios do Cartão Social Municipal
• Reforço dos protocolos de Isenção de custos na obtenção do Cartão Social Municipal;
• Entrada gratuita em espaços, e atividades promovidas pela Câmara Municipal da Covilhã;
• Isenção ou desconto no pagamento das taxas em vigor relativas à entrada em infraestruturas desportivas Municipais;
• Isenção no pagamento das entradas em espetáculos culturais e desportivos das Coletividades do
Município que venham a celebrar protocolos de cooperação com a edilidade;
• 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.

7.3.1. Dia 17 de Dezembro de 2016
Almoço Convívio de Natal
Ainda no âmbito do Cartão Social Municipal, realizou-se o almoço/convívio de Natal para os portadores
do CSM, tendo participado 1169 idosos, importando no valor de 26.639,80€.
Neste evento os utentes puderam conhecer os novos benefícios que o novo Cartão lhes irá proporcionar, que a seguir se descrimina.
Na sequência deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião realizada dia 23 de dezembro de
2016, foi o projeto do Regulamento Municipal para Atribuição do Cartão Social Municipal, Covilhã Mais
Social, submetido a consulta pública, através da publicação no Boletim Municipal nº. 20, de 29 de
dezembro de 2016, no site do Município e afixado nos locais do costume, com as seguintes alterações:

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.

182

Divisão de ação social e habitação

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

Artigo 4º
Beneficiários
Podem beneficiar do Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social todos os residentes e cidadãos
eleitores no Concelho da Covilhã há pelo menos 2 anos, desde que:
Tenham idade igual ou superior a 65 anos;
Reúnam cumulativamente as seguintes condições:
Serem pensionistas ou reformados;
Terem idade superior a 60 anos;
Sejam portadores de deficiência comprovada, com grau de desvalorização igual ou superior a 60%,
de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 341/93 de 30
de setembro e Decreto-Lei n.º 202/96, (com redacção do Decreto-Lei 174/97 de 19 de Julho) e as
alterações posteriormente introduzidas;
Sejam cônjuges do utente activo do Cartão Social Municipal com idade superior a 60 anos;
Serem funcionários e/ou Bombeiros da Associação dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, bem
como os que se encontram no Quadro de Honra daquela Instituição;
Serem reformados das Minas da Panasqueira;
Encontrar-se 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.
Artigo 5º
Benefícios
O Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social atribui aos seus titulares os seguintes benefícios:
Isenção de custos na obtenção do Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social;
Comparticipação por parte da Autarquia nos gastos com transportes dentro do Concelho da Covilhã
e atendendo às normas anualmente aprovadas;
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. A aplicação do tarifário social aos utentes do cartão está limitado a 4m3 por mês por pessoa do agregado familiar. Para consumos além deste limite, os mesmos serão faturados de acordo
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com o tarifário normal;
Entrada gratuita em espaços e atividades promovidas pela Câmara Municipal da Covilhã;
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);
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;
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;
Acesso a programas de turismo, desporto e saúde promovidos pela Autarquia, no âmbito do Cartão
Social Municipal;
Acesso a todas as iniciativas a realizar no Centro de Ativ’IDADES;
Outros projetos de ação social a implementar pela autarquia, ou em execução.
Artigo 6º
Outros Benefícios
Aos titulares do Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social, poderão ainda ser concedidos outros
benefícios de caráter social e económico, devendo estes ser superiormente analisados e deliberados.
Artigo 7º
Processo de Candidatura
As candidaturas ao Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social deverão ser formalizadas junto do
Balcão do Cartão Social Municipal, ou nas sedes das Juntas de Freguesia, mediante o preenchimento de um requerimento próprio e acompanhado dos seguintes documentos:
Uma fotografia tipo passe;
Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
Fotocópia do Cartão de Eleitor;
Fotocópia do Cartão da Segurança Social ou declaração que o substitua;
Fotocópia do Cartão de Contribuinte;
Fotocópia do último recibo da pensão ou reforma nacional ou proveniente do estrangeiro, ou documento comprovativo do seu valor;
Fotocópia da última declaração de IRS e fotocópia da respetiva nota de liquidação ou certidão emitida pela Direcção-Geral dos Impostos que comprove a sua apresentação por estar isento;
Documento comprovativo do Rendimento Mensal atual, de todos os elementos do agregado familiar;
No caso de cidadão portador de deficiência é necessário apresentar documento comprovativo do
grau de incapacidade devidamente comprovada por uma junta médica;
No caso de cônjuge é necessário apresentar cópia da Certidão de Casamento;
No caso de serem reformados das Minas da Panasqueira, apresentar Declaração comprovativa,
emitida pela Junta de Freguesia e/ou comprovativo da Segurança Social ou respetiva entidade
empregadora;
Qualquer outro documento solicitado pela Autarquia, com vista à análise do Processo.
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7.4. Disposições Transitórias
Enquanto não se proceder à alteração do tarifário social da água na componente do saneamento, aos
beneficiários do anterior cartão, poderão ser aplicados os benefícios definidos na alínea c) do artigo 5º
ou em alternativa, caso seja mais favorável, o definido no nº 2 do presente artigo.
Desconto no consumo mensal de água para fins domésticos e das tarifas de saneamento corresponde a 50% da fatura, até ao limite máximo de 10,00 euros/consumidor/instalação/mês, na habitação
considerada residência permanente, desde que em situação de desemprego e famílias numerosas,
cujos rendimentos per capita sejam inferiores a 80% do Salário Mínimo Nacional do valor, ou que não
possuam quaisquer rendimentos.
O benefício descrito no número anterior só será atribuído a consumidores que consumam até 8 m3 de
água/mês (inclusive), sendo que os clientes portadores do cartão cujo consumo mensal de água seja
igual a zero, não poderão usufruir de nenhum benefício.
A 18/11/2016 foi deliberado o início da instrução do processo tendente ao Projeto de Regulamento
Municipal do Cartão Social Municipal Covilhã Mais Social.
A 23/12/2016 foi deliberado em Reunião de Câmara Proposta de Projeto de Regulamento.

8. Centro de Ativ’IDADES
O Centro de Ativ’Idades, neste segundo ano de atividade aumentou o número de inscrições para 620
utentes portadores do Cartão Social Municipal e, ainda, 55 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 675 utentes. Para além disso, e tendo como valência atividades que
se destinam não só aos utentes idosos mas a outras faixas etárias, explorando sempre o aspeto intergeracional, não é possível contabilizar com precisão o número exato de presenças. Convém salientar
que, este ano, o Centro de Ativ´Idades deslocou-se diversas vezes a Jardins de Infância e ATL´s, nomeadamente ao Cantar-Galo, Vila do Carvalho, Sarzedo, Verdelhos, Ferro, Canhoso, Unhais da Serra,
Rodrigo, Colégio das Freiras e Casa do Menino Jesus, bem como recebemos a visita dos mesmos.
A 6 de Janeiro, o grupo de cantares do Centro de Atv’idades deslocou-se ao edifício da Câmara Municipal da Covilhã no sentido de cantar as janeiras ao Sr. Presidente, Vereadores e funcionários, como
mostra do trabalho aqui desenvolvido.
Continuaram a funcionar em pleno as classes/ateliers de malhas, rendas e bordados, pintura criativa a
acrílico e a óleo, artes decorativas, informática, gerontomotricidade, oficina de teatro, danças latinas,
aulas de expressão escrita, espanhol e arranjos florais.
Como novidades, 2016 pôde usufruir de aulas de inglês, italiano e dança brasileira – Forró, as quais
obtiveram uma grande adesão por parte do nosso público.
No topo da tabela das escolhas continuam as aulas de informática que contam com 7 turmas de diferentes níveis. No mesmo patamar encontram-se as aulas de Danças Latinas e de Forró nas quais
a assiduidade é bastante positiva. 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 do ano anterior.
As tardes de quinta-feira, dedicadas à vertente cultural, mantiveram-se ocupadas com palestras, lan-
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çamentos e divulgações de obras literárias abordando as mais diversas temáticas.
Por outro lado, destaca-se a parceria com as Farmácias Holon (Pedroso) que têm preenchido mensalmente as tardes de terça-feira com acções de sensibilização dos mais diversos assuntos relacionados
com a saúde pública, tais como Nutrição, Podologia, Dermofarmácia, entre outros.
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.
Em 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, rastreio de memória, etc. Tendo
em conta a positiva adesão desta acção, com cerca de 227 utentes, pretende-se no futuro realizar mais
sessões deste âmbito.
É de salientar que os rastreios de memória, sob a supervisão da Profª. Dr.ª. Assunção Vaz Patto, se
prolongaram até ao mês de Novembro.
Para complementar esta atividade, os nossos utentes contaram com a presença de uma das Tunas
femininas da Universidade da Beira Interior que surpreenderam e alegraram todos os presentes.
As Matinées Dançantes “Chá com Biscoito” são, sem dúvida, o ponto alto do nosso Centro, contando
semanalmente com cerca de 150 participantes. Para além disso, destacam-se os Bailes temáticos
realizados todas as últimas quartas-feiras de cada mês.
Foram, neste período, realizadas 3 visitas pedestres guiadas, nomeadamente ao Centro Histórico da
Cidade; ao Museu Etnográfico do Refúgio e ao Museu da Tinturaria.
Realizaram-se também 5 passeios dentro e fora do concelho, nomeadamente: Nazaré e Óbidos em
Abril; Lisboa em Junho; Caldas da Rainha e Bombarral em Setembro e Malafaia e Viana do Castelo
em Outubro.
As salas de jogos e de leitura contaram sempre com presenças assíduas dos nossos utentes.
O Centro de Ativ’Idades conta, neste momento, com 40 voluntários inscritos para os diversos ateliers
e classes.
Por último, contamos com 87 adesões de empresas de comércio local que aderiram ao Cartão Social
Municipal. Esta diminuição teve como fundamento o encerramento de algumas delas. Estas proporcionam descontos a quem apresentar o Cartão, desde serviços de saúde, eletrodomésticos, agência de
viagens, restauração, vestuário, cabeleireiro e estética, entre outros.
No ano de 2016, o Centro de Ativ’Idades comemorou algumas datas importantes tais como: o cantar
das Janeiras ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Dr. Vítor Pereira, e respetivo executivo; o Dia Internacional da Mulher; em Maio, a Festa do Amor que contou com a presença do artista
Miguel Araújo; em Junho, no âmbito das atividades relacionadas com o envelhecimento ativo foram
proporcionadas, no CAI, sessões gratuitas de massagens; em Novembro, celebramos a Festa de S.
Martinho com a presença do Grupo de Cantares “A GRANDE RODA” e o habitual magusto; no mês
de Dezembro, a Festa de Natal contou com a parceria da Farmácia de S. João e a presença do seu
embaixador, o artista Rui Drumond, que promoveu em espetáculo solidário. Não podiam faltar, nesse
evento, a presença habitual das tunas da UBI, desta vez com a atuação da Tuna Orquestra Académica
Já b’UBI & Tokuskopus.
No segundo aniversário do Centro de Ativ’Idades, em Outubro, estiveram presentes cerca de 450
visitantes. Proporcionaram-se momentos de comédia, magia e karaoke. À noite, o espetáculo contou
com a presença da Companhia de Bailado Kayser Ballet, a Escola Pé de Dança e bailado Flamenco
produzido pela Glória Olivares. Não faltou o tradicional bolo de aniversário, espumante e confettis.
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Relativamente ao Pólo da Borralheira do Teixoso conseguimos, no entanto, obter 20 utentes inscritos,
apesar de, no que diz respeito a presenças, contar, no máximo, com 5 pessoas. Este espaço encontrou-se, durante o presente ano, aberto todas as segundas e quintas-feiras das 14h00 às 17h00.
Durante este período, estas utentes usufruíram dos ateliers de malhas, artes decorativas, gerontomotricidade, informática e espaço de contos e leitura e, também, do atelier de bordados. Estas 5 utentes,
sempre que possível e dentro da disponibilidade de cada uma, já que se trata de uma aldeia pequena,
estiveram presentes no Centro de Ativ´Idades da Covilhã para participar em diversas atividades, como
por exemplo, no rastreio de saúde pública, na Festa do Amor, entre outras.
Para promover e dar a conhecer o empenho e criatividade de cada utente, esteve patente, no mês de
Maio de 2016, uma exposição com os trabalhos realizados naquele pólo.
Apesar de todos os esforços efetuados para motivar e apelar à presença/participação nas atividades
deste pólo, no mês de Junho apenas contámos com 2 ou 3 utentes.

Janeiro
Durante o mês de janeiro encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização apresentada:

Evento: Palestra sobre ASTROLOGIA / ASTRONOMIA, por Jaime Alçada
Dia: 12 de janeiro Hora: das 15h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver

Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de janeiro Hora: das 09h00 às 11h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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 janeiro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinam 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 3ªs feiras de janeiro Hora: das 09h00 às 11h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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 Informática
Dia: Todas as 3ªs feiras do mês de janeiro Hora: das 14h00 às 17h00.
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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: Informática para todos
Dia: Todas as 3.ªs feiras de janeiro Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todos os utentes o acesso
às novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes individualmente praticar e tirar dúvidas personalizadas.

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 permite 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 onde é ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.

Evento: Atelier de Bordados
Dia: Todas as 4.ªs e 6.ªs feiras do mês de janeiro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é ensinada a arte de bordar com criatividade, proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
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Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de janeiro Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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. Serão
também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A PADEIRA DE ALJUBARROTA” e
algumas atividades de estimulação cognitiva.

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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Atelier de Artes Decorativas
Dia: Todas as 5.ªs feiras de janeiro Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Neste Atelier as utentes podem dar azas à sua imaginação e criar todo o
género de utilidades empregando materiais recicláveis ou não conforme o gosto individual.

Evento: Workshop de Teatro
Dia: Todas as 6ªs feiras de janeiro Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Inserido no projeto Género Coolectivo promovido pela Colabora em parceria
com o Teatro das Beiras proporciona momentos de cultura representativa.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de janeiro Hora: das 14h00 às 15h00
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: Workshop subordinado ao tema “O Poder do Pensamento Positivo” – Olga Ribeiro
Dia: 21 de janeiro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde se pretende revelar que uma vida com
pensamentos positivos só pode atrair benefícios no nosso dia-a-dia.
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Evento: Visita à Tinturaria Galeria de Exposições
Dia: 21 de janeiro Hora: 14h30 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta visita dar a conhecer alguns espaços culturais. Tratase de uma exposição de escultura denominada “O mais profundo é a pele”, de António Pedro Martins.

Evento: 10ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “ A IMPORTÂNCIA DA COLUNA VERTEBRAL NA NOSSA QUALIDADE DE VIDA pelo Prof. João Barra
Dia: 28 de janeiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende 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: 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 podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Evento: Baile Temático “Baile 2016 – A Festa Azul”
Dia: 27 de janeiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante para festejar o início do novo ano com SORTE. Pretendese que todos os participantes tragam uma peça/acessório azul para simbolizar e atrair felicidade e
prosperidade para 2016.

Fevereiro
Durante o mês de fevereiro encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização apresentada:

Evento: Exposição “Rosa Luar”, por Júlia Vieira
Dia: de 01 a 29 de fevereiro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.

190

Divisão de ação social e habitação

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

Evento: Palestra subordinada ao tema “ O que é a YOGA?”, por Sara Melancia
Dia: 02 de fevereiro Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Participação no desfile de Carnaval
Dia: 05 de fevereiro Hora: período da manhã
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se que os utentes do Centro de Ativ’Idades participem no Desfile
Carnavalesco que se realiza anualmente pelas ruas da cidade com os infantários, escolas, lares e
centros de dia.

Evento: Baile Temático “Baile de Máscaras”
Dia: 08 de fevereiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante para festejar CARNAVAL. Pretende-se que todos os utentes venham disfarçados com marcaras e ou acessórios carnavalescos.

Evento: Diálogos sobre ASTROLOGIA/ASTRONOMIA, por Jaime Alçada
Dia: 11 e 25 de fevereiro Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Palestra subordinada ao tema “Verdades e Mitos Alimentares” com o apoio a farmácia Holon
Dia: 16 de fevereiro Hora: das 16h00 às 17h15
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Workshop subordinado ao tema “Medicinas alternativas associadas a doenças neurológicas”
– Olga Ribeiro
Dia: 18 de fevereiro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde se pretende demostrar o poder das medicinas alternativas nas doenças neurológicas.
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Evento: 11ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “UMA
VIAGEM ATRAVÉS DAS COISAS BONITAS DA VIDA”- pelo Prof. João Barra
Dia: 25 de fevereiro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende 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: Grupo de Cantares do Centro de Ativ’Idades
Dia: Todas as 2ªs feiras de fevereiro Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se formar um grupo cantares com os utentes do Centro de Ativ’Idades no sentido de preservar e divulgar a Música Tradicional Portuguesa e Popular Portuguesa, o qual
que poderá atuar onde se proporcionar.

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: Pretende-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 ensinam os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.

Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 3ªs feiras de fevereiro Hora: das 09h00 às 11h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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.
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Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 3ªs, feiras do mês de fevereiro Hora: das 14h00 às 17h00.
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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: Informática para todos
Dia: Todas as 3.ªs feiras de fevereiro Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todos os utentes o acesso
às novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes individualmente praticar e tirar dúvidas personalizadas.

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 permite 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 é 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 é 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 permitem fazer encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s. Serão
também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A Padeira de Aljubarrota” e algumas
atividades de estimulação cognitiva.
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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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Atelier de Artes Decorativas
Dia: Todas as 5.ªs feiras de fevereiro Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Neste Atelier as utentes podem dar azas à sua imaginação e criar todo o
género de utilidades empregando materiais recicláveis ou não conforme o gosto individual.

Evento: Workshop de Teatro
Dia: Todas as 6ªs feiras de fevereiro Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Inserido no projeto Género Coolectivo promovido pela Colabora em parceria
com o Teatro das Beiras proporciona momentos de cultura representativa.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de fevereiro Hora: das 14h00 às 15h00
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 podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.
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Março
Durante o mês de março encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização apresentada:

Evento: Exposição “Miss Anga”, por Catarina Vieira
Dia: de 01 a 31 de março Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.

Evento: Rastreio de saúde promovido pelo projeto Lapa Cuida + em parceria com a Farmácia de S.
João
Dia: 2 de março Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prevenir doenças em prol da boa saúde
pública.

Evento: Palestra “O Alzheimer de pernas para o ar” pelo MedUBI com momento musical de Rúben de
Matos
Dia: 7 de março Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades

Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, propõe-se a colaborar neste
Centro de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população
sénior.
Assim, esta primeira sessão abordará o Alzheimer, tema de interesse público e bastante solicitado
pelos nossos utentes, prestando algumas indicações e conselhos sobre como lidar com a doença e/ou
tentar minimizar e retardar os seus efeitos.

Evento: Dia Internacional da Mulher – Momento Musical com Rúben de Matos
Dia: 8 de março Hora: das 14h30 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade festejar o dia Internacional da Mulher com
momento musical muito especial para descontrair.
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Evento: Dia Internacional da Mulher – Momentos de Humor – “PAULA TÃOBONE vem ao Centro de
Atividades falar sobre questões femininas”
Dia: 8 de março Hora: das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade festejar o dia Internacional da Mulher com
muito humor e criatividade.

Evento: Dia Internacional da Mulher – Momentos Musical – “C’a Tuna aos Saltos” - Tuna Médica Feminina da UBI
Dia: 8 de março Hora: das 15h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade festejar o dia Internacional da Mulher com
muita música e animação.

Evento: Dia Internacional da Mulher – Momentos Musical –“Tuna-Mus” pela Tuna Médica da Universidade da Beira Interior
Dia: 8 de março Hora: das 15h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade festejar o dia Internacional da Mulher com
muita música e animação.

Evento: Visita ao Museu Etnográfico do Refúgio e ao Centro de Artes Tradicionais na Boidobra
Dia: 14 de março Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade dar a conhecer alguns espaços culturais do
nosso concelho.

Evento: Diálogos sobre ASTROLOGIA/ASTRONOMIA, por Jaime Alçada
Dia: 3 e 17 de março Hora: das 15h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Palestra subordinada ao tema “A Incontinência Urinária não é um pesadelo” com o apoio a
farmácia Holon Covilhã e Farmácia Pedroso
Dia: 22 de março Hora: das 16h00 às 17h15
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.
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Evento: Meditação Raja Yoga – Uma experiência de paz e força interior” – Olga Ribeiro
Dia: 24 de março Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde se pretende ensinar a meditar a qualquer
hora e em qualquer lugar e também a fazer emergir as suas qualidades e talentos adormecidos.

Evento: 12ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “UMA
VIAGEM AO EGIPTO NO TEMPO DOS FARAÓS” pelo Prof. João Barra
Dia: 31 de março Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende fazer uma viagem antropológica até ao norte
de África e conhecer um pouco da antiga civilização e cultura egípcia.
Continuamos assim 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: Grupo de Cantares do Centro de Ativ’Idades
Dia: Todas as 2ªs feiras de março Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se formar um grupo cantares com os utentes do Centro de Ativ’Idades no sentido de preservar e divulgar a Música Tradicional Portuguesa e Popular Portuguesa, o qual
que poderá atuar onde se proporcionar.

Evento: Aulas de “Expressão oral/escrita”
Dia: Todas as 2ªs e 4ªs feiras do mês de março Hora: das 09h30 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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 ensinam 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 3ªs feiras de março Hora: das 09h00 às 11h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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 Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ªs, 4ªs e 5ªs feiras do mês de março Hora: das 09h00 às 17h00.
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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: Informática para todos
Dia: Todas as 6.ªs feiras de março Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todos os utentes o acesso
às novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes individualmente praticar e tirar dúvidas personalizadas.

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 permite 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 é 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 é ensinada a arte de bordar com criatividade, proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
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Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de março Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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. Serão
também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A Padeira de Aljubarrota” e algumas
atividades de estimulação cognitiva.

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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Atelier de Artes Decorativas
Dia: Todas as 5.ªs feiras de março Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Neste Atelier as utentes podem dar azas à sua imaginação e criar todo o
género de utilidades empregando materiais recicláveis ou não conforme o gosto individual.

Evento: Workshop de Teatro
Dia: Todas as 6ªs feiras de março Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Inserido no projeto Género Coolectivo promovido pela Colabora em parceria
com o Teatro das Beiras proporciona momentos de cultura representativa.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de março Hora: das 14h00 às 15h00
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.
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Evento: Danças Africanas
Dia: Todas as 6ªs feiras de março Hora: das 16h00 às 17h15
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 março Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Evento: Baile Temático “Festa das Flores”
Dia: 30 de Abril Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante alusiva à entrada da Primavera. Pretende-se que para marcar a diferença os utentes tragam adereços com flores.

Abril
Durante o mês de abril encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização
apresentada:

Evento: Exposição “São Cortiça”, por Conceição Diogo
Dia: de 01 a 30 de abril Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.

Evento: Passeio à “NAZARÉ e a ÓBIDOS – Feira Internacional do Chocolate”
Dia: 1 de abril Hora: das 06h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar aos nossos utentes um dia diferente, com muita alegria e convívio, onde poderão conhecer um pouco do património e gastronomia
do nosso país.
De manhã prevê-se uma visita à Praia da Nazaré com uma subida no ascensor de modo a obter uma
vista panorâmica da cidade e ainda uma visita ao Forte de São Julião, terminando assim esta parte do
passeio com um almoço convívio com gastronomia típica.
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No período da tarde pretende-se visitar o Castelo de Óbidos bem como o XIV Festival Internacional
de Chocolate.

Evento: Diálogos sobre ASTROLOGIA/ASTRONOMIA, por Jaime Alçada
Dia: 7 e 21 de ABRIL Hora: das 15h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Palestra “Sexualidade sem limites….. (de idade)” pelo MedUBI
Dia: 14 de abril Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, propõe-se a colaborar neste
Centro de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população
sénior.
Assim, esta sessão abordará a sexualidade na terceira idade, tema de interesse público e bastante
solicitado pelos nossos utentes.

Evento: Rastreio de saúde promovido pelo projeto Lapa Cuida + em parceria com a Farmácia de S.
João “Dia do Pé”
Dia: 20 de abril Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prevenir doenças em prol da boa saúde
pública.

Evento: Palestra subordinada ao tema “Dia a dia com a Diabetes” com o apoio a farmácia Holon
Dia: 7 de abril Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento com rastreio e alguns conselhos nutritivos sobre
a Diabetes.

Evento: Workshop subordinado ao tema “A arte dos relacionamentos” – Olga Ribeiro
Dia: 21 de abril Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde mostra 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.
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Evento: 13ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “Nutrição,
digestão e regulação intestinal – 1.ª Parte - pelo Prof. João Barra
Dia: 28 de abril Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende 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 abril Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinam 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: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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 Inglês
Dia: Todas as 3ªs feiras de abril Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.
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Evento: Aulas de Guitarra
Dia: Todas as 3ªs feiras de abril Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com estas aulas dar resposta a uma séria de pedidos, por parte
dos nossos utentes, no âmbito na música.

Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ª, e 5ªs feiras do mês de abril Hora: das 09h00 às 17h30.
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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 Gerontomotricidade
Dia: Todas as 3.ªs feiras de abril Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permite 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 abril Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é 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 é 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 permitem fazer encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s. Serão
também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A Padeira de Aljubarrota” e algumas
atividades de estimulação cognitiva.
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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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam 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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Atelier de Artes Decorativas
Dia: Todas as 5.ªs feiras de abril Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Neste Atelier as utentes podem dar azas à sua imaginação e criar todo o
género de utilidades empregando materiais recicláveis ou não conforme o gosto individual.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de abril Hora: das 14h00 às 15h00
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: Danças Africanas
Dia: Todas as 6ªs feiras de abril Hora: das 15h30 às 17h00
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 abril Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

204

Divisão de ação social e habitação

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

Evento: Baile Temático “Festa dos Cravos”
Dia: 27 de Abril Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante para o 25 de Abril. Pretende-se que todos os utentes se
façam acompanhar de um cravo, no sentido de esta data.

Evento: Festa do Dia da Mãe
Dia: 30 de maio Hora: das 15h30 às 18h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade celebrar o Dia da Mãe com a participação
do Grupo de dança e movimento do GIR do Rodrigo, do Grupo de Cavaquinhos da Cova da Beira e
a participação de Maria João Cassapo e José Melo. Zé Mágico irá presentear os nossos utentes com
divertidos momentos de magia

Maio
Durante o mês de maio encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização
apresentada:

Evento: Exposição “Artes e Labores da Borralheira”, pelo Centro de Ativ’Idades do Pólo da Borralheira
do Teixoso
Dia: de 01 a 31 de maio Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos realizados pelas utentes do Pólo da Borralheira do Teixoso.

Evento: Diálogos sobre ASTROLOGIA/ASTRONOMIA, por Jaime Alçada
Dia: 05 e 19 de maio Hora: das 15h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Rastreios de saúde pública
Dia: 9 de Maio Hora: Das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com o objetivo de prevenir doenças, todos os utentes poderão usufruir
gratuitamente dos serviços aqui prestados, nomeadamente: ECG, pressão arterial, glicémia, antropometria, optometria, dicas de alimentação saudável, artroses, dentista, audiometria, espirometria,
conselhos e doação de equipamentos de medição de glicémia, revisão de medicação, etc.
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Estarão presentes, nesta atividade, algumas entidades / especialistas em regime de voluntariado tais
como: Lapa Cuida +, Associação dos Diabéticos, Óptica de S. Vicente; Dr. João Coelho da Clinica Jardim, Acústica Médica da Covilhã, Farmácia de S. João; Farmácia Pedroso – Grupo Holon (Programa
“Respirar Melhor), Medubi. Ainda esteve presente Tuna Académica da Universidade da Beira Interior

Evento: Workshop subordinado ao tema “A LEI DA ATRAÇÃO” sob o ponto de vista da filosofia Raja
Yoga Brahma Kumaris – Olga Ribeiro
Dia: 12 de maio Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde se pretende demostrar o ponto de vista da
filosofia de Raja Yoga Brahma Kumaris.

Evento: 14ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “NUTRIÇÃIO, DIGESTÃO E REGULAÇÃO INTESTINAL – 2ª Parte, pelo Prof. João Barra
Dia: 19 de maio Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende 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: Ida ao Teatro das Beiras assistir a peça “Onde estás tu Covilhã”
Dia: 19 de maio Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade levar os utentes ao Teatro das Beiras para
assistir a uma peça teatral, encenada por alguns utentes deste Centro. Encontram-se abertas as inscrições sendo o valor do bilhete um valor simbólico de acordo com as possibilidades de cada um.

Evento: Festa do Amor com Miguel Araújo
Dia: 20 de maio Hora: das 14h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade celebrar o Amor com a participação de uma
Cartomante que irá interagir com todos os utentes dando conselhos e dicas amorosas. Contaremos
com uma atuação de Flamengo por Glória Olivares. Haverá também uma demostração da classe de
Danças Latinas e ainda a presença dos alunos de Erasmus que irão intervir na atividade levando todos
os utentes a participar.
No decorrer na festa os utentes do Centro de Atividades contarão com a presença do artista/cantor
Miguel Araújo que os irá presentear com algumas das suas músicas mais conhecidas.
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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: Pretende-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 ensinam os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.

Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 3ªs feiras de maio Hora: das 09h00 às 11h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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 Inglês
Dia: Todas as 3ªs feiras de maio Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem aprender um novo idioma e conhecer novas culturas.

Evento: Aulas de Guitarra
Dia: Todas as 3ªs feiras de maio Hora: das 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com estas aulas dar resposta a uma séria de pedidos, por parte
dos nossos utentes, no âmbito na música.
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Evento: Aulas de Informática
Dia: Todas as 2ªs, 3ª, 4ª e 5ªs feiras do mês de abril Hora: das 09h00 às 17h30.
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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: Informática para todos
Dia: Todas as 6.ªs feiras de maio Hora: das 10h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todos os utentes o acesso
às novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes individualmente praticar e tirar dúvidas personalizadas.

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 permite 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 maio Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é 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 é 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 maio Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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. Serão
também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A Padeira de Aljubarrota” e algumas
atividades de estimulação cognitiva.
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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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de maio Hora: das 14h30 às 15h30
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: Danças Africanas
Dia: Todas as 6ªs feiras de maio Hora: das 16h30 às 17h00
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 maio Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Evento: Baile Temático “Festa do Coração”
Dia: 25 de maio Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante alusiva ao mês do Coração. À entrada do baile será distribuído um símbolo alusivo ao tema com chamadas de atenção como forma de alerta para os riscos
eminente às doenças cardiovasculares.
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Junho
Durante o mês de junho encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização
apresentada:

Evento: Exposição “Saber bordar ainda é uma Arte”, por Angélica ´Santos
Dia: de 01 a 30 de junho Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos realizados no atelier de bordados do Centro de Atividades.

Evento: Palestra subordinada ao tema “Violência da Terceira Idade”, por Rita Soares, Psicóloga Clínica
Dia: 02 de junho Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade esclarecer os nossos utentes acerca de
todos os tipos de violência com idosos, em vários contextos, não só física e verbal mas também psicológica.

Evento: Consultas de Psicologia Clínica e Psicoterapia com Dr. Henrique Pereira
Dia: 6 de junho Hora: Das 09h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: A missão do Gabinete de Apoio Psicológico e Psicoterapia da Covilhã é
fornecer apoio psicológico e psicoterapia aos indivíduos (crianças, adolescentes, adultos, idosos), casais e famílias que estão a passar por dificuldades psicológicas nas suas vidas (ex: stress, ansiedade,
violência, depressão, relações interpessoais, solidão, alcoolismo, toxicodependência, suicídio, sexualidades, etc.).

Evento: Rastreios de Memória
Dia: 13 e 14, 20 e 21 de junho Hora: Das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com o objetivo de prevenir doenças do foro neurológico, todos os utentes
poderão usufruir gratuitamente de um Rastreio de Memória sob a responsabilidade da Faculdade de
Ciências da Saúde.

Evento: Massagem de Relaxamento e/ou Massagem de Recuperação
Dia: 21 de junho Hora: Das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: A terapia de massagens será desenvolvida por Massagistas formados pelo
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CFM - Centro Formação Massagistas, os quais levarão os equipamentos e consumíveis de suporte
para a realização do evento.

Evento: Passeio a Lisboa
Dia: 9 de junho Hora: das 06h30 às 22h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar aos nossos utentes um dia diferente, com muita alegria e convívio, onde poderão conhecer um pouco do património e gastronomia
do nosso país.
De manhã prevê-se uma visita ao Oceanário, e um passeio no Parque das Nações.
O almoço será em Algés e seguidamente será visitado o Museu do Coches e o Jardim Botânico.
No final da tarde os nossos utentes poderão degustar os tradicionais Pasteis de Belém.

Evento: Diálogos sobre ASTROLOGIA/ASTRONOMIA, por Jaime Alçada
Dia: 2 e 16 de junho Hora: das 15h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Palestra subordinada ao tema “A Proteção Solar” incluindo um rastreio de pele, com o apoio
a farmácia Holon
Dia: 21 de junho Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Workshop subordinado ao tema “A busca do bem-estar através dos oito principais poderes”
– Olga Ribeiro
Dia: 23 de junho Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde se pretende demostrar o poder das medicinas alternativas.

Evento: 15ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “NUTRIÇÃIO, DIGESTÃO E REGULAÇÃO INTESTINAL – 3ª Parte - pelo Prof. João Barra
Dia: 30 de junho Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende continuar a explorar, individualmente, os te-

211

mas 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 junho Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinam os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.

Evento: Aulas de Espanhol “Habla conmigo”
Dia: Todas as 3ªs feiras de junho Hora: das 09h00 às 11h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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: Informática para todos
Dia: Todas as 6.ªs feiras de junho Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todos os utentes o acesso
às novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes individualmente praticar e tirar dúvidas personalizadas.

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 permite 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 junho Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é 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 é 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 permitem fazer encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s. Serão
também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A Padeira de Aljubarrota” e algumas
atividades de estimulação cognitiva.

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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

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: Com este Atelier pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Aulas de Guitarra
Dia: Todas as 3ªs feiras de junho Hora: das 16h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com estas aulas dar resposta a uma séria de pedidos, por parte
dos nossos utentes, no âmbito na música.
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Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de junho Hora: das 14h00 às 15h00
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 podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Julho
Durante o mês de junho encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização
apresentada:

Evento: Exposição “Do Desenho … à Pintura!”,
Dia: de 01 a 31 de julho Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos realizados no atelier de pintura do Centro de Atividades.

Evento: 16ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “Uma
viagem através das coisas bonitas da vida” - pelo Prof. João Barra
Dia: 28 de julho Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende 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: 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 ensinam os mais variados modelos e feitios de arranjos
de flores, apelando à criatividade.

214

Divisão de ação social e habitação

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

Evento: Informática para todos
Dia: Todas as 3.ªs feiras de julho Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todos os utentes o acesso
às novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes individualmente praticar e tirar dúvidas personalizadas.

Evento: Workshops 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 é 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 é 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 permitem fazer encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s. Serão
também estes utentes presenteados com uma Hora do Conto “A Padeira de Aljubarrota” e algumas
atividades de estimulação cognitiva.

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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de julho Hora: das 14h00 às 15h00
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.
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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 podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Agosto
Durante o mês de agosto encontraram-se em atividade apenas a exposição permanente e a informática, tendo em conta o que se tratou de um período de férias. No entanto, segue a calendarização
apresentada:

Evento: Exposição “Artesanato em Madeira” por Joaquim Soares Cabral
Dia: de 01 a 31 de agosto Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.

Evento: Informática para todos
Dia: Todas as 3.ªs feiras de julho Hora: das 10h00 às 11h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todos os utentes o acesso
às novas tecnologias informáticas, permitindo-lhes individualmente praticar e tirar dúvidas personalizadas.

Setembro
Durante o mês de setembro encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização apresentada:

Evento: Exposição “Imaginarte | costura criativa e bijuteria”, por Virginia Batista
Dia: de 01 a 30 de setembro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.
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Evento: Passeio a Bombarral, visita ao parque temático Buddha Eden Garden”
Dia: 16 de setembro Hora: das 06h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar aos nossos utentes um dia diferente, com muita alegria e convívio, onde poderão conhecer um pouco do património e gastronomia
do nosso país.
O objetivo é visitar a Quinta dos Loridos, onde se encontra o maior jardim oriental da Europa, o impressionante Buddha Eden. Com cerca de 35 hectares, o jardim surge em resposta à destruição dos
Budas Gigantes de Bamyan, naquele que foi um dos maiores actos de barbárie cultural, apagando da
memória obras-primas do período tardio da Arte de Gandhara.

Evento: Diálogos sobre ASTROLOGIA/ASTRONOMIA, por Jaime Alçada
Dia: 15 e 29 de setembro Hora: das 15h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.

Evento: Palestra “Sinta sem dor o aparelho digestivo” pelo MedUBI
Dia: 15 de Setembro Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, propõe-se a colaborar neste
Centro de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população
sénior.
Assim, esta sessão abordará temas relacionados com o aparelho digestivo, assunto de interesse público e bastante solicitado pelos nossos utentes.

Evento: Palestra sobre “Avaliação do Risco Cardiovascular que inclui apresentação sobre o tema e
rastreio com determinação do colesterol” com o apoio a farmácia Holon
Dia: 13 de setembro Hora: das 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento com rastreio e alguns conselhos nutritivos sobre
o colestrol.

Evento: Workshop subordinado ao tema “A criança interior é a totalidade da psique – cure a sua criança interior” – Olga Ribeiro
Dia: 22 de setembro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop com PowerPoint onde mostra 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.
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Evento: 17ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “Fonte de
Eterna Juventude - pelo Prof. João Barra
Dia: 29 de setembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende 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: Pretende-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 setembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinam 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: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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 setembro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permite 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
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Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é 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 setembro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é 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 permitem fazer encontros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s. Serão
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 pretende-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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de setembro Hora: das 14h00 às 15h00
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.
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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 podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Evento: Baile Temático “Festa de abertura do novo ano”
Dia: 7 de setembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante para dar início ao novo ciclo de atividades.

Evento: Passeio a Coimbra e a Montemor-o-velho
Dia: 30 de setembro Hora: das 06h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta iniciativa proporcionar aos nossos utentes um dia diferente, com muita alegria e convívio, onde poderão conhecer um pouco do património e gastronomia
do nosso país.
O objetivo é visitar em Coimbra o Portugal do Pequeninos, a Fundação Bissaya Barreto e o Mosteiro
de Santa Clara. Em Montemor-o-velho visitar-se-á o Parque Zoológico Europaradise.

Outubro
Durante o mês de outubro, mês de aniversário do Centro de Ativ’Idades, encontraram-se em atividade
os seguintes eventos, segundo a calendarização apresentada:

Evento: Exposição “Bonitos e Cheirosos”, por Maria Eugénia da Conceição
Dia: de 01 a 31 de outubro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.

Evento: Diálogos sobre ASTROLOGIA/ASTRONOMIA, por Jaime Alçada
Dia: 4 e 11 de outubro Hora: das 15h30 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade prestar informações e esclarecimentos sobre os temas a desenvolver.
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Evento: Workshop subordinado ao tema “DORES NAS COSTAS E EMOÇÕES SAIBA DE QUE FORMA AS DORES DE COSTAS PODEM AFECTAR A SUA SAÚDE” – Olga Ribeiro
Dia: 06 de outubro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshops com PowerPoint onde se mostra de que forma as dores de costas podem afetar a sua saúde.

Evento: Palestra “Dê uma lufada de ar fresco aos seus Pulmões” pelo MedUBI
Dia: 13 de outubro Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, propõe-se a colaborar neste
Centro de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população
sénior.
Assim, esta sessão abordará temas relacionados com o aparelho respiratório, assunto de interesse
público e bastante solicitado pelos nossos utentes.

Evento: Caminhada pela cidade “Caminhe com o Centro de Ativ’Idades pela sua cidade”
Dia: 17 de outubro Hora: das 13h40 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade fazer uma caminhada pela cidade, cujo percurso passará pelo Centro Histórico da Cidade, Jardim Martir-in-colo e Jardim do Lago.
A concentração será às 14h45 no Centro de Atividades.

Evento: Palestra sobre “As infeções respiratórias, o que são e como se previnem” com o apoio a farmácia Holon
Dia: 18 de outubro Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre as causas e efeitos secundários das infeções respiratórias.

Evento: 18ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “A FONTE
DA ETERNA JUVENTUDE – 2ª parte”- pelo Prof. João Barra
Dia: 27 de outubro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende 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: 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: Pretende-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 ensinam 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: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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 permite 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 outubro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é 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 outubro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é ensinada a arte de bordar com criatividade, proporcionando às suas frequentadoras verdadeiros momentos serenos e descontraídos.
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Evento: Encontros Geracionais e Intergeracionais
Dia: Todas as 5.ªs feiras de outubro Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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. Serão
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 outubro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam 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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de outubro Hora: das 14h30 às 15h30
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 outubro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Evento: 2ª. ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE ATIVIDADES – TARDE DE TALENTOS COM KARAOKE,
MAGIA E ANIMAÇÃO
Dia: 25 de outubro Hora: das 14h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Durante a tarde haverá muita animação, momentos de magia com Zé Mágico e karaoke.
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Evento: Noite de Bailado com a presença da Escola Pé de Dança e da Companhia Kayzer Ballet
Dia: 25 de Outubro Hora: das 21h00 às 24h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade proporcionar momentos de alegria e cultura
através da dança, contando para o efeito com pequenas demostrações de Danças de Salão e Ballet,
com talentos da nossa terra.

Evento: Bolo de Aniversário, Espumante e Confettis
Dia: 25 de Outubro Hora: às 23:30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade celebrar o aniversário do Centro de Ativ’Idades.

Evento: Passeio à Quinta da Malafaia, Esposende, Viana do Castelo”
Dia: 22 e 23 de outubro Hora:
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: No âmbito das comemorações do 2º Aniversário do Centro de Atividades,
pretende-se com esta iniciativa proporcionar aos nossos utentes um dia diferente, com muita alegria e
convívio, onde poderão conhecer um pouco do património e gastronomia do nosso país.
O objetivo é visitar o Arraial Minhoto na Quinta da Malafaia.

Evento: Baile Temático “FESTA DE ANIVERSDÁRIO COM O DÚO MUSICAL – VITOR COSTA”
Dia: 26 de outubro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante para comemorar o 2º aniversário do Centro de Atividades.

Novembro
Durante o mês de novembro encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização apresentada:

Evento: Exposição “Atelier Joiazinhas”, por Sónia Vaz
Dia: de 01 a 30 de novembro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.
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Evento: Rastreios de Memória
Dia: 3 de novembro Hora: Das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com o objetivo de prevenir doenças do foro neurológico, todos os utentes
poderão usufruir gratuitamente de um Rastreio de Memória sob a responsabilidade da Faculdade de
Ciências da Saúde e sob a supervisão da Profª. Dr.ª Vaz Patto.

Evento: FESTA DE S. MARTINHO com a presença do Grupo de Cantares “A GRANDE RODA”
Dia: 12 de novembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Convívio com a participação do grupo acima referido e ainda a realização
de um magusto partilhado.

Evento: Workshop subordinado ao tema “AS MEDICINAS ALTERNATIVAS NAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS” – Olga Ribeiro *NOVIDADE*
Dia: 17 de novembro Hora: 15h00 às 16h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshops com PowerPoint onde se mostra de que forma se podem atenuar
as doenças neurológicas recorrendo às medicinas alternativas.

Evento: Palestra sobre o sistema nervoso “OS NERVOS À FLOR DA PELE” pelo MedUBI
Dia: 10 de novembro Hora: das 15h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: O MedUBI – Núcleo da Faculdade de Medicina, propõe-se a colaborar neste
Centro de Atividades com um conjunto de sessões de esclarecimento mensais dirigidas à população
sénior.
Assim, esta sessão abordará temas relacionados com o sistema nervoso, assunto de interesse público
e bastante solicitado pelos nossos utentes.

Evento: Caminhada pela cidade “Caminhe com o Centro de Ativ’Idades pela sua cidade”
Dia: 21 de novembro Hora: das 13h40 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade fazer uma caminhada pela cidade, cujo percurso passará pelo Centro Histórico da Cidade, Jardim Martir-in-colo e Jardim do Lago.
A concentração será às 14h45 no Centro de Atividades.
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Evento: Palestra subordinada ao tema “CULINÁRIA SAUDÁVEL” com o apoio a farmácia Holon
Dia: 08 de novembro Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre as causas e efeitos secundários das infeções respiratórias.

Evento: 19ª Sessão do Ciclo de Conferências “REVITALIZAR A VIDA, subordinada ao tema “Uma
viagem através das coisas bonitas da vida 2”- pelo Prof. João Barra
Dia: 24 de novembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Conferência onde se pretende 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 novembro Hora: das 16h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade que os utentes tenham a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Inglesa.

Evento: Aulas de Italiano
Dia: Todas as 5ªs feiras do mês de novembro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade que os utentes tenham 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 novembro Hora: das 11h00 às 12h30. (Estão previstos
mais horários)
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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 novembro Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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 novembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinam 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 novembro Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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 novembro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permite 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 é 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 novembro Hora: Das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde é 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 outubro Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Manhãs dedicadas aos Lares e Centros de Dia que permitem fazer encon-
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tros geracionais e/ou intergeracionais entre os seus utentes e as crianças das escolas ATL’s. Serão
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 novembro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretende-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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de novembro Hora: das 15h30 às 16h30
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 novembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Evento: Baile Temático “FESTA DE INVERNO”
Dia: 26 de outubro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante para comemorar a entrada do Inverno.

Dezembro
Durante o mês de dezembro encontraram-se em atividade os seguintes eventos, segundo a calendarização apresentada:
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Evento: Exposição “Saberes Escondidos Artes”, por Helena Afonso
Dia: de 01 a 31 de dezembro Hora: das 9h00 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta exposição dar a conhecer alguns dos trabalhos artesanais, realizados por artesãos da nossa cidade.

Evento: FESTA SOLIDÁRIA com RUI DRUMOND e a Tuna Orquestra Académica Já b’UBI &
Tokuskopus
Dia: 10 de dezembro Hora: 15h30 às 19h00
Local: Centro de Ativ’Idades

Descrição da Atividade: Convívio solidário com a parceria da Farmácia de S. João onde se solicita
aos participantes um produto de higiene para a Loja Lapa Cuida +.
O espetáculo tem início pelas 16h00 com a atuação da Tuna Orquestra Académica Já b’UBI &
Tokuskopus; pelas 16h45m haverá um Showcooking e às 17h30 concerto com Rui Drudond.

Evento: Palestra subordinada ao tema “SEGURANÇA ALIMENTAR” com o apoio a Farmácia Pedroso
e Farmácia Holon Covilhã
Dia: 13 de dezembro Hora: das 16h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Sessão de esclarecimento sobre a segurança alimentar na qual se pretende
que o utente aprenda as regras básicas da conservação dos alimentos.

Evento: Aulas de Inglês
Dia: Todas as 6ªs feiras do mês de dezembro Hora: das 16h30 às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade que os utentes tenham a possibilidade de
conhecer e contactar com o básico da Língua Inglesa.

Evento: Aulas de Italiano
Dia: Todas as 5ªs feiras do mês de dezembro Hora: das 14h00 às 15h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade que os utentes tenham 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 dezembro Hora: das 09h00 às 12h30 e das 14h00
às 17h30
Local: Centro de Ativ’Idades
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Descrição da Atividade: Pretende-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 dezembro Hora: das 11h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-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 dezembro Hora: das 14h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Workshop onde se ensinam 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 dezembro Hora: das 14h00 às 15h30
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Pretende-se com esta atividade ajudar todos aqueles que pretendem 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 dezembro Hora: das 15h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Esta atividade permite 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 é ensinada a arte de tricotar os mais variados modelos e
feitios apelando à criatividade.
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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 é 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 dezembro Hora: Das 10h00 às 12h00
Local: Centro de Ativ’Idades
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. Serão
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 dezembro Hora: das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Com este Atelier pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam 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 pretende-se criar momentos de criatividade artística donde
resultam trabalhos magníficos.

Evento: Danças do FORRÓ
Dia: Todas as 6ªs feiras de dezembro Hora: das 14h00 às 15h00
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: Danças Latinas
Dia: Todas as 6ªs feiras de novembro Hora: das 15h00 às 16h30
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.
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Evento: Matinés Dançantes
Dia: Todas as 4ª. feiras de novembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matinés dançantes com oferta de chá com biscoitos onde os utentes podem
usufruir de uma tarde descontraída e animada.

Evento: Baile Temático “FESTA DE NATAL – DISCOS PEDIDOS”
Dia: 21 de dezembro Hora: 15h00 às 17h00
Local: Centro de Ativ’Idades
Descrição da Atividade: Matiné dançante onde cada participante pode escolher a sua música preferida para bailar.
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Câmara Municipal
da Covilhã
Divisão de Cultura,
Juventude, Desporto,
Educação e Saúde
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Divisão de Cultura,
Juventude, Desporto,
Educação e Saúde

1. Introdução
No domínio Cultural, o Município da Covilhã, afirmou-se por poder ter presidido a uma associação internacional, a AICEI, Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, colocando a Covilhã no centro de uma importante rota mundial, constituída pelas cidades onde floresceu o Século das
Luzes. Esta presidência permitiu levar a efeito um conjunto de atividades como exposições, debates e
palestras destacando-se a iniciativa Rostos do Conhecimento, que trouxe de novo à sua cidade berço
sete Covilhanenses de renome internacional que se distinguiram nas várias áreas do saber. Em Outubro, teve lugar o XI Congresso da AICEI, que motivou a vinda à Covilhã, de autarcas e representantes
das várias cidades que constituem esta associação. Esta presidência ficou perpetuada fisicamente
na Urbe através do Jardim do Conhecimento cuja primeira fase foi já inaugurado com esculturas que
relembram quatro importantes vultos da história da Covilhã.
Foram assinaladas várias efemérides desde logo, os 830 anos do Foral cujo ponto alto das comemorações decorreu em Setembro com um grandioso espetáculo de multimédia luz e fogo permitindo
que largas centenas de pessoas tivessem acesso ao conhecimento dos principais aspetos da história
covilhanense ao longo dos últimos 8 séculos. Os 125 anos da chegada do comboio à Covilhã que englobou um conjunto de atividades como exposições e uma recriação histórica onde participaram grande número de associações do Concelho. Foi de resto esta uma das atividades que demonstra como
com pouco se pode fazer muito, tendo os seus custos financeiros sido inferiores a 300€. O centenário
da morte do Dr. António Plácido da Costa assinalado em parceria com a faculdade de medicina da
Universidade do Porto, Museu Maximiliano Lemos, Faculdade de Ciências da saúde da UBI, e Ubimedical permitiu dar a conhecer aos covilhanenses um conterrâneo que se notabilizou a nível mundial
no domínio das ciências óticas. Será ainda de referir o 210º aniversário do nascimento de Morais do
Convento, entre outras.
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No domínio da valorização do património cultural edificado, este Município procedeu à abertura dos
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.
Mas decerto a grande obra que marcou o ano de 2016 no que concerne a este domínio foi, sem dúvida,
a devolução da Janela quinhentista da Casa da Era à cidade. Apesar de algumas críticas infundadas
no início, o memorial onde se integra esta janela tornou-se já um ex-libris da cidade não havendo visitante que dispense ali uma fotografia. É sem dúvida uma janela da Covilhã que se abre para o mundo.
Não se pode deixar de fazer referência ao facto de que foi durante o ano de 2016 que foi retomada
uma importante tradição Covilhanense, as Marchas Populares, que permitiram colocar no âmago da
vida cultural várias associações da cidade que se encontram na essência do que é a identidade de um
povo.
Será ainda de mencionar a inauguração do troço do Caminho de Santiago no concelho, e do Encontro
sobre este realizado em Outubro, onde estiveram os representantes de 14 Municípios e duas associações Intermunicipais corroborando o excelente trabalho realizado no estudo e marcação do mesmo.
Não podemos por fim esquecer os nossos espaços de exposição, que apresentaram aumentos muito
significativos de visitantes, designadamente 52,3%, na galeria de exposições Tinturaria e 57% no Museu de Arte Sacra. De resto, este último espaço foi o único serviço da Município a ser distinguido, a
nível nacional, pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia.
Em termos de Educação e tendo como objetivo contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar das crianças/alunos social e economicamente mais desfavorecidas, a Câmara
Municipal da Covilhã atribuiu um subsídio para a aquisição de livros e material escolar destinado aos
alunos carenciados que frequentam o 1º ciclo do ensino básico do 2º ao 4º ano de escolaridade.
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.
No que respeita à atribuição de auxílios económicos, designadamente comparticipação para os livros e
material escolar, de acordo com o n.º 1 e nº 7 do artigo 8º, do nº 2 do artigo 11º, do nº 1 e nº3 do artigo
12º e alínea b) do nº1 do artigo 13º, do Despacho nº 8452-A/2015 de 31 de julho (Regula as condições
de aplicação das medidas de ação social escolar, da responsabilidade do Ministério da Educação e
Ciência e dos municípios) o Município da Covilhã irá proceder ao:
• Pagamento integral dos livros aos alunos posicionados no 1º escalão de abono de família do 2º ao
4º ano de escolaridade;
• Comparticipação em 50% do valor dos livros aos alunos posicionados no 2º escalão de abono de
família do 2º ao 4º ano de escolaridade;
• Comparticipação de 13,00€ para material escolar aos alunos posicionados no 1º escalão de abono
de família do 2º ao 4º ano de escolaridade;
• Comparticipação de 6,50€ para material escolar aos alunos posicionados no 2º escalão de abono
de família do 2º ao 4º ano de escolaridade.
Assim, segundo o apuramento efetuado foram comparticipados 247 alunos do 2º ao 4º ano de escolaridade, posicionados no 1º escalão de abono de família pelo valor de 13.706,31€ (livros e material
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escolar) e, comparticipados 202 alunos do 2º ao 4º ano de escolaridade, posicionados no 2º escalão
de abono de família pelo valor de 5.607,34€ (livros e material escolar), perfazendo o apoio a 449 alunos
pelo valor global de 19.313,65€ em 2016.
No que respeita aos alunos do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico os manuais/livros escolares, nos
termos do artigo 127ª da LOE de 2016, vão ser adquiridos e distribuídos pelas próprias escolas.
No que respeita à comparticipação do transporte escolar aos alunos do ensino secundário, de acordo
com a deliberação de 17 de junho de 2016, estamos a apoiar 196 alunos, dos quais:
• 1ª Escalão – isenção total do pagamento do passe escolar mensal - 7 alunos;
• 2º Escalão – pagamento de 10% do valor do passe escolar - 117 alunos;
• 3º Escalão – pagamento de 25% do valor do passe escolar - 54 alunos;
• 4º Escalão – pagamento de 50% do valor do passe escolar -18 alunos.
Nas refeições escolares e atividades de animação e apoio à família, estão inscritas 1598 crianças, das
quais:
• 485 Alunos estão isentos do pagamento de refeições e prolongamento de horário (escalão 1 do
abono família);
• 321 Alunos pagam 50% do valor das refeições (escalão 2 do abono de família);
• 792 Alunos pagam 1,46€ por refeição escolar (escalão 3 do abono de família e seguintes).
No 1º, 2º e 3º ciclo, são 1327 alunos que são transportados para os estabelecimentos de ensino das 3
transportadoras, o custo total dos passes escolares mensais e/ou anuais são 281.919,97€, o Município
paga na integra os passes desses 1327 alunos.
Em circuitos especiais transportamentos diariamente 95 crianças em táxis e 2 em ambulância., os
custos anuais situam-se nos 121.768,92€.
O Município delega competências nas Juntas de freguesia para contratação de pessoal para assegurar o funcionamento dos Jardins-de-infância e Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico. Neste ano
contrataram-se:
• 14 Auxiliares a tempo inteiro – Custo para o Município. 116.060,75€;
• 48 Colaboradoras para acompanhamento das refeições – 137.775,70€;
• 41 Colaboradoras para as atividades de animação e apoio à família – 258.835,15€;
• 22 Assistentes Operacionais do Quadro da Câmara -212.249,94€.
Relativamente ao aquecimento escolar os encargos situam-se nos 48.000€.
O Município tem ainda protocolos d colaboração com várias instituições para o fornecimento de refeições nas escolas e um contrato com uma Empresa para o fornecimento de refeições:
• Solnave – Refeições Servidas 170970 – Custo total 427.425,00€;
• 18 Instituições Locais – refeições servidas 157874- 172.493,82€.
No que diz respeito ao parque escolar e revitalização do mesmo, foram solicitados 197 intervenções
e/ou pequenas reparações nos edifícios escolares, das quais 47 estão resolvidas e 150 em fase de
resolução.
No âmbito da candidatura ao Programa Erasmus + Projeto Covilhã.Forma onde a Câmara Municipal
da Covilhã é entidade promotora 20 jovens de todas as escolas do concelho onde é ministrado cursos
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profissionais, tiveram a oportunidade de realizar estágio profissional em França, Inglaterra, Irlanda e
Espanha, tendo 4 deles oportunidades de emprego nos locais onde realizaram o estágio.
Ainda no que concerne às medidas de incentivo na área da Educação, a Câmara Municipal da Covilhã,
apesar de todas as restrições orçamentais, conseguiu, de acordo, com o orçamento da Câmara contemplar nos contratos de delegação de competências a celebrar com as juntas de freguesia incluir os
valores relativos à integração de 5 colaboradoras a exercer funções nos estabelecimentos de ensino
da rede pública (pré escolar e/ou 1º ciclo) com mais anos de serviço (critério de antiguidade/ 15 anos),
numa relação contratual que permita salvaguardar os direitos das funcionárias em termos de proteção
social, com um acréscimo de despesa em cerca de 22.603,41€ por ano letivo.
A Câmara Municipal da Covilhã, mediante reuniões realizadas com o Senhor Secretário de Estado,
conseguiu negociar a comparticipação dos encargos inerentes à contratação pelas Juntas de Freguesia de 5 funcionárias.
Relativamente a comemorações diversas, desde o Projeto Conhecer o Concelho, em fase de planeamento que irá ter início em janeiro, as iniciativas como o Concerto de Natal onde trouxemos 1600
crianças de todo o concelho ao Teatro Municipal, fazem-se inúmeras atividades em parceria com as
escolas Agrupadas e não Agrupadas.
A Câmara Municipal da Covilhã tem como uma das prioridades a educação e, há um fato incontornável
que nos une a todos, o olhar para a educação de base dos cidadãos e a importância da educação
para o desenvolvimento local, regional, nacional e europeu. Assim além destas medidas, outras estão
em preparação para 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.
O ano de 2016 constituiu para o Município o cimentar de um percurso que se vem afirmando desde
2014 e que elegeu a Cultura e a Educação como marcas principais que ficarão deste mandato. Tal só
tem sido possível graças, sobretudo, à dedicação e empenho dos profissionais da Divisão de Cultura
e do Sector de Educação,
Fica pois o apelo para que todos sintam este trabalho como seu e 2017 será o corolário de uma estratégia de sucesso.
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Janeiro
Data

Tema

Local

Até
30 Junho

DESPORTO:
ATIVIDADES AQUÁTICAS

Valências: adaptação ao meio aquático;
aperfeiçoamento; hidroginástica;
aquazumba; reabilitação; pré-competição e
regime livre.

Piscina
Municipal

Até 03
Janeiro

EXPOSIÇÃO “IMAGENS DE
UM SONHADOR”

Exposição de pintura da autoria de Kim da
Cruz. Fez a sua primeira exposição em 2011,
sendo esta um sucesso que lhe permitiu
não parar a sua fértil imaginação, criativa
e espontânea refletida nas suas obras,
onde o estilo predominante é o figurativo
contemporâneo, cujas técnicas variam entre
óleo, acrílico ou aguarela.

Tinturaria Galeria de
Exposições

Até 07
Janeiro

EXPOSIÇÃO “A MAGIA DO
NATAL”

Durante o mês de Janeiro de 2016 deuse continuidade às exposições iniciadas
em Dezembro de 2015. No Museu de Arte
Sacra a Exposição os Sorrisos do Menino
Jesus, nas Galerias da Câmara Municipal
a exposição Magia do Natal composta por
caixinhas de Música e o cantinho do Pai
Natal. Esta última foi composta por algumas
dezenas de caixinhas de música e um
cantinho dedicado ao Pai Natal, que fez
reviver a magia e o encanto desta época
festiva.

Arcadas /
Galerias

Até 17
Janeiro

EXPOSIÇÃO “OS SORRISOS
DO MENINO JESUS”

Continuação da exposição Temporária
no Museu de Arte Sacra “Os Sorrisos do
Menino Jesus”, composta por duas dezenas
de esculturas dos séculos XVII e XVIII,
a qual pretendeu chamar a atenção para
os diferentes sorrisos do Menino Jesus.
Tratou-se de uma mostra de imagens de
Menino Jesus reunidos pela fé e dedicação
do colecionista Padre António Rosado Belo,
que fazem parte do acervo do Museu de Arte
Sacra e Etnologia de Fátima. A esta mostra,
o Museu de Arte Sacra acrescentou alguns
dos exemplares do seu próprio acervo.

Museu de Arte
Sacra

04 a 31

DESPORTO

Pistas de Atletismo – Segunda a Sábado,
08h às 21h00 / Domingo, 09h00 às 13h00
Ginástica Sénior – 2ª e 5ª, 09h às 10h / 3ª e
6ª, 09h00 às 11h00
Desporto para Todos – 3ª e 6ª, 18h00 às
21h00

Complexo
Desportivo

04 a 29

EXPOSIÇÃO “VERGÍLIO
FERREIRA NO CENTENÁRIO
DO SEU NASCIMENTO
(1916-2016)”

Exposição da vida e obra do escritor beirão,
nascido a 28 de Janeiro de 1916 em Melo,
concelho de Gouveia, autor de um vasto
espólio de livros, divididos em ensaios,
diários e ficção (romance e conto).

Biblioteca
Municipal

04 a 29

HORA DO CONTO

“A Palavra Mágica” de Vergílio Ferreira.
Esta história conta como as palavras podem
adquirir sentidos diversos além do seu
significado real, com personagens bastante
caricatos e elucidativos das relações sociais
dos habitantes de uma pequena vila onde
a palavra “inócuo” desencadeou ações
que terminaram em discussões, enredos,
desentendimentos e até num julgamento em
tribunal.

Biblioteca
Municipal
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04 a 29

FILMES E LIVROS EM
DESTAQUE

“A Vida é bela” de Roberto Benigni; “Orgulho
e preconceito” de Joe Wright; “A rapariga
com brinco de pérola” de Peter Webber e
“Persépolis” de Marjane Strapi e Vincent
Paronnaud. A obra em destaque foi “O Livro
da Selva”, de Rudyard Kipling.

Biblioteca
Municipal

05

VISITAS AO MUSEU DE ARTE
SACRA

Visita do Bispo da Guarda e do Presidente
da Assembleia da Associação Portuguesa de
Museologia.

Museu de Arte
Sacra

05 a 31

EXPOSIÇÃO “O MAIS
PROFUNDO É A PELE”

Exposição de escultura de António Pedro
Martins (Tó Pê). As peças em exposição
revelavam o corpo, a pele que sente, vive e
dá vida. Numa preocupação singular com a
figura humana contraposta tantas vezes ao
não humano, sublinha-se a força do homem
enquanto criação de si mesmo e de sentido
de mundo.

Tinturaria Galeria de
Exposições

06

CANTAR DAS JANEIRAS

Cantar das Janeiras pelo infantário bolinha
neve, com a participação de Reis Magos do
Museu de Arte Sacra.

Salão Nobre

06

CANTAR DAS JANEIRAS

Cantar das Janeiras do Centro de Atividades,
com a participação de Reis Magos do Museu
de Arte Sacra.

Salão Nobre

06, 13, 20
e 27

VISITAS GUIADAS À
BIBLIOTECA E AO 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
e o Museu do Conto.

Biblioteca
Municipal

09

AUTO DOS REIS

O frio e a chuva não foram impeditivos para
que grande número de pessoas enchesse
a igreja de Nossa Senhora da Conceição
e assistisse ao Auto de Reis. O espetáculo
que contou com a presença dos ranchos
folclóricos da Boidobra, Refúgio, Associação
Grande Roda, ASTA e Conservatório
Regional de Música proporcionou uma
experiência diferente aos presentes,
recuperando uma tradição há muito perdida.
Os autos de Reis e de Natal estiveram muito
implementados nas nossas comunidades
mas desapareceram no início do século
passado. Com esta iniciativa foi possível
demonstrar não o aspeto artístico e literário
do auto mas alertar para as suas funções
catequéticas. O espetáculo foi acompanhado
de comentários para compreender a
evolução destas peças ao longo dos séculos
e o enriquecimento que tiveram por parte
do criador do teatro moderno, em Portugal,
Gil Vicente. No final todos os participantes
consideraram as expetativas atingidas e
pondera-se a realização deste espetáculo
noutras freguesias do concelho.

Igreja de
Nossa
Senhora da
conceição

11

AICEI – CIDADES E
ENTIDADES DO ILUMINISMO

Envio de textos científicos e fotos em
português, espanhol e francês para o site da
AICEI.

Envio por
email por
Carlos
Madaleno
e Sandra
Ferreira
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11

ERASMUS MAIS
PROJETO “COVILHÃ FORMA”,
NO AUDITÓRIO MUNICIPAL

O Consórcio composto pela Câmara Municipal da Covilhã,
Associação para a Formação Tecnológica e Profissional
da Beira Interior, Escola Secundária Campos Melo, Escola
Secundária Frei Heitor Pinto, Escola Secundária Quinta das
Palmeiras e Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa,
promoveu o projeto “Covilhã-Forma”, cofinanciado pelo
Programa Erasmus + 2014-2020, e contemplou 20 Bolsas de
Mobilidade para a realização de um período de formação no
estrangeiro para formandos das escolas parceiras durante 12
semanas.
No dia 11 de janeiro realizou-se, no Auditório Municipal, a
reunião de avaliação com os 12 alunos participantes na 2ª
fase de mobilidade que decorreu entre o dia 13/09/2015 e
o dia 12/12/2015. Os participantes desta fase eram alunos
da Associação para a Formação Tecnológica e Profissional
da Beira Interior, Escola Secundária Campos Melo, Escola
Secundária Quinta das Palmeiras e Escola Profissional
Agrícola Quinta da Lageosa. Os Países e cidades de destino
foram Espanha (Sevilha), França (Bordéus) e Itália (Pádua).
A avaliação dos alunos não poderia ser melhor, uma vez
que todos referiram terem tido uma oportunidade única onde
aprofundaram os conhecimentos e competências adquiridas
nos seus cursos além do conhecimento, adaptação e
experiências vividas no contato com outras culturas. O “Projeto
Covilhã-Forma” revela-se assim como um caso de sucesso,
uma vez que além de ter sido essencial para a consolidação
e vivência de novas experiências profissionais e culturais,
contribui também para a empregabilidade, visto que há vários
alunos com oportunidades de estabelecer uma relação
de trabalho nas empresas onde realizaram os estágios de
mobilidade.

14

PROJETO “PLANTE UM
MÚSICO” - CONFERÊNCIA
DE IMPRENSA NA SALA DE
REUNIÕES

Covilhã implementa projeto apoiado pela Gulbenkian - A
Associação Cultural da Beira Interior (ACBI) foi uma das
vencedoras do Concurso Partis II da Fundação Gulbenkian
com o Projeto Zéthoven - “Plante um Músico”, que irá ser
implementado numa parceria com a Câmara Municipal da
Covilhã. Este projeto, único no interior do país, irá proporcionar,
gratuitamente e durante 3 anos, o estudo da música a cerca
de 120 crianças, fomentando a descentralização cultural
e a igualdade de oportunidades. Participam ainda nesta
iniciativa os concelhos do Fundão e Sabugal. A Covilhã terá
a maioria das crianças incluídas por ser a sede do projeto e
pela parceria ACBI/Município da Covilhã. Os jovens serão
selecionados nas escolas tendo em conta as suas capacidades
musicais. Aquelas que revelem mais aptidões musicais serão
encaminhadas para a Escola Profissional de Artes da Covilhã,
no sentido de desenvolverem as suas capacidades.
A parceria para pôr em prática este projeto foi apresentada
em conferência de imprensa, onde estiveram presentes o
presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, o
presidente da ACBI, Luís Cipriano e Pedro Leitão Pais, diretor
pedagógico da EPABI. O Projeto Zéthoven “Plante um Músico”
visa transformar a vida de 120 crianças, nunca descurando
o seu sucesso escolar, tendo como objetivo principal o
encaminhamento profissional na área da música.

14

REUNIÃO DA CPCJ

Cedência gratuita da sala polivalente, apoio
técnico e logístico..

Biblioteca
Municipal

16

WORKSHOP “ARTE SOBRE A
PELE: TATUAGEM ARTÍSTICA”

Pedro Leguina e Ricardo Sena, tatuadores
da Made Ink Madrid Tatoos desenvolvem
uma inovadora “instalação artística” onde
vão tatuar in loco uma das obras em exibição
na Galeria.

Tinturaria Galeria de
Exposições
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18

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO:
CONTACTO COM AS
ESCOLAS PARA LABFIT

Colaboração com a Labfit - HPRD Health
Products Research and Development, Lda.
Foram efetuados contatos com algumas
escolas que nos sinalizaram vários casos
de prevalência de piolhos e em atividade.
Por conseguinte, estamos a aguardar que
o Órgão de Gestão do Agrupamento nos
faça chegar as autorizações dos pais e
enviaremos por e-mail o nome dos alunos,
turmas e escolas, para que possam
deslocar-se aos estabelecimentos para
fazerem a recolha da amostra. Após a
receção da informação acima referenciada,
agradeço que nos comuniquem as datas
e as horas em que pretendem deslocarse às escolas, para podermos informar
antecipadamente da vossa visita. Face ao
exposto, é com agrado e satisfação que
enveredamos por esta parceria, certos que
as crianças, os seus familiares e as escolas
irão beneficiar, com a disponibilização das
amostras gratuitas, de forma a controlar um
problema que afeta a saúde e bem-estar das
crianças e é tão reincidente no nosso meio
escolar.

Escolas do
concelho

18

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Cedência gratuita da sala polivalente. Apoio
técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

19

CAFÉ LITERÁRIO COM LUÍS
MIGUEL DUARTE

Luís Miguel Duarte, nascido em Viana
do Castelo, licenciou-se em História pela
Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, na qual é docente do curso de
História. No ano letivo de 1995-96, passou
a integrar também a Direção do Mestrado
de Criminologia da Faculdade de Direito da
Universidade do Porto. Professor catedrático
de História Medieval publicou vários livros da
área, bem como trabalhos científicos sobre
história da justiça e da criminalidade, história
municipal e urbana, história da cidade do
Porto ou história militar. Colaborou em várias
revistas científicas da especialidade, bem
como em jornais, revistas, rádio e televisão.
Tem exercido a sua docência essencialmente
no campo da História e do Património.

Café Covilhã
Jardim

20

REUNIÃO IPG

Reunião Estrela Geoparque para discussão
de estatutos e Regulamento Interno.

Instituto
Politécnico da
Guarda

20

ENCONTROS NA BIBLIOTECA

Encontros na Biblioteca com o professor
Manuel Marques, sobre “Almas (Forças) da
Covilhã”. Moderador: Espírito Santo da Silva.

Biblioteca
Municipal

21

VISITA GUIADA

Oito utentes do Espaço de Ativ’Idades
visitaram a exposição patente na Tinturaria.

Tinturaria Galeria de
Exposições
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21

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“OS SANTOS FAZEM
MILAGRES”, DE AMÁLIA
SOARES

Foi inaugurada no Museu de Arte Sacra,
a exposição de pintura “Os Santos Fazem
Milagres”, de Amália Soares. A exibição
permitiu observar os pormenores e detalhes
que a autora imprime nas suas pinturas.
Amália Soares nasceu no Porto, e desde
sempre, teve o sonho de estar ligada à arte,
contingências da vida, levaram-na para
o mundo dos números. Autodidacta por
vocação, frequenta as Oficinas Livres de
Pintura na Cooperativa Árvore, no Porto,
onde tem como mentor o professor Alberto
Péssimo.

Museu de Arte
Sacra

22

ENCONTRO DO GRUPO DE
TRABALHO BIBLIOTECAS
DAS BEIRAS E SERRA
ESTRELA

No 1º Encontro Interbibliotecário da CIM
(Comunidade intermunicipal) das Beiras
e Serra da Estrela estiveram presentes
bibliotecas CIMBSE Seia, Covilhã, Fundão,
Sabugal, Trancoso, Gouveia, Pinhel, Fornos
de Algodres, Manteigas e Meda. José
Rosa, Professor da UBI foi convidado como
representante do Curso de Ciências da
Cultura.

Casa
Municipal da
Cultura em
Seia

23

CONCERTO DE ANO NOVO

A Orquestra Sinfónica da Covilhã, dirigida
pelo Professor Carlos Salazar e com o
solista Mauro Martins interpretaram a
Abertura Sinfónica Nº3, de Joly Braga
Santos, o Concerto para Eufónio e Orquestra
Clássica e a Sinfonia Nº1 “Cidade Neve”, de
Tiago Rasinhas. O Concerto de Ano Novo
contou com organização do Município da
Covilhã, da Associação Cultural da Beira
Interior, do Conservatório de Música da
Covilhã e da EPABI – Escola Profissional de
Artes da Covilhã

Teatro
Municipal

23

YOGA COM LETRAS

Com Elga Correia e Rogélia Proença.

Biblioteca
Municipal

23

WORKSHOP “ARTE SOBRE
A PELE: MAQUILHAGEM
FACIAL E CORPORAL COM
LATEX”

Pedro Leguina e Ricardo Sena, tatuadores
da Made Ink Madrid Tatoos deram vida a
uma das esculturas em exibição na Galeria,
reproduzindo-a num corpo humano através
da maquilhagem e latex.

Tinturaria Galeria de
Exposições

243

29

1ª REUNIÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DA
JUVENTUDE

A primeira reunião de plenário do Conselho
Municipal da Juventude da Covilhã, sob
a presidência do Exmo. Senhor Dr. Vítor
Manuel Pinheiro Pereira, reuniu no Auditório
Municipal 17 Jovens, em representação
de forças partidárias, associações de
estudantes e instituições juvenis do
Concelho. O CMJ é um órgão consultivo da
Câmara Municipal da Covilhã virado para a
juventude, uma estrutura capaz de permitir
a participação dos jovens na definição das
políticas municipais juvenis, onde se espera
que se debatam e partilhem opiniões em
prol do Concelho e na defesa de políticas e
projetos direcionados para a juventude. Esta
primeira reunião foi mais um passo dado na
afirmação da cidadania jovem na Covilhã e
a todos os presentes será dada a palavra e
terão opinião sobre as políticas municipais,
sobre os problemas da juventude, sobre a
educação, o emprego e a cultura. O futuro,
em matérias ligadas à juventude, passa pela
mão dos presentes e a quem foi pedida uma
participação responsável, ativa e dinâmica.
No decorrer da sessão, onde foram
empossados os elementos que constituem
o CMJ da Covilhã, foram a sufrágio os 2
secretários, o representante deste órgão
no Conselho Municipal da Educação e o
Presidente do Comissão Permanente. Foi
ainda deliberada a atribuição do estatuto de
observadores permanentes às instituições a
que alude o artigo 8º do Regulamento.

Auditório
Municipal

29

AUTO DOS REIS

Depois do sucesso da sessão de dia 9, os
grupos intervenientes solicitaram que o Auto
dos Reis se realizasse nas suas localidades,
pelo que houve mais três sessões: Refúgio,
Boidobra e Teixoso. O Município da Covilhã
recriou uma tradição intemporal, levando a
efeito a representação de um Auto dos Reis,
com a participação dos Ranchos Folclóricos
do Refúgio, Boidobra, Associação Grande
Roda, Grupo de teatro ASTA e Conservatório
Regional de Música da Covilhã. O
Município recriou assim uma tradição
secular interrompida durante o período
da Primeira República e que constitui um
dos maiores símbolos natalícios. Tratouse de um espetáculo dramático e musical
onde abundaram as mais belas quadras do
Cancioneiro Geral.

Refúgio

30

AUTO DOS REIS

Desde a Idade Média que se representam
Autos do Natal e de Reis, na Europa. Em
1223, S. Francisco de Assis celebrou um
acordo com um fidalgo italiano para a
representação de um Auto de Natal. Três
séculos depois, o arcebispo de Braga, D.
Luís Pires, proibiu o cântico de “chanchiletas”
e os jogos do coro, na noite de Natal,
mas incentivou a realização de Autos que
ganharam especial fulgor com Gil Vicente.

Boidobra

31

AUTO DOS REIS

Nos anos 30 do século passado foram
vários os etnógrafos que recolheram e
transcreveram os textos dos Autos que se
realizavam no Portugal mais profundo e que
o Município da Covilhã agora recriou.

Teixoso
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Fevereiro
Data

Tema

Local

Até 28
Fevereiro

EXPOSIÇÃO “OS SANTOS
FAZEM MILAGRES”, DE
AMÁLIA SOARES

Patente até 28 fevereiro. Amália Soares nasceu
no Porto. Autodidacta por vocação, frequenta as
Oficinas Livres de Pintura na Cooperativa Árvore,
no Porto, onde o Professor Alberto Péssimo a
ajuda a sentir-se mais feliz e a colorir o seu mundo.

Museu de
Arte Sacra

01 a 29

DESPORTO

Pistas de Atletismo – 2ª a Sábado, 08h às 21h00 /
Domingo, 09h00 às 13h00
Aulas Ginástica Sénior – 2ª e 5ª, 09h às 10h / 3ª e
6ª, 09h00 às 11h00
Desporto para Todos – 3ª e 6ª, 18h00 às 21h00

Complexo
Desportivo

01 a 29

HORA DO CONTO “A
PALAVRA MÁGICA”, DE
VERGÍLIO FERREIRA

Este conto caracteriza personagens bastante
caricatos e elucidativos das relações sociais de
homens e mulheres de uma pequena vila. Na
história aqui narrada, o sentido popular dado a
uma palavra, à palavra inócuo, desencadeou
ações que terminaram em discussões, enredos,
desentendimentos e até num julgamento em
tribunal.

Biblioteca
Municipal

02

CAFÉ LITERÁRIO
COM PEDRO SEROMENHO

Pedro Seromenho, de nacionalidade portuguesa,
nasceu em Harare, no Zimbabué. Com 2 anos
de idade fixou-se em Tavira e mais tarde em
Braga, onde atualmente reside. Apesar de ser
licenciado em Economia dedica-se exclusivamente
ao universo da literatura infantojuvenil e desde
2010 que faz parte do júri do Prémio Matilde
Rosa Araújo. Entre outras obras publicadas,
“História de um rei” e “Porque é que os animais
não conduzem?” são dois dos seus títulos que
fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Em
2011 fundou a editora Paleta de Letras. Em 2015
publicou o seu 11º livro intitulado “As gravatas do
meu pai”.

Café
Pastelaria
Covidoce

03

INCENTIVO À LEITURA

Desenvolveu-se uma atividade de ilustração
“pro bono” com os reclusos do Estabelecimento
Prisional da Covilhã (EPC). A ideia foi dar
continuidade ao trabalho já iniciado pelo CPLSE
neste estabelecimento, o do incentivo à leitura,
mas neste momento com a presença de um autor
e usando o forte poder da ilustração. Ao mesmo
tempo pretende-se ajudar a decorar a sala de
convívio dos utentes do EPC.

Estabelecimento
Prisional

03

REUNIÃO DA “COMISSÃO
DE UTENTES A23”

Cedência gratuita de auditório da biblioteca
Municipal e acompanhamento de técnico.

Biblioteca
Municipal

245

03

VISITA DO ROTARY CLUB
DE PORTUGAL

Instituído na cidade desde 31 de janeiro de 1966,
o Rotary Club da Covilhã foi fundado por homens
de negócios de que recordamos nomes como
o de António dos Santos Taborda, dos irmãos
Manuel e Luís Mesquita Nunes, de Albano Rosa,
João Nina entre muitos outros. Sempre soube
impor a sua marca de filantropia, solidariedade,
confiança e lealdade. Virtudes essas que lhe
estão na essência, qual roda de engrenagem
que movimenta o desenvolvimento humano.
Mas não é só no campo da interajuda que esta
associação se notabilizou. A cidade lã não pode
olvidar o papel significativo de intervenção cívica
consubstancializada num debate de ideias que
o nosso anterior regime político interditava. (A
autarquia manifestou o grande reconhecimento que
tem pelos rotários)

Câmara
Municipal

03 a 28

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“OS ROSTOS DOS
OUTROS”, DE JOANA
LOPES

As obras em exposição resultam de um conjunto de
experiências autodidatas desenvolvidas ao longo
dos últimos anos. As imagens evocadas nas telas,
essencialmente retratos, exploram a componente
emocional do ser humano, histórias de vida, ou
pequenos fragmentos do quotidiano.

Tinturaria Galeria de
Exposições

03 a 28

EXPOSIÇÃO DE
TABULEIROS “A OUTRA
FACE”, DE MARIA ALICE
PEIXEIRO

Decorreu no mês de Fevereiro uma exposição de
tabuleiros “A Outra Face”, de Maria Alice Peixeiro.
Uma mostra de 30 peças, 22 tabuleiros e 8
presépios. A multifacetada artista covilhanense,
que tem desenvolvido a sua ação nas áreas
da pintura, do restauro e da escrita, mostrou
nesta exposição uma nova faceta artística, na
área decorativa, ao apresentar uma coleção
de tabuleiros onde conjugou várias técnicas de
pintura, designadamente o tradicional charão.

Arcadas /
Galerias CMC

03 a 29

EXPOSIÇÃO “HISTÓRIA DO
CARNAVAL”

Inserida na programação do carnaval, encontrou-se
em exposição um trabalho com mascaras pintadas
manualmente a pastel. Esta exposição como não
poderia deixar de ser é acompanhada por livros do
mesmo tema colocados nos expositores laterais
das estantes.

Biblioteca
Municipal

03, 10, 17
e 24

VISITAS GUIADAS À
BIBLIOTECA E AO 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
e o Museu do Conto.

Biblioteca
Municipal

04

COLÓQUIO URBANISMO

Os serviços da Cultura garantiram a abertura do
edifício do auditório Municipal. Apoio de técnico
durante todo o dia e manutenção de material.

Auditório
Municipal

04

ASSEMBLEIA GERAL DA
RÁDIO CLUBE DA COVILHÃ

Os serviços da Cultura garantiram a abertura do
edifício do auditório Municipal. Apoio de técnico
durante todo o dia e manutenção de material.

Auditório
municipal

04

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO DE
TABULEIROS “A OUTRA
FACE”, DE MARIA ALICE
PEIXEIRO

Inauguração da exposição, com participação
da EPABI, nas Galerias da Câmara Municipal.
Apresentação de uma mostra da coleção de
tabuleiros onde se conjugam várias técnicas de
pintura, designadamente o tradicional charão.

Arcadas /
Galerias
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05

DESFILE DE CARNAVAL
INFANTIL

Desfile do Corso Infantil e Social.
Desfile das Escolas de 1º, 2º Ciclo, IPSS.

Centro da
cidade

05

MEGA AULA DE ZUMBA
CARNAVAL DA NEVE

Sendo um dos principais objetivos do município
tornar a prática desportiva acessível a todos
os cidadãos, o Zumba é uma atividade onde o
visitante e a população covilhanense podem
participar e divertir-se. O “Carnaval da Neve”
convidou este ano todas as mulheres, homens,
crianças, idosos e visitantes sozinhos ou em
família a divertir-se e a dançar ao seu ritmo. Foram
centenas a dançar!

Praça do
Município
(frente aos
Paços do
Concelho)

05

CONCERTO DOS
MASCARADOS (EPABI)

Cedência gratuita do Auditório, apoio técnico e
logístico e colaboração no transporte das crianças
para assistirem ao concerto com a Orquestra de
Sopros da EPABI, sob direção de Carlos Salazar,
no âmbito do Carnaval da Neve.

Teatro
Municipal

05 Fevereiro a
31 Março

EXPOSIÇÃO “VERGÍLIO
FERREIRA NO
CENTENÁRIO DO SEU
NASCIMENTO
(1916-2016)”

Cem anos decorridos do nascimento de Vergílio
Ferreira, escritor beirão, nascido a 28 de Janeiro de
1916 em Melo, concelho de Gouveia, a Biblioteca
Municipal da Covilhã mostra em exposição a vida
e obra do autor. Com um vasto espólio de livros
publicados, divididos em ensaios, diários e ficção
(romance e conto), o autor soube cativar um público
diversificado, através da sua escrita dividida em
duas correntes de pensamento: o existencialismo e
o neorrealismo.

Biblioteca
Municipal

06

APRESENTAÇÃO DE
LIVRO “BEIRA ALTA…
NATURALMENTE”

Cedência de tela e projetor a Turismo Serra da
Estrela, na Covilhã, para a apresentação da obra
“Beira Alta... Naturalmente”, da autoria de Maria de
Fátima Veiga.

Sede Turismo
Serra Estrela

07

S.C.COVILHÃ – C.D.
FEIRENSE

Jornada 28ª da II LIGA. Neste 5º jogo da 2ª volta
deste campeonato, o Covilhã continua a tentar
fugir à zona de despromoção e amealhar os pontos
necessários para atingir o objetivo da manutenção.
Tarefa que não se avizinha nada fácil, perante um
adversário que está no topo da tabela, entre os que
procuram o acesso à I LIGA.

Estádio
Municipal
Santos Pinto

10

ASSINATURA DE
PROTOCOLOS

Projeto Talentos E6G

Gabinete e
Beira Serra

10 a 12

RECUPERAÇÃO DE JANELA
MANUELINA

Iniciam-se os trabalhos de estudo que visam a
devolução da janela da Casa da Hera à cidade.
Identificam-se as pedras, procede-se ao seu
tratamento e limpeza e elabora-se o projeto final
do memorial. Paralelamente é realizado um estudo
documental sobre a História da imagem.

ADC > ANIL

10 a 29

EXPOSIÇÃO “MALUDA”

Lembrando a pintora Maluda, que faleceu a 10
de Fevereiro de 1999, mostra de reproduções de
pinturas onde a artista retrata as janelas de Lisboa.
Em simultâneo, exposição bibliográfica sobre
diversas técnicas de pintura.

Biblioteca
Municipal

12

“ONE BILLION RISING”

Cedência de sistema de som e montagem do
mesmo por técnico da cultura na atividade,
onde estarão presentes mais de 3 dezenas de
instituições do concelho dançando contra a
violência, no âmbito do evento “One Billion Rising”,
da rede social.

Banda da
Covilhã
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15 e 16

VISITA DA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO EXTERNA DA
A3ES

A UBI acolheu a visita da Comissão de Avaliação
Externa da A3ES, Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior, visando a
acreditação dos ciclos de estudos de Licenciatura
em Estudos Portugueses e Espanhóis e Mestrado
em Estudos Didáticos, Culturais, Linguísticos
e Literários. A Comissão de Avaliação, para
um contacto mais direto com a comunidade,
empregadores e parceiros envolvidos na
lecionação dos ciclos de estudos mencionados,
promoveu um almoço no dia 15, onde esteve
presente a Divisão de Cultura, representada pela
Dra. Telma Madaleno.

UBI /
Faculdade
Engenharia

16

O ARQUIVO VAI À ESCOLA
PALESTRA “ARQUIVISTA”

Palestras, em colaboração com a professora
de História, para dar a conhecer aos alunos
Humanidades quais as possíveis profissões
que poderão escolher para o seu futuro. Com a
presença da coordenadora do Arquivo Municipal da
Covilhã, na escola, para falar com os alunos sobre
a arquivística, o percurso do documento ao entrar
num arquivo, quais os processos de restauro e
conservação dos documentos, etc.

Escola
Secundária
Quinta das
Palmeiras

17

S.C.COVILHÃ – C.D. MAFRA

30ª Jornada da II LIGA. 7º Jogo da 2ª volta deste
campeonato. Jogo de vital importância, onde o
Covilhã não pode falhar a conquista dos 3 pontos,
pois está perante um adversário que é direto
opositor à fuga à despromoção.

Estádio
Municipal
Santos Pinto

18

PROJETO GPI
GUIAS DE PERCURSOS
INTERATIVOS

No âmbito da parceria estabelecida entre a rede
de museus municipais e a Escola Secundária
Quinta das Palmeiras, desenvolveu-se o projecto
GPI. Trata-se de um projeto que visa a criação
de roteiros interativos da Covilhã, que vêm
complementar e valorizar os percursos Medieval
e Arte Nova, constituindo ainda, para os alunos,
uma oportunidade de conhecer a cidade e a sua
história. Nesta data procedeu-se à realização de
vídeo documentários destinados a integrar o guia
interativo e a constituir suportes didáticos para as
atividades letivas.

Escola Quinta
das Palmeiras

18

CONFERÊNCIA
“DA MOBILIDADE À
ACESSIBILIDADE”

Os serviços da Cultura garantiram a abertura
do edifício do Auditório Municipal, apoio técnico
durante todo o dia e manutenção de material.

Auditório
Municipal

18

REUNIÃO CPCJ
“MOBILIDADE ALARGADA”

Cedência gratuita da sala polivalente e apoio
técnico.

Biblioteca
Municipal

19

MUSICAL

Cedência gratuita de sala polivalente ao C.C.D.
Oriental de São Martinho. Apoio técnico e logístico.

Teatro
Municipal
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20

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“O AMOR NO AZUL DOS
MEUS SILÊNCIOS”, DE
MARIA NAZARÉ FERREIRA
GONÇALVES |NÁNÁ|

Nasceu no concelho do Fundão. Viveu em França
onde terminou os seus estudos. Nos anos 90 fixou
residência em Alcaria, Fundão. O gosto pela poesia
acompanha-a desde os tempos da juventude.
Nessa altura, escrevia quadras poéticas e cartas
aos namorados. Hoje é reconhecida, no seu meio,
como poetisa e declamadora. Participa em várias
tertúlias poéticas e em programas de rádio onde
se destaca pela poesia declamada. Apresenta-nos
agora o seu novo livro “O amor no azul dos meus
silêncios”.

Tinturaria Galeria de
Exposições

20

LANÇAMENTO DO LIVRO
“SIM É POSSÍVEL “ DE
FÁTIMA BERNARDO

Cedência gratuita do Auditório Municipal,
disponibilização de técnico e meios audiovisuais.

Biblioteca
Municipal

21

S.C.COVILHÃ VS
PORTIMONENSE

31ª Jornada da II LIGA. 8º Jogo da 2ª volta deste
campeonato. Terceira jornada em casa neste mês,
mais uma oportunidade de vital importância para o
Covilhã continuar a luta pela fuga à despromoção,
perante um adversário que é um sério candidato à
subida de divisão.

Estádio
Municipal
Santos Pinto

23

PEÇA DE TEATRO “AUTO
DO CUBO”

A Escola Secundária Quinta das Palmeiras
apresentou no Teatro Municipal a peça de teatro
“Auto do Cubo”, para os alunos do 5º ao 9º ano
de escolaridade, das escolas da Concelho. Nesta
peça, um cozinheiro, um futebolista e um bailarino
são teletransportados para um Cubo gigante. Sem
janelas ou portas, a única forma de voltarem à vida
normal, é resolverem os enigmas matemáticos
lançados pelo próprio cubo. Uma aventura nem
sempre fácil e recheada de peripécias hilariantes,
onde três desconhecidos vão ter de conviver com
gostos e estilos bem diferentes. Embora sozinhas,
as três personagens serão ajudadas pelos
espetadores corajosos que ousem entrar nesta
realidade paralela. Será que conseguirão sair do
Cubo?”

Teatro
Municipal

23

WORKSHOP “A PINTAR
OBSERVO MELHOR”

44 crianças do Colégio das Freiras escolheram a
sua pintura favorita em exposição e pintaram-na à
sua maneira.

Tinturaria Galeria de
Exposições

25

PLANO MUNICIPAL PARA A
IGUALDADE DO GÉNERO

Cedência de equipamento e técnico para a
apresentação do Plano Municipal para a Igualdade
de Género.

Salão Nobre

25

PROJETO GPI
GUIAS DE PERCURSOS
INTERATIVOS

Museus continuam a colaborar com a Escola
Quinta das Palmeiras no projeto que visa a criação
de roteiros interativos da Covilhã e constitui para
os alunos uma oportunidade de conhecer a cidade
e a sua história. Continuação da recolha de vídeos
documentais a integrar o vídeo interativo.

Escola Quinta
das Palmeiras

25

WORKSHOP “A PINTAR
OBSERVO MELHOR”

45 meninos do ATL do Colégio das Freiras (manhã)
e mais 33 (tarde) escolheram a sua pintura favorita
em exposição e pintaram-na à sua maneira

Tinturaria Galeria de
Exposições

26

DIA INTERNACIONAL DA
MULHER

Conferência de Imprensa para apresentação do
programa do evento “Dia da Mulher”.

Sala de
Reuniões

26 e 27

SONORIZAÇÃO DE FILME
“COVILHÃ INDUSTRIAL E
PITORESCA”

A Divisão de Cultura colabora com o projeto New
Hand Lab na promoção do património industrial,
através da cedência de meios logísticos para o
espetáculo.

New Hand
Lab

249

Março
Data

Tema

Local

01 a 29

DESPORTO

Pistas de Atletismo – 2ª a Sábado, 08h às 21h00
/ Domingo, 09h00 às 13h00.
Ginástica Sénior – 2ª e 5ª, 09h às 10h / 3ª e 6ª,
09h00 às 11h00.
Desporto para Todos – 3ª e 6ª, 18h00 às 21h00.

Complexo
Desportivo

01 a 31

HORA DO CONTO

“A Palavra Mágica” de Vergílio Ferreira. O
escritor, que também soube cativar o público
mais jovem, conta-nos nesta fascinante história
infantojuvenil como as palavras podem adquirir
sentidos diversos do seu significado real.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

DESTAQUE DE LEITURA E
FILMES EM DESTAQUE

“As Pessoas Felizes” de Agustina Bessa Luís
“Um Homem Chora” (Sally Potter); “À Noite no
Museu” (Sham Levy); “Identidade Desconhecida”
(Doug Liman)

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “VERGÍLIO
FERREIRA NO
CENTENÁRIO DO SEU
NASCIMENTO
(1916-2016)”

Cem anos decorridos do nascimento de Vergílio
Ferreira, escritor beirão, nascido a 28 de Janeiro
de 1916 em Melo, concelho de Gouveia, a
Biblioteca Municipal da Covilhã mostra em
exposição a vida e obra do autor. Com um
vasto espólio de livros publicados, divididos em
ensaios, diários e ficção (romance e conto), o
autor soube cativar um público diversificado,
através da sua escrita dividida em duas
correntes de pensamento: o existencialismo e
o neorrealismo. Vergílio Ferreira é um escritor
intrigante que envolve os leitores nos seus
enredos e os apaixona. Ele não se limita a narrar,
ele questiona, inquere, avalia e semeia a dúvida
em quem o lê.

Biblioteca
Municipal

01 Março a 03
Abril

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
E ESCULTURA “COVILHÃ
PAISAGEM (PARTE III)”, DE
EDUARDO NUNES

Eduardo Nunes nasceu em Constância em 1963.
Cursou Equipamento e Decoração na Escola
António Arroio e possui o curso de Restauro e
Manufatura de Azulejo da Escola Profissional de
Recuperação do Património de Sintra. Frequenta
o quarto ano vertente pintura, na Faculdade
de Belas Artes da Universidade de Lisboa e
detém ainda o Curso de Desenho da Sociedade
Nacional de Belas Artes.

Tinturaria Galeria de
Exposições

02 e 09

PROJETO GPI

Museus colaboram com a Escola Quinta das
Palmeiras no projeto
gpi@guiasdepercursosinteractivos.
Trata-se de um projeto que visa a criação de
roteiros interativos da Covilhã e constitui ainda,
para os alunos, uma oportunidade de conhecer
a cidade e a sua história. Continuação da
recolha de vídeos documentais a integrar o vídeo
interativo.

Escola
Secundária
Quinta das
Palmeiras

02

REPORTAGEM / VISITA

Visita da jornalista da Rádio Renascença ao
Museu de Arte Sacra.

Museu de Arte
Sacra
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02

CONFERÊNCIAS
QUARESMAIS

“Uma Quaresma em Ano de Misericórdia.
Portugal: Necessidade de arrependimento e de
conversão coletivos”, com o Prof. Manuel Braga
da Cruz (Antigo Reitor da Universidade Católica
Portuguesa).

Anfiteatro
das Sessões
Solenes da UBI

02, 09, 16, 23
e 30

VISITAS GUIADAS À
BIBLIOTECA E AO 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 e o Museu
do Conto.

Biblioteca
Municipal

03

CLASSIFICAÇÃO DA
FÁBRICA ESTRELA

Reunião para constituição de grupo de trabalho,
com vista à classificação da Fábrica Estrela.
Estiveram presentes o Presidente da Câmara,
Dr. Vítor Pereira, e o Reitor da UBI, Professor
Doutor António Fidalgo, a chefe de Divisão da
Cultura, os coordenadores da Rede de Museus
e do Museu de Lanifícios e Francisco Afonso,
proprietário da Fábrica Estrela.

UBI / Reitoria

03

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “LUZES DA
QUARESMA”

Inauguração da exposição constituída pela
coleção de candeeiros de Alberto Alves, peças
atualmente caídas em desuso, mas que possuem
uma grande carga simbólica. O Museu de
Arte Sacra permite-lhe agora conhecer estes
utensílios, também eles, obras de arte. Com
a atuação de Leonor Narciso no “Canto da
Verónica”.

Museu de Arte
Sacra

03 a 05

TEATRO “SANGUE E
OUTRAS SUBSTÂNCIAS”

Cedência gratuita do Teatro Municipal,
disponibilidade de técnicos, bilheteira e
pagamento de quarto a artistas. A peça de teatro
é da responsabilidade da ASTA, autoria de
Rui Pires e Sérgio Novo, com interpretação de
Edmilson Gomes, Filipa Canelas Pinto, Gonçalo
de Morais, Helena Ribeiro e Iuri Lopes.

Teatro Municipal

03 a 12

20º CICLO DE TEATRO
UNIVERSITÁRIO DA BEIRA
INTERIOR

Na sua vigésima edição, este Ciclo de Teatro
contou com a presença de diversos grupos de
Portugal, Espanha, Itália e ainda de Cabo Verde,
sendo que teve início com a apresentação do
mais recente trabalho do TeatrUBI e ASTA:
a peça “Sangue e Outras Substância”. A
comemorar 20 anos de existência no mês de
março, este é o festival de teatro universitário
mais antigo do país a ser realizado de forma
ininterrupta, tornando-se um marco importante no
panorama do teatro universitário nacional, mas
também mundial.

Teatro Municipal

03 a 29

EXPOSIÇÃO DE
CANDEEIROS “LUZES DA
QUARESMA”, COLEÇÃO DE
ALBERTO ALVES

Paradoxalmente a Quaresma, vista por muitos
como período de trevas, é para os cristãos o
espaço temporal que espera a Redenção, logo a
esperança na verdadeira luz da Ressurreição. Ao
longo dos tempos os candeeiros, de uma forma
simbólica, foram utilizados em rituais ligados
à Paixão de Cristo como nos ofícios de trevas.
Outros, assentes em base circular, constituídos
por uma coluna, onde encaixa o depósito de
azeite, eram utilizados em cerimónias fúnebres
O azeite era utilizado nos candeeiros por ser um
combustível inodoro, sem o cheiro desagradável,
e possuidor de uma grande carga simbólica.
Estes candeeiros, hoje caídos em desuso
são desconhecidos pela maioria. O Museu de
Arte Sacra permitiu conhecer estes utensílios,
também eles, obras de arte.

Museu de Arte
Sacra
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03 a 31

EXPOSIÇÃO “AS
EXTRAORDINÁRIAS
VIAGENS DE JÚLIO VERNE”

Lembrando o 101º aniversário da morte do
singular escritor francês do século XIX, Júlio
Verne, propomo-nos realizar uma exposição
bibliografia da obra do autor, complementada
com informação biográfica da sua aventurosa
vida.

Biblioteca
Municipal

05

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “POESIA DO
BARRO”

Exposição “Poesia do Barro” que teve lugar
no espaço Municipal, Arcadas do Município,
podendo ser apreciadas 40 obras em barro,
do escultor Odon Nogueira. A inauguração
contou com uma forte presença da comunidade
estudantil de Erasmus e de dezenas de
Covilhanenses, actuaram os alunos da
Universidade da Beira Interior Caio Campos e
Raissa de Cillo, com música tradicional brasileira.
O Município da Covilhã esteve representado
pelo Vereador Carlos Martins, assim como o
representante do escultor o Barão de Fulworth.

Arcadas da
Câmara

05 Março a 03
Abril

EXPOSIÇÃO DE
ESCULTURA DE ODON
NOGUEIRA

Odon Nogueira começou a esculpir em pedrasabão. Com o mestre António Poteiro descobre
o fascínio de aperfeiçoar figuras de barro. E
sagra a Mãe Índia, com resplendor de penas,
fonte de vida, deusa de fecundidade e sabedoria;
em discurso de afetividade, elege meninos
tocadores de música com uma pomba a encimar
as cabeças, aclama o festejo de flores com
mulheres, senhoras do nascimento, mostra de
peões e cavalos, saúda o dentista biturano, louva
Eros num beijo apaixonado, na praça… e cria
tantas outras que configuram a confiança de
quem sabe os segredos da humana condição e
deseja como fim supremo a Paz.

Arcadas /
Galerias da
Câmara

08

DIA INTERNACIONAL DA
MULHER

Cedência gratuita de sala e apoio técnico à
Coolabora e Rede Social, para as comemorações
do Dia da Mulher.

Biblioteca
municipal

08

COMEMORAÇÃO DO
DIA INTERNACIONAL DA
MULHER

Pretendemos que o dia da mulher seja mais do
que uma data em que se relembra a igualdade de
género, em que se relembram as dificuldades da
mulher enquanto mãe e enquanto profissional, e
depois no dia 9 tudo se mantém igual.
Programa: 10H Abertura / 11H Rastreio
Glicémico e Tensão Arterial com Farmácia
São João / 12H30 Banca da Liga Portuguesa
Contra o Cancro / 12H30 Estética (manicure
e maquilhagem) com Avalforma / 12H30
Termalismo (massagem facial e de mãos) com
Avalforma / 12H30 Sessão fotográfica / 12H30
Showcooking de comida saudável com Farmácia
São João / 14H Workshop Dermocosmética com
Farmácia São João / 14H Banca da Liga Contra o
Cancro / 14H Estética (manicure e maquilhagem)
com Avalforma / 15H00 Termalismo (massagem
facial e de mãos) com Avalforma / 15H30 Sessão
fotográfica / 17H Apresentação da coletânea
de poemas contra a violência de género “Um
Litro de Lágrimas”; leitura expressiva de alguns
poemas da autora Rogélia Proença / 18H
Inauguração da Exposição “Terra Mater” de Célia
Alves com declamação de poesia pela Academia
Sénior da Covilhã e Espetáculo de dança por
Glória Olivares.

Auditório
Municipal
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08

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“TERRA MATER”, DE CÉLIA
ALVES

Com declamação de poesia (colaboração
Academia Sénior da Covilhã) e espetáculo de
dança por Glória Olivares. | Célia Alves, artista,
dedicou, como geógrafa, muitas horas a observar
e a fotografar as figuras que moldam a terra,
a conhecer os processos da sua laboração,
a registar os seus saberes e a identificar as
condições em que se vai processando o seu
envelhecimento. Assim, nasceu a necessidade
de as vivenciar, tentando captar-lhe as posturas,
as formas, os movimentos e as emoções. Iniciou
a sua atividade na pintura em 2001, sendo,
segundo Ângelo Vaz, “conhecedora profunda
das expressões, dos gestos e das posturas de
quem vive o dia-a-dia a laborar na terra pela sua
sobrevivência…, pintura serena e poética de um
testemunho histórico para os vindouros”.

Auditório
Municipal

08

CAFÉ LITERÁRIO COM
SANDRO WILLIAM
JUNQUEIRA

Sandro William Junqueira nasceu em 1974. Num
país que já não existe. E é um músico falhado.
Com onze anos apanhou varicela e começou
a ler. Ainda não parou. Trabalha regularmente
em teatro como ator e encenador. Publicou “O
Caderno do Algoz” (Caminho 2009); “Um Piano
para Cavalos Altos” (Caminho e Leya Brasil,
2012); “No Céu não há Limões” (Caminho 2014);
e “A Cantora Deitada” (Caminho 2015). Autor
do texto “Os Anjos Tossem Assim” in Panos,
Culturgest (2014). Contribuiu com um conto para
a revista Granta (2014). Em 2012 foi considerado
um dos escritores para o futuro pelo semanário
Expresso.

Bar do Grupo
Educação
e Recreio
Campos Melo

08 a 29

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“TERRA MATER”, DE CÉLIA
ALVES

Esta exibição retrata, no feminino, as raízes da
vida, da tradição, dos segredos guardados ao
longo dos séculos, das guerras, das violências
ancestrais. Ali a juventude e senectude numa
geo-fraternidade em que as mulheres surgem
representadas como as irmãs da natureza.
Os seus quadros apresentam com pormenor
a postura e expressões dos modelos, onde as
cores quentes nos remetem para uma viagem
pela Beira e Alentejo.

Auditório
Municipal

09

COLÓQUIO “OS LUGARES
DE VERGÍLIO FERREIRA”
/ ENCONTROS NA
BIBLIOTECA “VERGÍLIO
FERREIRA NA BEIRA”

Sessão de Abertura: Presidente da Faculdade de
Artes e Letras: Paulo Serra; Representante da
Câmara da Covilhã; Presidente do Departamento
de Letras: Paulo Osório; Professor Responsável
pela Biblioteca: José Rosa. // 1º Painel: “Os
lugares de Vergílio Ferreira” com Carla Xavier
Luís; Miguel Real; Jorge Costa Lopes e Cristina
Vieira
Inauguração de Mostra Bibliográfica sobre o
Escritor. // 2º Painel: “Vergílio Ferreira e outras
escritas” por João de Mancelos; Manuel da
Silva Ramos e Gabriel Magalhães. // 3º Painel:
“Encontros na Biblioteca” sobre “Vergílio Ferreira
na Beira” por Alípio de Melo e João Morgado. //
Sessão de Encerramento, com a presença de
responsável da Câmara Municipal da Covilhã.

Auditório da
Biblioteca da
UBI / Biblioteca
Municipal da
Covilhã

09

S.C.COVILHÃ – BENFICA B

Jornada 34ª da II Liga. A 12 jornadas do fim da
prova, qualquer ponto pode ser fundamental
para o Covilhã conseguir consolidar a posição de
manutenção. Especialmente quando se trata de
adversários que lutam atualmente pelos mesmos
objetivos e que por isso são adversários diretos.

Estádio
Municipal
Santos Pinto
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10

REUNIÃO CPCJ

Cedência gratuita de sala polivalente. Apoio
técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

10 a 31

EXPOSIÇÃO “A
LITERATURA CHILENA EM
DESTAQUE: UM OLHAR
SOBRE OS AUTORES
CHILENOS”

Esta mostra biobibliográfica pretende dar
ênfase à coleção de autores chilenos da BMC,
nomeadamente Luís Sepúlveda, Isabel Allende,
Pablo Neruda, Marcela Serrano, Hernán
Rivera Letelier, António Skármeta, Elizabeth
Edmondson, entre outros.

Biblioteca
Municipal

11

LANÇAMENTO DO LIVRO
“AS PINTURAS DO SALÃO
DOS CONTINENTES NA
CASA DAS MORGADAS E
A ARTE DA COVILHÃ NO
INÍCIO DO SÉCULO XVIII”

Esta obra, da autoria de Vítor Serrão, Maria do
Carmo Mendes e Ricardo Silva, documenta o
processo de reabilitação das pinturas do Salão
dos Continentes, integradas no edifício da Casa
das Morgadas, sede do Partido Comunista desde
1975. Um Salão Nobre dos Paços do Concelho
repleto recebeu este momento histórico, de
grande relevância cultural para a Covilhã e para
o país. Vítor Pereira, Presidente do Município,
foi o primeiro a usar da palavra seguido de Vítor
Serrão, o coordenador deste projeto, de João
Soares, o Ministro da Cultura, e de Jerónimo de
Sousa, Secretário-Geral do Partido Comunista
Português. Mais uma vez se fez história pois foi
a primeira vez que um líder comunista nacional
discursou na Câmara Municipal da Covilhã.
Seguiu-se um breve passeio pela zona histórica
da cidade, dando a conhecer aos ilustres
convidados as obras de arte urbana com que o
Projeto Wool tem presenteado a Covilhã. Por fim,
convidados e população puderam ver ao vivo os
painéis restaurados na Casa das Morgadas.

Salão Nobre

11

HORA DO CONTO

Com a presença do Infantário da Santa Casa da
Misericórdia.

Biblioteca
Municipal

11

PALESTRA / EMPRÉSTIMO
DE MATERIAL

Empréstimo da aparelhagem ao Conservatório
para palestra Dr.ª Pereira Coelho.

Conservatório
de Música

12

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO DE
ESCULTURA “GÉNESIS”,
DE JOÃO CONCHA, COM
EXIBIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
DE ARTES MARCIAIS DA
COVILHÃ

Foi inaugurada uma exposição exterior no Museu
de Arte Sacra, constituída por 17 esculturas de
João Concha – com exibição da “Associação
Centro de Artes Marciais da Covilhã”, que
nos apresentou uma velha Lenda Oriental. As
esculturas de João Concha são construídas
com pedaços de metais usados, desperdícios
e utensílios soldados entre si para formar,
reformular e recriar objetos de características
figurativas. Tudo começou quando experimentou
a técnica da soldadura na construção de uma
fonte de água no seu quintal, com ferros velhos
por si guardados, e em 2008 nascia a sua
primeira obra desta nova fase, a “Dama de
Ferro”. Hoje as esculturas de João Concha são
obras de arte repletas de força e movimento
demonstrativas da sua capacidade criativa.
Tendo sido uma das exposições que mais atraiu
pessoas ao Museu deixando críticas muito
positivas, relativamente ao espaço da exposição
assim como da qualidade e originalidade da
mesma.

Museu de Arte
Sacra
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12

CAPÍTULO DA CONFRARIA
DA PASTINACA E DO
PASTEL DE MOLHO

Apoio técnico, logístico e speaker.

Salão Nobre

12

2º ANIVERSÁRIO DA
ASSOCIAÇÃO DE
DIABÉTICOS DA SERRA DA
ESTRELA

Impressão de cartazes e flyers; divulgação e
cedência gratuita do auditório da Biblioteca
Municipal e apoio técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

12 Março a 27
Abril

EXPOSIÇÃO DE
ESCULTURA “GÉNESIS”, DE
JOÃO CONCHA

As esculturas de João Concha são construídas
com pedaços de metais usados, desperdícios
e utensílios soldados entre si para formar,
reformular e recriar objetos de características
figurativas. Tudo começou quando experimentou
a técnica da soldadura na construção de uma
fonte de água no seu quintal, com ferros velhos
por si guardados, e em 2008 nascia a sua
primeira obra desta nova fase, a “Dama de
Ferro”. Hoje as esculturas de João Concha são
obras de arte repletas de força e movimento
demonstrativas da sua capacidade criativa.

Museu De Arte
Sacra

14

DESPORTO ESCOLAR

15

DIA MUNDIAL
DOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR

Workshop Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor. Abertura de Auditório Municipal
e apoio técnico com funcionário. Cedência de
expositores.

Auditório
Municipal

15, 23 e 30

COMEMORAÇÕES DIA DA
MULHER

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, foi
desenvolvido um conjunto de workshops de yoga,
uma prática de meditação milenar.

Auditório
Municipal

16

PRESIDÊNCIA DA AICEI

Reunião preparatória de trabalho, no âmbito da
presidência da Covilhã à AiCEi

Coimbra /
Museu da
Ciência

16

HORA DO CONTO / CANTO
DAS VOGAIS

Pelos técnicos da Biblioteca Municipal.

Paúl / Casa
Marmelo e Silva

16

S.C.COVILHÃ – S.C.
FREAMUNDE

36ª Jornada da II LIGA. A 10 jornadas do fim do
campeonato e apesar deste ser um adversário do
topo da tabela, que espreita uma oportunidade
para subir ao escalão principal do nosso futebol,
continua a ser de vital importância, apesar da
mais valia do adversário, o Covilhã lutar pela
conquista dos 3 pontos e trazer à memória o
“inferno” que já foi o Estádio Municipal Santos
Pinto, para conseguir o objetivo da manutenção.

Estádio
Municipal
Santos Pinto

16

DIA INTERNACIONAL DA
MULHER: ALIMENTAÇÃO
VEGETARIANA

Na continuação das Comemorações do Dia da
Mulher, realizou-se um Workshop e Palestra
acerca de alimentação vegetariana.

Auditório
Municipal
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17

COMEMORAÇÕES DIA DA
MULHER: DEBATE

Inserido nas Comemorações do Dia Internacional
da Mulher, teve lugar um Encontro/Debate
“Jornalismo no Feminino” com a participação
de jornalistas locais, antecedida pela atuação
do Coro da Academia Sénior. Colaboração e
intervenção das jornalistas: Adriana Ribeiro, Ana
Sofia Paiva, Catarina Canotilho, Dulce Gabriel,
Gina Almeida, Paula Charro. O evento contou
com momento musical a cargo do coro Academia
Sénior, e a presença do Vereador da Cultura.

Auditório
Municipal

18

COMEMORAÇÕES DIA DA
MULHER

Workshop de danças latinas com Glória Olivares.

Auditório
Municipal

18 a 23

1º CONCURSO
INTERNACIONAL DE
PERCUSSÃO

Decorreu na Covilhã o 1º Concurso Internacional
de Percussão, organizado pela ACBI, pela
Câmara Municipal da Covilhã, pela ICOVI e pela
UBI. Este grande evento cultural teve início no
18 de março, tendo a sua grande conclusão
agendada para dia 23, no Auditório da Faculdade
de Medicina, às 21h00, com o concerto de
encerramento e laureados das categorias C e D.
A entrada é gratuita.

UBI / Faculdade
de Ciências da
Saúde

21

POEMAS DE BOLSO

Atividade desenvolvida no âmbito do Dia Mundial
da Poesia (21 de Março): Destaque bibliográfico
de alguns poetas portugueses; Impressões de
poemas para os utentes da BMC levarem para
casa; Convite aos leitores a escolher um poema.

Biblioteca
Municipal

21

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Cedência gratuita de sala e apoio técnico.

Biblioteca
Municipal

22

WORKSHOP “PÁSCOA
COLORIDA”

23 crianças do ATL da Associação de Pais da
Escola do Canhoso.

Tinturaria Galeria de
Exposições

22 a 31

WORKSHOP “PÁSCOA
COLORIDA”

Durante as férias da Páscoa a Tinturaria recebeu
crianças dos ATL da cidade que dedicaram uma
tarde à arte, tendo como objetivo desenvolver
nos participantes as capacidades de observação
e expressão através de diversos exercícios
de desenho e pintura. No dia 22, a Tinturaria
recebeu 19 crianças do Abrigo dos Pequeninos
e 22 do ATL da Associação de Pais da Escola de
Santo António.

Tinturaria Galeria de
Exposições

23 e 30

COMEMORAÇÕES DIA DA
MULHER

No âmbito das Comemorações do Dia da Mulher,
teve lugar um Mini curso de Yoga.

Auditório
municipal

23

COMEMORAÇÕES DIA DA
MULHER

Inserido nas Comemorações do Dia da Mulher,
realizou-se o Workshop: danças latinas com
Glória Olivares.

Auditório
Municipal
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23

1º CONCURSO
INTERNACIONAL DE
PERCUSSÃO

Concerto de Encerramento e laureados das
categorias C e D, organizado pela ACBI, pela
Câmara Municipal da Covilhã, pela ICOVI e pela
UBI.

Auditório da
Faculdade de
Ciências da
Saúde

25 e 26

FILME “COVILHÃ
INDUSTRIAL”

A Divisão de Cultura colaborou com o projeto
“New Hand Lab” na promoção do património
industrial, através da cedência de meios
logísticos para a realização deste segundo
espetáculo.

New Hand Lab

28

PLANO DE COMBATE AO
INSUCESSO E ABANDONO
ESCOLAR
REUNIÃO

No âmbito das atividades previstas pela
Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra
da Estrela, os Diretores do Agrupamento e/
ou Escola não Agrupadas, o Vereador em
Permanência, Dr. Jorge Torrão e Técnicos do
Município, estiverem presentes na reunião
diagnóstico para elaboração do plano de
combate ao insucesso e abandono escolar.
Durante a reunião foram abordados os seguintes
temas: - Entendimento da situação atual do
insucesso e abandono escolar na região
das Beiras e Serra da Estrela; - Iniciativas
ligadas ao Insucesso Escolar implementadas
pelos Agrupamentos Escolares e/ou Escolas
não Agrupadas e pelos Municípios; - Lições
aprendidas com o trabalho já desenvolvido; Iniciativas a desenvolver nos próximos tempos;
- Sugestões e ideias de projetos/ iniciativas a
desenvolver.

Instituto
Politécnico da
Guarda

29

COMEMORAÇÕES DIA DA
MULHER

Caminhada Zen com saída do Auditório Municipal
até ao Jardim Botânico onde se realizou uma
sessão de meditação com lanche partilhado.
Atividade inserida nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher.

Auditório
Municipal

30

DESCOBRIR A COVILHÃ

Um grupo de 25 seniores do concelho de Castelo
de Vide deslocou-se à nossa cidade para uma
visita guiada pela zona histórica, através do
programa “Descobrir a Covilhã”. Este Programa
permite a realização de visitas guiadas, gratuitas,
pelas zonas históricas da cidade para grupos
com mais de 10 indivíduos. Estas visitas devem
ser marcadas com 48 horas de antecedência e
são organizadas de acordo com os interesses
de cada grupo, podendo resultar entre outros
nos seguintes itinerários: “Covilhã Medieval”,
“Rota das Igrejas”, “Percurso genérico do centro
histórico”, “Rota azul e branca” (azulejos), “Em
busca dos símbolos perdidos” ou outros que se
possam vir a acordar mutuamente.

Zona Histórica
da Covilhã

30

HORA DO CONTO

Com ATL do Teixoso.

Biblioteca
Municipal

30

WORKSHOP “PÁSCOA
COLORIDA”

22 crianças do ATL da Associação de Pais da
Escola do Refúgio.

Tinturaria Galeria de
Exposições
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31

DRAMATIZAÇÃO E
DOCUMENTÁRIO “OS
OLHOS DO MEDO”

Durante todo o mês de Março comemorou-se o
Dia Internacional da Mulher, com workshops de
refeições saudáveis e de danças latinas, encontro
e debate sobre jornalismo no feminino, atuações
musicais, exposição de pintura, cursos de yoga
e muitas outras atividades como fotografia,
estética, rastreios médicos, massagens,… Na
voz do vereador com o pelouro da cultura, Jorge
Torrão, trata-se de um programa que não se
encontra encerrado, já que a Câmara Municipal
da Covilhã irá continuar a promover atividades
durante todo o ano dedicadas especialmente ao
feminino.
Neste âmbito, teve lugar a exibição de uma
peça de teatro intitulada “Os olhos do medo”. A
performance, inspirada num texto de Fernando
Paulouro Neves e desenvolvida pela ASTA,
levou ao Auditório mais de 30 pessoas, que
tiveram ainda a oportunidade de assistir ao
documentário “Metade do Mundo”, da autoria da
Coolabora, que tem como tema a prevenção da
violência de género e a promoção da igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres.
Encerrou-se assim, com chave de ouro, este
programa comemorativo.

Auditório
Municipal

31

BALANÇO

Durante o mês de Março, foram mais de 4.000
os visitantes dos espaços culturais da Covilhã.
Às várias exposições patentes ao público
acorreram mais de 3.000 pessoas. Com maior
número de visitantes, 1.362, surge o Museu de
Arte Sacra, onde se encontram as exposições
temporárias “Luzes da Quaresma” e “Génesis”,
que se manterão patentes ao público até final de
Abril. O Auditório Municipal que pela primeira vez
acolheu uma exposição de pintura, “Terra Mater”,
da autoria de Célia Alves, recebeu cerca de 700
visitas. Por sua vez, a “Poesia do Barro”, que
decorreu nas arcadas dos Paços do Concelho,
foi vista por meio milhar de visitantes, enquanto
a Galeria de Exposições Tinturaria recebeu
598 visitas à exposição “Covilhã Paisagem”. Ao
Teatro Municipal deslocaram-se 1.074 pessoas
para assistir a 10 dias de espetáculos. O evento
que chamou uma maior quantidade de público foi
o 20º Ciclo de Teatro da Beira Interior.

Espaços
expositivos e de
espetáculo
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Abril
Data

Tema

Local

Até 03 Abril

EXPOSIÇÃO DE
ESCULTURA DE ODON
NOGUEIRA

Nascido em Bela Vista de Goiás, começou a
esculpir em pedra-sabão e com o mestre António
Poteiro descobre o fascínio de aperfeiçoar figuras
de barro. Sagra a Mãe Índia, com resplendor de
penas, fonte de vida, deusa de fecundidade e
sabedoria; elege meninos tocadores de música
com uma pomba a encimar as cabeças, aclama
o festejo de flores com mulheres, senhoras do
nascimento, mostra de peões e cavalos, e cria
tantas outras que configuram a confiança de quem
sabe os segredos da humana condição e deseja
como fim supremo a Paz.

Câmara
Municipal

02 a 31

EXPOSIÇÃO “PALAVRAS
DA TERRA”

Exposição produzida pelo Instituto Português do
Livro e das Bibliotecas e cedida pela Biblioteca
Municipal do Porto. | A literatura é uma outra
forma de paisagem. Mas nem por isso a geografia
verdadeira lhe é indiferente. Muitos dos nossos
autores escreveram sobre Portugal, e recriaram
nas suas obras uma geografia literária tão colorida
e variada como a outra. É desses contrastes que
esta exposição pretende falar: por imagens e por
palavras. É o retrato de Portugal que cada autor
nos deixou - bucólico, sarcástico, nostálgico ou
visionário.

Biblioteca
Municipal

02 a 27

EXPOSIÇÃO “GENESIS”

As esculturas de João Concha são construídas
com pedaços de metais usados, desperdícios e
utensílios soldados entre si para formar, reformular
e recriar objetos de características figurativas.
Tudo começou quando experimentou a técnica da
soldadura na construção de uma fonte de água no
seu quintal, com ferros velhos por si guardados,
e em 2008 nascia a sua primeira obra desta nova
fase, a “Dama de Ferro”. Hoje as esculturas de
João Concha são obras de arte repletas de força e
movimento retiradas da sua capacidade criativa.

Museu de
Arte Sacra

De 01 a 30

DESPORTO

Pistas de Atletismo
Aulas de Ginástica Sénior
Desporto Para Todos

Complexo
Desportivo

De 01 a 30

WORKSHOPS RECICL’ARTE

Durante o mês de Abril 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 elaboração
de peças de arte. Exploraremos diferentes técnicas
e materiais, valorizando a requalificando objetos
considerados inúteis e transformando-os em
verdadeiras obras de arte, peças que renascem
quando se dá asas à imaginação.

Tinturaria Galeria de
Exposições

De 01 a 29

HORA DO CONTO “A
PALAVRA MÁGICA” DE
VERGÍLIO FERREIRA

O escritor, que também soube cativar o público
mais jovem, conta-nos nesta fascinante história
infanto-juvenil como as palavras podem adquirir
sentidos diversos do seu significado real. Na
história aqui narrada, o sentido popular dado a
uma palavra, à palavra inócuo, desencadeou
ações que terminaram em discussões, enredos,
desentendimentos e até num julgamento em
tribunal.

Biblioteca
Municipal

01

CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA

Jogo da Selecção Feminina de futebol.

Sala de
reuniões
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02

DIA INTERNACIONAL DO
LIVRO INFANTIL

Mostra biobibliográfica de Hans Christian
Andersen, bem como reproduções de alguns dos
famosos personagens dos seus livros infantis, com
o objetivo de chamar a atenção para a importância
da leitura e para o papel fundamental

Biblioteca
Municipal /
Sala InfantoJuvenil

02

FÓRUM DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

Cedência gratuita e abertura de edifício, técnico de
som e apoio logístico.

Auditório
Municipal

02

FUTEBOL II LIGA

Sporting da Covilhã vs Oriental Lisboa

Estádio
Santos Pinto

02

LANÇAMENTO DE LIVRO

“Os Insensíveis também sofrem”, de Rute Dina
Serra Livramento.

Biblioteca
Municipal

03

WORKSHOPS E OFICINA
GASTRONÓMICA “O
DESPERTAR DA CEREJA”

Apoio Logístico, sistema de som, sonoplasta e
speaker.

Ferro

04

DIA INTERNACIONAL DO
LIVRO INFANTIL
PROJETO “NÓS E A FRUTA”

O Presidente da Câmara Municipal da Covilhã,
Vítor Pereira, esteve hoje, 4 de Abril, durante
a manhã, em três escolas do concelho (EB2
Pêro da Covilhã; EB1 Santo António e EB1 São
Silvestre), onde entregou pessoalmente um
livro lúdico-pedagógico acerca da promoção de
hábitos saudáveis. Nesta ação, que se insere
no âmbito do Dia Internacional do Livro Infantil e
que pretende destacar a importância da leitura
na infância, o Presidente da Câmara fez-se
acompanhar pelo Vereador com o pelouro da
Educação e Cultura, Jorge Torrão; a Chefe de
Divisão da Educação e Cultura, Telma Madaleno;
o Diretor do Agrupamento Pêro da Covilhã, Jorge
Cruz; e pela técnica responsável pela educação
nesta Autarquia, Sónia Reis. Durante a iniciativa,
Vítor Pereira destacou a importância de saber
ler e saber escrever o português, tendo sempre
em atenção o valor que se deve dar ao brincar e
aos hábitos saudáveis em termos alimentares.
Este dia irá ainda prolongar-se com a iniciativa
“Trocado para Miúdos”, na qual o escritor Miguel
Morais irá conversar com os mais pequenos
sobre a sua coleção “O ano mais estúpido do
meu irmão mais novo”, escrita em 3 volumes sob
a forma de diário ilustrado, que foca a cultura
e costumes portugueses com a realidade das
disciplinas lecionadas no ensino básico. Foram 284
as crianças abrangidas neste evento, contudo o
livro foi durante o dia de hoje entregue a todas as
crianças das escolas do concelho da Covilhã.

Escolas do
concelho
(EB2 Pêro da
Covilhã; EB1
Santo António
e EB1 São
Silvestre)

04

DIA INTERNACIONAL DO
LIVRO INFANTIL COM
MIGUEL MORAIS

O escritor Miguel Morais esteve presente no dia
4 de Abril, em três escolas do concelho (EB2
Pêro da Covilhã; EB1 Santo António e EB1 São
Silvestre), onde integrou a iniciativa “Trocado para
Miúdos”. Nesta ação, que se insere no âmbito do
Dia Internacional do Livro Infantil e que pretende
destacar a importância da leitura na infância, o
escritor Miguel Morais conversou com os mais
pequenos sobre a sua coleção “O ano mais
estúpido do meu irmão mais novo”, escrita em 3
volumes sob a forma de diário ilustrado, que foca
a cultura e costumes portugueses com a realidade
das disciplinas lecionadas no ensino básico.
Foram 284 as crianças que ouviram atentamente
o escritor explicar a história do Miguel e do seu
irmão mais novo que só faz disparates, em casa
e na escola, esgotando a paciência à família e
à professora. Uma forma original e educativa de
destacar a leitura através do exemplo de uma outra
criança.

Escolas do
concelho
(EB2 Pêro da
Covilhã; EB1
Santo António
e EB1 São
Silvestre)
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04 abril a 30
dezembro

EXPOSIÇÃO “SEGREDOS E
TESOUROS DO ARQUIVO
MUNICIPAL”

As portas do Arquivo Municipal da Covilhã abriramse para uma mostra da sua coleção particular de
pergaminhos e forais. Esta exposição centra-se
no âmbito das Comemorações dos 830 Anos do
1º Foral da Covilhã, doado por D. Sancho I em
setembro de 1186. Em exibição estiveram mais de
40 réplicas de pergaminhos de diversas épocas
e o Foral de D. Manuel I, concedido à Covilhã
em Agosto de 1510, escrito em português sobre
pergaminho e que se encontra à guarda deste
espaço arquivístico. De referir que durante este
ano serão vários os eventos centrados na bandeira
das “Comemorações dos 830 Anos do 1º Foral
da Covilhã”, que irão incluir outras exposições,
debates, iniciativas para crianças e jovens.

Arquivo
Municipal

04 abril a 30
dezembro

JOGOS LÚDICOPEDAGÓGICOS “SELO DO
FORAL” E “A COROA DO REI
D. SANCHO”

Estes dois jogos têm o intuito não só de divulgar
a exposição Segredos e Tesouros do Arquivo
Municipal, ligada às Comemorações dos 830 anos
do 1º Foral da Covilhã, mas também procuram dar
conhecer a História local e quanto os documentos
antigos são importantes para hoje conhecermos
essa mesma história. Assim as crianças que
visitaram o espaço executaram a sua própria
coroa, decorada com a imagem do Foral de D.
Sancho. Foi ainda criado um selo autocolante com
a imagem do Rei que doou o foral à Covilhã, que
servia de marco no jogo do Galo.

Arquivo
Municipal

De 05 Abril a
01 Maio

EXPOSIÇÃO DE
ESCULTURA “SECOND
CHANCE”

José Manuel Pereira é escultor formado pelo IADE
em Design de Produção Visual, com Mestrado em
Design e Cultura Visual. Foi professor de educação
visual na EB2/3 do Tortosendo e de artes na
Secundária Campos Melo. Até 2012 foi gerente
e designer da empresa de design de interiores
“Pendular”. A sua obra está representada em várias
colecções nacionais e internacionais, sendo de
destacar uma das exibições na Covilhã, em 2015,
na colectiva “Duelo de Rosas”.

Tinturaria Galeria de
Exposições

06

REUNIÃO AICEI

Preparação da reunião preparatória intermédia do
encontro na Covilhã.

Gabinete do
Vereador

06, 13, 20
e 27

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 e o Museu do Conto.

Biblioteca
Municipal

07

REUNIÃO DA REDE
ESCOLAR

No dia 7 de abril de 2016, realizou-se na sala de
reuniões do edifício Paços do concelho, a reunião
preparatória sobre a proposta de organização da
rede escolar apresentada pela DGESTE, onde
estiveram presentes os Diretores das Escolas
Agrupadas e Não Agrupadas do concelho, o
Vereador em Permanência, Dr. Jorge «Torrão e
Técnicos do Município, de forma a ser tomada
uma posição conjunta relativamente à proposta
de funcionamento da rede escolar no ano letivo
2016/2017.

Sala de
reuniões

07

DESPORTO: FUTEBOL

Treino da Seleção Feminina de Futebol.

Complexo
Desportivo

08

JOGO FUTEBOL FEMININO
PORTUGAL VS ESPANHA

Fase de Apuramento para o Campeonato da
Europa.

Complexo
Desportivo

08

LANÇAMENTO DE LIVRO

Cedência gratuita da biblioteca municipal, apoio
técnico e logístico para apresentação do livro “O
Deputado da Nação” de Manuel da Silva Ramos e
Miguel Real, pela Editora Parsifal.

Biblioteca
Municipal
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08

HORA DO CONTO “A
PALAVRA MÁGICA”, DE
VERGÍLIO FERREIRA

O escritor conta-nos nesta fascinante história
infanto-juvenil como as palavras podem adquirir
sentidos diversos do seu significado real.

Casa José
Marmelo e
Silva / Paúl

08

“OS MUSEUS VÃO À
ESCOLA”

Dia oito de Abril teve início a atividade “Os Museus
Vão à Escola”. Os alunos da Escola Secundária
Quinta das Palmeiras tiveram a oportunidade de
serem os primeiros a ver uma peça do século
XVIII, recentemente descoberta, e que está a ser
intervencionada no Museu de Arte Sacra. Nesta
ação que pretende mostrar o que é um museu,
diferenciando-o daquilo que é uma coleção de
peças, os alunos verificaram como se catalogam as
peças, técnicas de conservação e restauro, formas
de exposição, atividades inovadoras para cativar
público, entre outras temáticas.
“Os museus vão à escola” foi o nome da
atividade que levou o coordenador dos Museus
Municipais, Carlos Madaleno e a sua equipa, à
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, para
dar a conhecer e explicar o funcionamento dos
museus da cidade da Covilhã aos estudantes
de 9.º ano, permitindo que os nossos alunos
conheçam a arte, a cultura e será também uma
forma de interagir com a realidade e com o meio
envolvente. Aumentando os seus conhecimentos,
a interacção e a capacidade de ver o mundo de
uma forma diferente. Neste âmbito, o responsável
pelos museus, deu destaque à importância
desta instituição participar nestas atividades em
ambiente escolar. “O museu só faz sentido quando
inserido na comunidade”. No caso concreto de
ser uma escola mais ainda, porque contribui para
a formação dos futuros cidadãos ativos da nossa
comunidade”, declarou.

Escola
Secundária
Quinta das
Palmeiras

09

WORKSHOP
“INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL /
DESENVOLVIMENTO
TRANSPESSOAL”

Com Jorge Miguel Porfírio (professor yoga
transpessoal, formador IEFP).

Biblioteca
Municipal /
Auditório

09

ENCONTRO PARTIDO
SOCIALISTA

Abertura e cedência gratuita auditório municipal ao
PS Nacional. Apoio técnico e logístico.

Auditório
Municipal

09

VISITA DE ESTUDO

Visita feita ao Museu de Arte Sacra, pela Escola de
Turismo de Seia (13 alunos).

Museu de
Arte Sacra

09

DESCOBRIR A COVILHÃ

Antigos alunos do curso de gestão da UBI tiveram
oportunidade de ficar a conhecer o Centro Histórico
e o Museu de Arte Sacra.

Covilhã
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10

PRÉMIO LITERÁRIO
ANTÓNIO ALÇADA
BAPTISTA
LANÇAMENTO DO
LIVRO “GAMA, O HERÓI
IMPERFEITO”

A sala de audiências do Tribunal da Covilhã foi
pequena para acolher as mais de 200 pessoas
que quiseram assistir ao lançamento da segunda
edição do “Prémio Literário António Alçada
Baptista / Cidade da Covilhã”. No evento estiveram
presentes várias personalidades da vida cultural
covilhanense, como os familiares de António
Alçada Baptista, o Maestro Campos Costa, o Juizpresidente José Avelino, a professora universitária
Cristina Vieira, o Presidente da Câmara Municipal
da Covilhã, Vítor Pereira e o Vereador com o
pelouro da cultura, Jorge Torrão. Durante o evento,
o vencedor da edição anterior, João Morgado,
lançou a sua obra “Índias . Vasco da Gama, o herói
imperfeito da história de Portugal”, seguida de
uma recriação histórica intitulada “O julgamento de
Gama” pela ASTA e Terras de Viri’Arte. De referir
que o “Prémio Literário António Alçada Baptista
/ Cidade da Covilhã” foi introduzido como uma
homenagem ao escritor António Alçada Baptista,
nascido na Covilhã a 29 de Janeiro de 1927. O
Prémio é instituído bienalmente e destina-se a
galardoar um autor português, ou de país de língua
oficial portuguesa, da melhor obra no género de
ficção narrativa, nas categorias de romance, novela
e/ou conto, com o objetivo de estimular a criação
literária, em especial, o aparecimento de novos
autores.

Tribunal da
Covilhã / Sala
de Audiências

10

FILMAGENS DE “A PAIXÃO
DO OPERÁRIO”

A paixão do operário é o mais recente projeto
cinematográfico da M4M que pretende recriar o
contexto social da cidade lã nos anos 70. Este
projeto resulta duma parceria entre a M4M a
Autarquia, a New Hand Lab e a Fábrica dos
Idealistas. A equipa dos museus municipais surge
neste filme ao nível da coprodução e integra o
elenco de atores.

Teatro
Municipal

10

FUTEBOL II LIGA

Sporting da Covilhã vs Futebol Clube do Porto B

Estádio
Santos Pinto

12

CLASSIFICAÇÃO DE
PATRIMÓNIO IMÓVEL

Reunião com a técnica da DRCC e visita às
Fábricas Nova Penteação e Fiação da Covilhã,
Fábrica Campos Mello & Irmão e Manuel Baptista
Grifo que compõem o Conjunto Industrial da
Ribeira da Carpinteira.

Fábricas da
Ribeira da
Carpinteira
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12

CAFÉ LITERÁRIO COM LUÍS
FERREIRA
No Café Bar Miradouro

Luís Ferreira foi o escritor convidado do Café Literário de 12 de
Abril, no café Miradouro, aproveitou a oportunidade para descrever
os vários Caminhos de Santiago, falar acerca da essência do
caminho e dos sentimentos do peregrino numa “experiência única
onde acontecem coisas inexplicáveis”. Referiu a importância do
apoio e interajuda num percurso que cada um faz individualmente
em qualquer altura do ano, pelo que os presentes tentaram fazer a
analogia das suas experiências em peregrinações a Fátima. Luís
Ferreira respondeu que Santiago é o fim mas é também o princípio
do Caminho, já que as pessoas iniciam a peregrinação a partir de
qualquer local e costumam repeti-la. Nesta tertúlia acerca de um
caminho sem princípio nem fim, apresentado por José Luís Sanches,
Presidente da Associação de Peregrinos “Via Lusitana”, estiveram
presentes o Vereador Jorge Torrão e o Presidente da Freguesia
do Ferro, Augusto Macedo, além de dezenas de pessoas que
foram convidadas a assistir ao filme promocional dos “Caminhos
de Santiago na Covilhã”, cujo percurso será inaugurado no dia
oito de maio. Do seu currículo consta uma menção honrosa no
XIV Concurso de Poesia da APPACDM 2009. As suas obras mais
recentes datam de 2015 e intitulam-se “Olhares de um peregrino
no caminho de Santiago” e “Diário de Xavier Lopes”. O Caminho
de Santiago tem servido de influência a Luís Ferreira para a
realização de diversos livros, onde procura retratar o poder mítico
e de inspiração de vida que este Caminho possui. A partir de 2012,
após uma peregrinação a Santiago de Compostela desde a vila
de Ponte de Lima, o escritor confessou que saiu verdadeiramente
transformado e apaixonado pelo Caminho de Santiago, ao ponto de
escrever o seu primeiro romance, com o objetivo de partilhar, através
de uma história fictícia, toda a magia existente na rota lendária que
os peregrinos trilham desde a Idade Média. “Entre o silêncio das
pedras” é para ele “um livro poderoso, apaixonado, um romance
terno e comovente, uma mensagem de fé, uma luta individual entre
o sentimento de perda e a descoberta da própria natureza. Um
empolgante e belíssimo relato que expõe claramente a magnitude
das fragilidades humanas”.

12

APRESENTAÇÃO DO FILME
PROMOCIONAL DOS
CAMINHOS DE SANTIAGO

Nesta ocasião foi também lançado o filme
promocional do Caminho de Santiago do
Concelho da Covilhã, cujo projeto foi inteiramente
coordenado pelos Museus Municipais. O guião
resultou de um trabalho de investigação levado
a cabo pelo Museu de Arte Sacra e os atores
intervenientes foram dirigidos pela Coordenação
dos Museus Municipais.

Café Bar
Miradouro

12

HORA DO CONTO “A
PALAVRA MÁGICA”, DE
VERGÍLIO FERREIRA

Com o Jardim de Infância do Dominguiso. Envolveu
as técnicas com 25 crianças, 2 educadoras e 2
auxiliares no anfiteatro/sala do conto e Museu do
Conto e sala pré-escolar.

Biblioteca
Municipal

13

REUNIÃO UNIVERSIDADE

Reunião do Conselho Consultivo do Curso de
Ciências da Cultura. Participaram nesta reunião o
Sr. vereador Jorge Torrão e a Dr.ª Telma Madaleno.

UBI

13

ENCONTROS NA
BIBLIOTECA COM
CATARINA MOURA

“Dez obras para uma história da arte ocidental”.

Biblioteca
Municipal /
Auditório

14

INFANTÁRIO “BOLINHA DE
NEVE” VISITA O MUSEU
ARTE SACRA

Com a chegada dos dias de sol que anunciam a
primavera, as crianças da sala dos Esquimós, do
infantário Bolinha de Neve, tiveram oportunidade
de visitar o Museu de Arte Sacra e apreciar uma
exposição de esculturas feitas em ferro. É sempre
um motivo de aprendizagem e de interação com o
meio artístico, que as crianças gostam muito.

Museu Arte
Sacra

14

REUNIÃO CPCJ

Cedência gratuita da sala polivalente. Apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal
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16

COLÓQUIO “MATEUS
FERNANDES E O ALVOR DA
MODERNIDADE”

No âmbito das Comemorações da Tomada de
Ceuta e em parceria com a Autarquia da Batalha
e Direcção do Mosteiro de Santa Maria da Vitória,
o Município da Covilhã, através do Museu de
Arte Sacra, organizaram as Jornadas Mateus
Fernandes. No âmbito da parceria estabelecida
em 2015, aquando das comemorações dos 500
anos da morte de Mateus Fernandes, realizouse o colóquio “Mateus Fernandes e o Alvor da
Modernidade”, congregando um conjunto de
especialistas universitários nas áreas da História e
da Arquitetura.

Auditório do
Mosteiro da
Batalha

16 Abril a 30
de Outubro

EXPOSIÇÃO “FIGURAS DA
COVILHÃ À DESCOBERTA
DO MUNDO”

Exposição com referências a 15 personalidades,
que permitiram a elevação deste concelho a
berço da globalização. Personagens como Pêro
da Covilhã, Diogo Álvares da Cunha, Mestre José
Vizinho, Ruy Faleiro, Francisco Faleiro, Fernão
Penteado, Frei Pedro da Covilhã, entre outros,
estiveram em destaque num local que é visitado
por largos milhares de turistas.

Mosteiro de
Santa Maria
da Vitória

16

FESTIVAL DE TUNAS

Organizado pela TunaMUS. Cedência gratuita de
sala, apoio técnico e logístico.

Teatro
Municipal

16

COVILHÃ EM MOVIMENTO

Organização: Escola Secundária Campos Melo e
Câmara Municipal da Covilhã.

Jardim do
Lago

17

FUTEBOL II LIGA

Sporting da Covilhã vs Varzim SC

Estádio
Municipal
Santos Pinto

18

“SE ESTE LAÇO FOSSE
AZUL” - PREVENÇÃO
DOS MAUS-TRATOS NA
INFÂNCIA

No âmbito da exposição patente na Tinturaria,
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
em Risco da Covilhã associou-se ao Mês da
Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. Este
ano foi lançado o repto às escolas para refletirem
e dinamizarem atividades em torno da história
do laço azul. No seguimento desta proposta
o artista José Manuel Pereira, professor na
Secundária Campos Melo associou-se à iniciativa,
disponibilizando uma das obras em exposição: o
laço que se vê na imagem, (uma peça de madeira
com 2x3m). Neste sentido, os alunos do 10º ano
do Curso Geral de Artes desta escola estiveram
a colorir de azul a obra do artista dando o seu
contributo a esta iniciativa, deixando um cunho
pessoal enquanto jovens artistas e pessoas
sensibilizadas para a temática subjacente. A
atividade contou com a presença: do vereador
com o pelouro da cultura, Jorge Torrão; do artista;
da Diretora da Escola, Isabel Fael; do presidente
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
da Covilhã, João Maximino e dos professores de
artes da referida turma, Ana Fidalgo e José Manuel
Pereira.

Tinturaria Galeria de
Exposições
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18

DEBATE “A IMPORTÂNCIA
DAS BIBLIOTECAS NAS
IPSS’S”

Dinamizado pelo Dr. Luís Filipe Santos (Subdiretor
geral da Direção Geral do Livro, Arquivos e
Bibliotecas) e Dr. Nuno Marçal (Bibliotecário
da Biblioteca Municipal de Proença a Nova,
responsável pelo projeto da Biblioteca Itinerante
“Bibliomóvel”), foram objetivos deste debate, a
partilha de experiências no âmbito da animação/
promoção da leitura e a reflexão sobre o papel das
bibliotecas, no âmbito da promoção da leitura e a
sua importância na formação e desenvolvimento
pessoal, social e escolar dos cidadãos. Foi
moderadora deste debate, a Irmã e Mesária,
Professora Doutora Maria Graça Sardinha. Em
representação do Senhor Presidente da Câmara
Municipal da Covilhã esteve presente a Doutora
Telma Madaleno.

Salão
Nobre da
Misericórdia

20

COMEMORAÇÕES DO 25
DE ABRIL

Homenagem a funcionários aposentados durante o
ano 2015.

Salão Nobre

20

FINAL DISTRITAL DO
ATLETISMO ESCOLAR

20

CLASSIFICAÇÃO DE
PATRIMÓNIO INDUSTRIAL

Reunião com responsáveis para prospeções
arqueológicas: UBI, DGCC e Museus.

New Hand
Lab

20

REUNIÃO REDE SOCIAL

Cedência gratuita da sala polivalente. Apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

21

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

“A tropa vai fazer de ti um homem” da autoria de
Juvenal Sacadura Amado (Liga dos Combatentes).

Biblioteca
Municipal

22

HORA DO CONTO “A
PALAVRA MÁGICA” DE
VERGÍLIO FERREIRA

O escritor conta-nos nesta fascinante história
infanto-juvenil como as palavras podem adquirir
sentidos diversos do seu significado real.

Jardim de
Infância EB
Vales Do Rio

22 a 25

COMEMORAÇÕES DO 25
DE ABRIL

Inserido nas comemorações do dia 25 de Abril, foi
inaugurada a Feira de Artesanato e Antiguidades
no dia 22 de Abril, que se prolongou até ao dia 25.

Praça do
Município

22

ATUAÇÃO DE JOVENS
TALENTOS

Durante este dia, 47 alunos do curso de Arquitetura
da UBI visitaram a exposição “Clássico”.

Tinturaria
Galeria de
exposições

23

DIA MUNDIAL DO LIVRO E
DOS DIREITOS DE AUTOR

Data simbólica para a literatura, já que,
segundo os vários calendários, neste dia
desapareceram importantes escritores como
Cervantes e Shakespeare, entre outros. A ideia
da comemoração teve origem na Catalunha: a 23
de abril, dia de São Jorge, uma rosa é oferecida a
quem comprar um livro. Mais recentemente, a troca
de uma rosa por um livro tornou-se uma tradição
em vários países do mundo.

Biblioteca
Municipal

23

COMEMORAÇÕES DO 25
DE ABRIL: ENCONTRO DE
PINTURA AO AR LIVRE

No âmbito das Comemorações do 42º aniversário
do Dia da Liberdade, a Câmara Municipal da
Covilhã promoveu no dia 23 de abril, um Encontro
de Pintura ao Ar Livre. Os artistas profissionais e
amadores que estiveram em vários locais do centro
da cidade a pintar ao vivo receberam a visita do
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor
Pereira e dos Vereadores Carlos Martins e Jorge
Torrão.

Praça do
Município
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23

COMEMORAÇÕES DO 25
DE ABRIL: ASSINATURA
DE PROTOCOLO ENTRE
A AUTARQUIA E O CLUB
UNIÃO

O Presidente da Câmara Municipal da Covilhã,
Vítor Pereira, esteve presente no almoço
comemorativo do 125º aniversário do Club União.
Esta ocasião foi aproveitada para a assinatura
de um protocolo entre o Município da Covilhã e o
Club União, visando o armazenamento (gestão e
conservação do espólio documental e preservação
e tratamento do mesmo) no Arquivo Municipal do
rico espólio documental desta histórica instituição,
durante 20 anos.

Club União

23

COMEMORAÇÕES DO
25 DE ABRIL: FEIRA
DE ARTESANATO E
VELHARIAS

Animação da Feira, com “As Nossas Concertinas”
do GIR do Rodrigo, “Banda da Covilhã” e “Sons do
Tempo”.

Pelourinho

23

FESTIVAL DO FEIJÃO NO
FORNO

No dia 23 de abril, o Barco acolheu a 2ª edição do
Festival do Feijão no Forno - Fornos D’Argemela.
Vítor Pereira, Presidente da Câmara Municipal
da Covilhã, esteve presente e a ocasião foi
aproveitada para inaugurar uma obra de
requalificação de rotunda que se constitui como
um memorial de homenagem aos mineiros da
Argemela. O Barco viveu assim um dia de festa,
animação e grande significado histórico!

Freguesia do
Barco

23

II GRANDE GALA DE FADO

Cedência gratuita de sala e apoio técnico e
logístico.

Teatro
Municipal

24

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Por solicitação do Hotel Tryp D. Maria, um grupo de
seniores visitou o espólio do Museu.

Museu de
Arte Sacra

24

COMEMORAÇÕES DO 25
DE ABRIL: INAUGURAÇÃO
DO JARDIM DA ERADA

O Presidente da Câmara Municipal da Covilhã
esteve na Erada para inaugurar com o Presidente
da Junta de Freguesia, João Ramos Almeida, a
obra de requalificação do Jardim Público. O edil
da Covilhã fez questão de cumprimentar todos os
eradenses que compareceram em massa neste
importante momento para a sua localidade.

Freguesia da
Erada

24

ESPETÁCULO “A LUZ NO
SAGRADO – CRAVOS DE
LUZ”

A noite de 24 de Abril de 2016 vai ficar na memória
de todos aqueles que se deslocaram ao centro da
cidade para assistir ao extraordinário espetáculo
multimédia “A Luz no Sagrado - Cravos de Luz”. O
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor
Pereira, dirigiu-se aos milhares de covilhanenses
presentes, saudando-os e lembrando que os
valores de Abril, 42 anos depois, continuam
bem vivos. O Pelourinho repleto viveu uma noite
histórica! Viva o 25 de Abril! Teatro de rua e
multimédia, pela Companhia “Artelier? – TNR!
Plataforma das Artes de Rua”. Um espetáculo que
recorre a mecanismos multimédia e ao teatro de
imagem para criar uma narrativa que irá encantar
o público de todas as idades. Com uma banda
sonora envolvente, os atores homens e mulheres
estátuas vestidos de claro, transportam e rolam
bidons brancos, formando imagens escultóricas
em movimento, nos quais são projetadas imagens
icónicas de Arte Sacra. O público assistiu ainda a
uma performance de slackline.

Praça do
Município

24

ESPETÁCULO
COMEMORATIVO DO 25 DE
ABRIL

Seguiu-se um concerto com o grupo Per7ume,
constituído por TóZé Santos e Meireles, que
com as suas melodias nos acompanharam até à
meia-noite, seguindo-se discurso do Presidente da
Câmara e um grandioso fogo-de-artifício.

Praça do
Município
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24

AULA DE YOGA AO AR
LIVRE

A Feira de Artesanato e Antiguidades que decorre
no centro da cidade viveu uma manhã muito
especial. A Confederação Portuguesa de Yoga
promoveu a iniciativa “Yoga em Liberdade”, uma
aula em que se deu a conhecer aos covilhanenses
esta prática espiritual tão em voga.

Praça do
Município

25

COMEMORAÇÕES DO 42º
ANIVERSÁRIO DO DIA DA
LIBERDADE: ARRUADA E
DISTRIBUIÇÃO DE CRAVOS

Na manhã de segunda-feira, dia 25 de abril de
2016, comemorou-se o Dia da Liberdade com uma
arruada em que se distribuíram cravos ao som da
Banda Filarmónica Carvalhense.
Seguiu-se a tradicional Sessão Solene da
Assembleia Municipal.

Praça do
Município

25

COMEMORAÇÕES DO 25
DE ABRIL: LARGADA DE
POMBOS CORREIO

Pela Sociedade Columbófila da Covilhã.

Paços do
Concelho

25

42º ANIVERSÁRIO DO 25
DE ABRIL

Sessão Solene Comemorativa.

Salão Nobre

25

COMEMORAÇÕES DO 25
DE ABRIL: INAUGURAÇÃO
DA ESTRADA DE ALDEIA
DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS

Foi inaugurada a Estrada Municipal 512. Melhorada
e alargada, esta estrada tão importante para os
habitantes do sul do concelho torna-se finalmente
uma realidade, após dez anos de promessas nunca
concretizadas.
Vítor Pereira, Presidente do Município da
Covilhã, referiu-se à “512” como a “Estrada da
Solidariedade”, que será seguramente um fator de
desenvolvimento para esta área do couto mineiro.

Freguesia De
Aldeia De São
Francisco De
Assis

25

COMEMORAÇÕES DO 25
DE ABRIL: CONCERTO

Big Band da EPABI. Cedência gratuita de sala,
apoio técnico e logístico.

Teatro
Municipal,
Foyer

25

CONCERTO
COMEMORATIVO DO 25 DE
ABRIL

A noite de 25 de Abril foi especial, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho. As comemorações do Dia
da Liberdade terminaram com um grande concerto
pela Orquestra de Guitarras da EPABI.

Salão Nobre
dos Paços do
Concelho

25

COMEMORAÇÕES
DO 25 DE ABRIL:
ENCERRAMENTO DA FEIRA

Com Entrega de Diplomas de Participação.

Pelourinho

26

CONFERÊNCIA POLÍTICAS
CULTURAIS

Palestra com Albino Rubim. Parceria do Município
com o curso de Ciências da Cultura da UBI.

Biblioteca
Municipal

27

HORA DO CONTO

“A Palavra Mágica”, de Vergílio Ferreira, recebeu o
Agrupamento “A Lã e a Neve”

Biblioteca
Municipal

27

COMEMORAÇÕES DO
25 DE ABRIL: HORA DO
CONTO NA ESCOLA

As técnicas apresentaram a obra “O Pássaro dos
Segredos”, de João Morgado.

Escola
Básica São
Domingos

28

PALESTRA

Sobre “Psicologia Tibetana”. Cedência gratuita de
sala, apoio técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal
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29 e 30

I COLÓQUIOS DA NEVE

Sob o tema “Uma sala de aula e todo o lado”,
a Câmara da Covilhã e a UBI uniram-se para
promover o debate acerca das ferramentas
tecnológicas essenciais ao educador do século
XXI. | Programa: Dia 29: 15h30 Sessão de
Abertura; 16h00 Painel “Visão da Microsoft
para a Educação – o professor autónomo,
gestor dos espaços e dos tempos e a melhoria
das aprendizagens” por Vânia Neto, Diretora
para a Educação da Microsoft Portugal; 17h15
Ateliers “Edulabs gamificação”, “Competências
Digitais”, “Scratch”, “Google”, “Aplicativos web
2.0”, “Bibliotecas Digitais” e “Aplicativos para
dispositivos móveis”; 20h00 Jantar Convívio /
Programa Dia 30: 09h30 Painel “Inovação O Futuro
é Hoje” pelo Diretor Geral de Educação José Victor
Pedroso; 11h00 e 15h15 Ateliers; 14h00 Painéis “A
educação do futuro: as tecnologias e seu contributo
para uma educação sustentada” pelo Prof.
António Nóvoa e Dr. Fernando Albuquerque da
Universidade de Lisboa e Dra. Maria José Loureiro
da Universidade de Aveiro; 17h30 Conclusões;
17h45 Encerramento; 18h00 Visita Cultural
“Descobrir a Covilhã”.

Faculdade de
Ciências da
Saúde

30

DESCOBRIR A COVILHÃ

No âmbito do “Descobrir a Covilhã”, foram
recebidas três visitas no passado dia 30 de Abril:
- LOC – Movimento Trabalhadores Cristãos
- Grupo de antigos alunos de Gestão da UBI
- Grupo do centro de formação dos Colóquios da
Neve

Cidade

30

FEIRA TROCA A TOD@S

Apoio técnico e logístico à sexta edição deste
certame.

Teatro
Municipal

30

FUTEBOL II LIGA

Sporting da Covilhã vs Vitória SC B

Estádio
Municipal
Santos Pinto

30

BAILADO “INTEMPORAL”

Bailado com os alunos do Conservatório de Música
da Covilhã. Cedência gratuita de sala, apoio
técnico e logístico.

Teatro
Municipal

30

PEÇA DE TEATRO
“UMA VIAGEM ENTRE
REALIDADES PARALELAS

“Uma Viagem entre Realidades Paralelas” é
uma peça teatral de João Morgado, construído
à base de monólogos, com 15 atores em palco
e que engloba 8 tipos de arte, sendo elas a
música, as artes cénicas, a pintura, a arquitetura,
a escultura, a literatura, o cinema e a fotografia.
Será apresentada uma exposição de fotografia
e pintura sob o tema “O Mundo na Perspetiva de
Uma Criança” e, ainda, um concerto da Big Band
da EPABI, com a presença de duas estátuas vivas.
A estreia da peça teve lugar nas instalações da
Escola Profissional de Artes da Covilhã.

EPABI
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Maio
Data

Tema

Local

01 a 31

EXPOSIÇÃO “FESTA DAS
MAIAS”

“Maio nos Ditos Populares” destacou os usos e
costumes do povo português, de norte a sul.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

PISTAS DE ATLETISMO
AULAS DE GINÁSTICA
DESPORTO PARA TODOS

Pistas adaptadas a atletismo; Exercícios de
Ginástica Sénior adaptados aos maiores de 65
anos, entre outras atividades.

Complexo
Desportivo

01 a 31

EXPOSIÇÃO “FIGURAS DA
COVILHÃ À DESCOBERTA
DO MUNDO”

Exposição com referências a 15 personalidades,
que permitiram a elevação deste concelho a
berço da globalização. Personagens como Pêro
da Covilhã, Diogo Álvares da Cunha, Mestre José
Vizinho, Ruy Faleiro, Francisco Faleiro, Fernão
Penteado, Frei Pedro da Covilhã, entre outros,
estarão em destaque.

Mosteiro da
Batalha

01 a 31

EXPOSIÇÃO “DO SINEIRO
ÀS POLDRAS”

Exposição fotográfica do património industrial da
Ribeira da Carpinteira.

Centro de
Ativ’Idades

01 a 31

830 ANOS DO 1º FORAL DA
COVILHÃ

Durante este ano, o Arquivo exibe uma exposição
de pergaminhos e forais da Covilhã intitulada
“Segredos e Tesouros do Arquivo Municipal”, a
juntar a outras exposições, debates e iniciativas
para crianças e jovens. Visitas guiadas aos
depósitos, ações para as escolas, jogo lúdico “O
selo do foral”, jogo pedagógico “A coroa de D.
Sancho”.

Arquivo
Municipal

02 maio a 30
dezembro

JOGOS LÚDICOPEDAGÓGICOS “SELO DO
FORAL” E “A COROA DO REI
D. SANCHO”

Estes dois jogos têm o intuito não só de divulgar
a exposição Segredos e Tesouros do Arquivo
Municipal, ligada às Comemorações dos 830 anos
do 1º Foral da Covilhã, mas também procuram dar
conhecer a História local e quanto os documentos
antigos são importantes para hoje conhecermos
essa mesma história.
Assim as crianças que visitaram o espaço
executaram a sua própria coroa, decorada com a
imagem do Foral de D. Sancho.
Foi ainda criado um selo autocolante com a
imagem do Rei que doou o foral à Covilhã, que
servia de marco no jogo do Galo.

Arquivo
Municipal

02 a 31

E A SUA SAÚDE, COMO
ESTÁ?

Exposição bibliográfica destinada a crianças e
jovens, sobre os cuidados a ter com a alimentação
e a importância do exercício físico para uma vida
mais saudável, desde tenra idade.

Biblioteca
Municipal

02 a 31

EXPOSIÇÃO
“RECORDANDO MATILDE
ROSA ARAÚJO”

Exposição biobibliográfica.

Biblioteca
Municipal

01 maio a 16
junho

PRÉMIO MUNICIPAL DE
ARQUITETURA “MATEUS
FERNANDES”

No âmbito da parceria entre os dois municípios,
a Câmara Municipal da Batalha lançou este
concurso de arquitetura que visa a promoção
pública de edifícios, espaços exteriores públicos e
boas práticas de sustentabilidade, com um prémio
monetário de 5 mil euros a atribuir ao projeto
vencedor.
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01 maio a 30
junho

PRÉMIO LITERÁRIO
ANTÓNIO ALÇADA
BAPTISTA

Introduzido como uma homenagem ao escritor
António Alçada Baptista, nascido na Covilhã a
29 de Janeiro de 1927, este Prémio é instituído
bienalmente e destina-se a galardoar um autor
português, ou de país de língua oficial portuguesa,
da melhor obra no género de ficção narrativa,
nas categorias de romance, novela e/ou conto,
com o objetivo de estimular a criação literária,
em especial, o aparecimento de novos autores.
(regulamento em www.cm-covilha.pt)

01

COMEMORAÇÕES DO 1º
DE MAIO

Apoio técnico e logístico no Dia do Trabalhador.

Praça do
Município

02

PRÉMIO LITERÁRIO
“ANTÓNIO ALÇADA
BAPTISTA”

Reunião em Lisboa para preparação do lançamento
do prémio literário.

Lisboa
Padrão dos
Descobrimentos

02 a 31

FILMES E LIVROS EM
DESTAQUE

“O Mercador de Veneza” de Michael Radford; “O
Leitor” de Stephen Daldry; “Monte dos Vendavais”
de Peter Kosminky; “O Principezinho” de Stanley
Donen e “Sedução” de José Marmelo e Silva.
Jean Paul-Sartre (1964) e Mikhail Sholokhov
(1965).

Biblioteca
Municipal

NOBEL DA LITERATURA
02 a 31

HORA DO CONTO “A
NOITE DOS ANIMAIS
INVENTADOS” DE DAVID
MACHADO

Este conto é sobre um menino, o Jonas, que não
conseguia adormecer, porque tinha medo do
escuro e o quarto parecia-lhe cheio de sombras.
Até que, de repente, teve uma ideia fabulosa.
Fechou os olhos e inventou uma galinha para lhe
fazer companhia até o sono chegar. Mas qual não
foi o seu espanto ao ver que a galinha continuava
ali, aos pés da sua cama, mesmo depois de ele
ter aberto os olhos. Muitos outros animais foram
inventados pelo Jonas e pelos seus irmãos. O
que iria acontecer se estes não desaparecessem?
O que diria a mãe? Uma história mágica para
descobrir…

Biblioteca
Municipal

02

WORKSHOP YOGA
M. L. SEBASTIÃO

Cedência gratuita de espaço. Apoio técnico e
logístico.

Auditório
Municipal

03 a 29

EXPOSIÇÃO “RESPIR’ARTE”

Partindo de um registo de autores de arte digital,
os alunos do 12º ano do Curso Geral de Artes
da Escola Secundária Campos Melo exploram e
utilizam variadas técnicas de expressão plástica,
numa explosão de ideias e espírito artístico que
recriam o desejo de dar continuidade ao modo
diferente de olhar e respirar a Arte. | A inauguração,
que contou com a presença do Vereador Jorge
Torrão, incluiu animação feita pelos alunos da
turma, projeção de filme “Vibrações”, performance
realizada pelos alunos e porto de honra.

Tinturaria Galeria de
Exposições

03, 05, 10, 12,
17, 19, 24, 26
ou 31

OFICINA “VIVO O
DESENHO”

Com o objetivo de sociabilizar a arte, esta atividade
procura transformar o espaço de exposições num
espaço criação. Tendo por base a exposição dos
seus trabalhos, os alunos do curso de artes da
escola secundária Campos Melo recebem alunos
de outras escolas vivendo com eles a experiência
criativa em conjunto. O objetivo central desta ação
será evidenciar junto de todos os participantes
a importância de conhecer os fundamentos da
arte, a capacidade de ler uma obra de arte e ter a
possibilidade de a transformar presencialmente.

Tinturaria Galeria de
Exposições
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04, 11, 18
e 25

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 já famoso Museu do Conto.

Biblioteca
Municipal

04

VISITA

Visita de Estudo de alunos da U.B.I, no âmbito
de Mestrado, em Estudos Didáticos, Culturais,
Linguísticos e Literários. Foi efetuada ao Arquivo
Municipal uma visita guiada, para conhecimento de
todas as tarefas efetuadas ao espólio documental
até chegar aos depósitos onde fica salvaguardado,
estes alunos tiveram também o privilégio de visitar
e conhecer alguns dos tesouros à guarda do
Arquivo Municipal.

Arquivo
Municipal

07

XIV FESTUBI

Festival de Tunas Académicas, promovido pela
DeserTuna. Cedência gratuita de sala, apoio
técnico e logístico.

Teatro
Municipal

08

FUTEBOL II LIGA

S.C. Covilhã vs U. D. Oliveirense (última jornada da
época em casa)

Estádio
Municipal
José Santos
Pinto

08

HOMENAGEM A E.M. DE
MELO CASTRO

Com intervenções de Nelson Marmelo e Silva;
Vítor Pereira; Raul Torres; Arnaldo Saraiva; Trio de
Guitarras da EPABI e Marco Ferreira (Teatro das
Beiras).

Casa
Marmelo e
Silva

10

APRESENTAÇÃO DO CICLO
DE PALESTRAS “ROSTOS
DO CONHECIMENTO”

A Covilhã detém, durante o presente ano, a
presidência da Associação Internacional de
Cidades e Entidades do Iluminismo (AiCEi).
Neste âmbito, tendo como suporte a temática
“Conhecimento e Mercantilismo”, a Câmara
Municipal da Covilhã promove um ciclo de
palestras com o objetivo de reconhecer, divulgar
e valorizar o contributo dos covilhanenses que
se distinguiram a nível nacional e internacional
em várias áreas do saber. Intitulado “Rostos do
Conhecimento”, os colóquios irão decorrer com
periodicidade mensal, de maio a dezembro, com
a presença de sete notáveis covilhanenses que
se distinguiram em várias áreas do saber: língua
e literatura, novos media, medicina, diplomacia e
assistência social. Assim, personalidades como a
fundadora da Comunidade Juvenil São Francisco
de Assis, Comendadora Maria Teresa Granado;
o pai do atual acordo ortográfico, João Malaca
Casteleiro; o médico oftalmologista Luís Nuno
Ferraz de Oliveira; ou o Cônsul da República da
Lituânia em Lisboa, Luiz de Sá Pessoa, são alguns
dos rostos que partilharão, na sua terra natal,
os conhecimentos dos seus percursos de vida,
das dificuldades e reconhecimento que lhe são
inerentes.

Salão Nobre
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10

CICLO DE PALESTRAS
“ROSTOS DO
CONHECIMENTO” COM
ERNESTO MELO E CASTRO

Um Salão Nobre completamente repleto recebeu a primeira palestra
do ciclo “Rostos do Conhecimento”, com a presença de Ernesto Melo
e Castro. O “tecnólogo, filósofo, poeta e escritor” foi recebido pelo
executivo desta autarquia e recebeu das mãos do Presidente Vítor
Pereira um diploma e uma medalha de homenagem pela sua posição
como figura internacional de proa naquilo que se pode chamar de
poética visual. Visivelmente emocionado, Melo e Castro agradeceu
à Covilhã por o ter compreendido, já que, nas suas palavras a sua
poesia é difícil, contudo “apesar de ter sido sempre um desterrado,
afinal tenho uma terra a que posso chamar minha, porque me
compreende”. Entre aplausos e algumas gargalhadas que o orador
arrancou às 70 pessoas presentes, falou de parte da sua vida na
Covilhã, onde acompanhava o pai em busca de cantigas populares
pela Serra da Estrela, numa espécie de pesquisa musicográfica,
que foi de onde proveio o seu anseio pela poesia e a sua invenção
de ritmos e rimas. “Eu sou um ser escrevente e pensar tem sido o
labor de toda a minha vida”, disse, para explicar o título que deu à
sua apresentação: Perguntar é a Chave. Com efeito, pensamento e
criatividade foram palavras repetidas sistematicamente por Melo e
Castro. Descreveu os primórdios do conhecimento na Grécia, numa
brilhante exposição de como é construído o pensamento, concluindo
que “a arte é geradora de conhecimento” e “o futuro está nas mãos
dos artistas e inventores, que fundem ciência e poesia”. No final
da cerimónia, Ernesto Melo e Castro, aplaudido de pé por todos os
presentes, teve ainda oportunidade de cumprimentar e conversar
com antigos colegas de trabalho que fizeram questão de estar
presentes nesta sessão.

10

RASTREIO
CARDIOVASCULAR “E A
SUA SAÚDE, COMO ESTÁ?”

Avaliação da pressão arterial, medição do nível do
colesterol total no sangue e aconselhamento ao
nível desportivo de acordo com vários indicadores,
como peso, idade, condição de saúde, etc.

Biblioteca
Municipal

10

PALESTRA “E A SUA
SAÚDE, COMO ESTÁ?”

“Medidas não farmacológicas para a redução do
risco cardiovascular”, com o apoio da Farmácia de
São João.

Biblioteca
Municipal

10

EDUCAÇÃO:
REUNIÃO SOBRE
INSUCESSO ESCOLAR

Reunião de trabalho sobre insucesso escolar, que
contou com a presença do Município da Covilhã
e dos Diretores das Escolas Agrupadas e Não
Agrupadas do concelho. A reunião teve como
objetivo discutir e apresentar propostas para o
Plano Intermunicipal de Combate ao 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). O Município
da Covilhã destaca-se, segundo os dados mais
atualizados reportados ao ano letivo 2014/2015,
com uma taxa de retenção e desistência no 1º
ciclo do ensino básico situada nos 3,98% com uma
taxa de transição de 96,69%. 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%. Mais 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%.

CIM Guarda
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11

ENCONTROS NA
BIBLIOTECA COM LUÍS
NOGUEIRA

“Dez filmes para uma história do cinema” é a
temática desta tertúlia inserida no âmbito do
“Projeto Dez”, uma iniciativa da UBI na qual vários
especialistas sintetizam informação fundamental
necessária em diversas áreas de conhecimento,
que ditam a cultura de base, ou cultura dita
geral. | Luís Nogueira é Professor Auxiliar no
Departamento de Comunicação e Artes da UBI.
Foi diretor, entre 2008 e 2015, da licenciatura em
Cinema, onde lecionou disciplinas como História
do Cinema, Cinema de Animação, Guionismo,
Montagem, entre outras. Tem publicados
diversos manuais de cinema como Laboratório
de Guionismo, Géneros Cinematográficos,
Planificação e Montagem, Os Cineastas e a
sua Arte e Histórias do Cinema, além de outros
textos sobre temas diversos da sétima arte nos
livros Cinema e Digital: Ensaios, Especulações,
Expectativas e Cinema Múltiplo: Figuras, Temas,
Estilos, Dispositivos. A relação do cinema com
as demais artes e média, como a literatura, a
pintura, o teatro, a fotografia, a banda desenhada,
o videoclip ou os novos meios, é outro dos seus
interesses.

Biblioteca
Municipal

12 maio a 30
junho

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“SOB O SIGNO DA
ESPIRITUALIDADE”, POR
ISABEL LHANO

Mestre de ilusões, Isabel Lhano convoca para
as suas obras uma corporeidade que imprime
nas tintas os matizes exatos da pele e das
vestes, provocando um surpreendente efeito de
realidade. Mas a sua realidade é também supra
realidade, porque supera as imperfeições do
corpo apresentando apenas um “extrato” estético
elegendo o que é verdadeiramente belo. Os seus
temas são quase coreográficos realçando de forma
subtil o movimento, através da intromissão de
elementos exteriores, buscando a sensualidade
através dos traços do elemento masculino e a
feminilidade da mulher. Volumétrica e escultórica,
a pintura de Isabel Lhano gera corpos quase reais
nutridos de sentidos.

Museu de
Arte Sacra

12

REUNIÃO DA CPCJ

Cedência gratuita da sala polivalente, apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

12 e 13

AICEI – ASSEMBLEIA
GERAL INTERMÉDIA EM
CARTAGENA

Nesta Assembleia, foi apresentado o XI Encontro
Internacional que se realizará nos dias 13, 14 e 15
de Outubro, na cidade de Covilhã (Portugal), sob o
tema “Conhecimento e mercantilismo “, bem como
o novo site da associação que permitirá promover
e divulgar a associação e os seus projetos ao redor
do mundo. Dá-se também o primeiro passo para a
criação de uma rede de conteúdos culturais entre
os membros da Associação, procurando partilhar
eventos culturais e exposições, promovendo a
diversidade cultural entre os membros. Neste
quadro de cooperação, também foi lançada a
primeira pedra para a realização de um encontro
científico internacional dedicado aos estudos
sobre a época do Iluminismo, envolvendo as
universidades membros desta rede e outras.

Cartagena /
Espanha
(Palácio
Consistorial)

13

XXI SARAU CULTURAL

Pela Escola Secundária Campos Melo. Cedência
gratuita de sala, apoio técnico e logístico.

Teatro
Municipal

13

HORA DO CONTO

Com o Jardim de Infância e Escola Básica de Vales
do Rio.

Biblioteca
Municipal

13

EXIBIÇÃO DE FILME
INFANTIL

Para ADE.

Biblioteca
Municipal
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14

WORKSHOP “A ARTE DA
MAQUILHAGEM”

44 Participantes. Tendo como base o curso
profissional de Coordenação e Produção de Moda,
a consultora de beleza Margarida Mestre irá
desenvolver uma apresentação de looks modernos
de maquilhagem de rosto feminino. Venha
aprender alguns truques e conselhos da arte da
maquilhagem que podem mudar completamente
a sua imagem. Os participantes tomarão
consciência de como a arte da maquilhagem pode
influenciar a sua imagem aprendendo mais sobre
a transformação de um rosto e o impacto que isso
pode ter na sua vida diária e quem sabe reproduzir
no seu próprio rosto uma das maquilhagens usadas
pelas personagens das telas retratadas nesta
exposição.

Tinturaria Galeria de
Exposições

15 maio a 30
outubro

EXPOSIÇÃO “FIGURAS DA
COVILHÃ À DESCOBERTA
DO MUNDO”

No seguimento da iniciativa que assinala o 600º
Aniversário do 1º Senhorio da Covilhã e da
Tomada de Ceuta, este Município produziu uma
exposição itinerante que pretende demonstrar
a ligação entre a Covilhã e este marco histórico
que baliza o início das Descobertas e a abertura
do País ao mundo. A exposição pedagógica
“Figuras da Covilhã à Descoberta do Mundo”,
que pretende dar a conhecer o papel desta
cidade nos Descobrimentos portugueses,
contempla referências ao Infante D. Henrique e
a 15 personalidades, nascidas na Covilhã, que
permitiram a elevação deste concelho a berço da
globalização. Após ter passado por várias escolas
e instituições do concelho da Covilhã, a exposição
“Figuras da Covilhã à descoberta do mundo”
encontra-se, desde o dia 15 de maio, no Mosteiro
de Santa Maria da Vitória, na Batalha, onde irá ser
apreciada por milhares de visitantes até ao final do
mês de Julho.

Mosteiro de
Santa Maria
da Vitória

278

Cultura, juventude, desporto, educação e saúde

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

15

PRÉMIO LITERÁRIO
ANTÓNIO ALÇADA
BAPTISTA
Lisboa / Padrão dos
Descobrimentos

16

CAFÉ LITERÁRIO COM
FRANCISCO ALVES
MONTEIRO

“Quero saudar a Câmara da Covilhã por dar o nome de António
Alçada Baptista a este prémio literário. Uma Câmara que faz coisas
e que instituiu este prémio que é uma forma de instigar a criação
cultural”. Estas foram algumas das palavras de Luís Filipe de Castro
Mendes, Ministro da Cultura, durante a cerimónia de apresentação
da segunda edição do Prémio Literário “António Alçada Baptista /
Cidade da Covilhã”, que decorreu ontem, 15 de maio, no Padrão
dos Descobrimentos, em Lisboa, e onde foi também apresentada
a obra “Índias. Vasco da Gama, o herói imperfeito da história de
Portugal” da autoria de João Morgado, vencedor da primeira edição.
O Ministro da Cultura aproveitou a oportunidade para transmitir uma
lição de história acerca das trocas que se faziam no século XVI,
cruzando estes dados com a sua experiência como embaixador na
Índia. Dirigiu-se assim aos actores da Covilhã presentes no local,
mais concretamente a Vasco da Gama, dizendo-lhe: “Majestade,
sem querer influenciar o seu veredicto, eu conheci o Samorim de
Calicute…”. Parabenizou o autor do livro, “um autor que escreve
livros inovadores”, e falou de António Alçada Baptista, que conheceu
pessoalmente, como “um homem que vivia ironicamente, um
homem com um grande prazer de viver. Desejava ouvir, pensar e
construir pontes”. Também Guilherme d’Oliveira Martins, membro
do Centro Nacional de Cultura, que por razões profissionais não
pode estar presente na cerimónia, gravou um testemunho em vídeo
onde descreveu o Prémio Literário como uma iniciativa da maior
relevância. “Reconhecimento a partir da memória de alguém que não
pode nem deve ser esquecido. Cidadão empenhado que contribuiu
decisivamente para lançar as bases da democracia em Portugal.
Este prémio literário é uma homenagem legítima e uma recordação
de António Alçada Baptista”. O Presidente da Câmara Municipal da
Covilhã, Vítor Pereira, agradeceu às cerca de 100 pessoas presentes
no auditório do Padrão dos Descobrimentos, na sua maioria
escritores nacionais, e fez a apresentação do Prémio e da obra de
João Morgado. No final houve ainda oportunidade para assistir a um
filme de homenagem a António Alçada Baptista, com imagens que
têm início na Covilhã de 1927 e que resumem a história, vida e obra
deste escritor covilhanense, que dá nome ao Prémio Literário.
Natural da Bismula, freguesia do concelho do
Sabugal, está, desde criança ligado à cidade de
Setúbal, onde cresceu e viveu. Desde muito novo
inserido no movimento escutista, Francisco Alves
Monteiro, ou “xico” Monteiro como é conhecido no
meio, é dirigente do Corpo Nacional de Escutas e
está muito ligado à formação dos jovens na região,
facto que o levou a escrever a obra “História do
Escutismo em Setúbal e na Região” (2011). Este
livro conta a história do escutismo na região de
Setúbal, com informações sobre a formação dos
grupos e episódios mais marcantes, depoimentos e
discursos, tornando-se assim um valioso contributo
para a história do movimento escutista em
Portugal. | Francisco Alves Monteiro iniciou a sua
carreira no escutismo em 1963, com a entrada para
a Patrulha Falcão Agrupamento 59. Em 2004 é
eleito Chefe de Clã do Agrupamento 64 e em 2011
torna-se Assessor do Chefe Regional de Setúbal.
Membro de múltiplas equipas organizadoras
de acampamentos de escuteiros regionais e
nacionais e de cursos de formação de vária índole,
Francisco Monteiro participou em diversos projetos
humanitários na Guiné e em outros locais, além
de fazer parte da redação da revista “Balafom”
e do programa de rádio “Jamboree 67”. O chefe
escutista foi distinguido com a Medalha de Honra
da Cidade de Setúbal, Cruz de Agradecimento de
3ª Classe, Medalhas de Campo de 1ª e 3ª Classe,
Cruz de Mérito e Colar Nuno Álvares (a mais alta
condecoração do Corpo Nacional de Escutas).

Café Leitymel
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16

WORKSHOP “DA SALA DE
AULA À GALERIA: OFICINA
VIV’Ó DESENHO”

30 Participantes. Com o objectivo de sociabilizar a
arte, esta actividade procurou transformar o espaço
de exposições, num espaço criação. Tendo por
base a exposição dos seus trabalhos, os alunos
do curso de artes da escola secundária Campos
Melo receberam alunos de outras escolas vivendo
com eles a experiencia criativa em conjunto. O
objectivo central desta acção foi evidenciar junto de
todos os participantes a importância de conhecer
os fundamentos da arte, a capacidade de ler uma
obra de arte e ter a possibilidade de a transformar
presencialmente.

Tinturaria Galeria de
Exposições

17

WORKSHOP “CONFRONTO
DE IDADES”

28 + 19 Participantes. Com o objectivo de
sociabilizar a arte, esta atividade procurou
transformar o espaço de exposições, num espaço
criação e troca de experiencias, desta vez
resultantes da ligação entre a experiencia dos
utentes do Lar de S. José e os alunos do 5º8 da
Escola Secundária Quinta das Palmeiras.

Tinturaria Galeria de
Exposições

17

MINICONCERTO DO CORO
E ORQUESTRA DA UBI

Para dar início à apresentação do projeto “Bispos
Covilhanenses”, decorreu um concerto com a
Orquestra da UBI na Capela do Museu de Arte
Sacra, sob direção do Maestro Tiago Rosa. Este
Coro foi fundado a 1 de Fevereiro de 2016 e conta
com 12 membros no Coro e oito na orquestra. Tem
como maestro do coro Tiago Rosa, maestro da
orquestra Simão Francisco e direção artística de
Eduardo Cavaco.

Museu de
Arte Sacra

17

PROJECTO “BISPOS
COVILHANENSES”

Para dar continuidade ao projeto desta autarquia
intitulado “Bispos Covilhanenses”, decorreu dia
17 de Maio, o Café Literário com o Padre Luís
Fernandes. No Biblioteca Café Concerto, Luís
Miguel Taborda Fernandes apresentou o seu livro
“D. José do Patrocínio Dias. O homem, o militar e o
bispo restaurador da diocese de Beja (1884-1965)”,
informando as dezenas de presentes que “mais do
que obras, D. José deixou a sua pessoa”. “Passa a
vida, mas não passa o tempo vivido”. Para o autor
do livro, este bispo multifacetado, militar, jornalista,
benemérito da acção social, é como se fosse
um Peter-Pan, porque nunca evangelizava sem
antes dar pão. O livro, foi lançado na véspera, nas
livrarias da Bertrand e da Fnac.

17

CAFÉ LITERÁRIO COM
PADRE LUÍS FERNANDES

Inserido na extensão do Dia Internacional dos
Museus, decorreu o Café Literário com o Padre
Luís Fernandes, evento onde foi apresentado o
mais recente projeto desta autarquia intitulado
“Bispos Covilhanenses”.
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17 a 31

EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA
“A+A=AEMOÇÕES”

Nesta exposição, a utilização do registo a preto e
branco na fotografia surge como meio eloquente
de retratar a realidade com o intuito de enaltecer
as potencialidades expressivas da imagem. A
provocação do observador é muitas vezes a
intenção do artista. Os trabalhos serão expostos
num ambiente escuro onde os contrastes branco/
preto incutem um espírito de mistério. A música,
como vetor de ligação entre a imagem observada e
a perceção dessa realidade cognitiva, incrementa
a curiosidade e a relação entre o entendimento
da forma e do espaço. A exposição é dinamizada
por Miguel Moreira Pinto, professor na Faculdade
de Engenharia Civil e Arquitetura da UBI e
professor no curso de arquitetura, e contará com
a colaboração dos alunos de arquitetura, das
professoras Ana Martins e Inês Campos, docentes
na UBI e com a professora Ana Fidalgo docente na
ESCM. (85 pessoas)

Tinturaria Galeria de
Exposições
(piso -1)

17

OFICINA “VIVO O
DESENHO”

30 Participantes no Workshop “Da sala de aula à
galeria: oficina Vivo o desenho”.

18

Dia Internacional dos Museus
INAUGURAÇÃO DO
MEMORIAL DA CASA DA
HERA

Coincidindo com as Comemorações do Dia
Internacional dos Museus que se comemora a 18
de Maio, o Município, após recuperação de uma
janela Manuelina, proveniente da designada Casa
da Hera que foi mandada edificar em 1497 por
ordem do Alcaide-mor da Covilhã, D. Rodrigo de
Castro, procedeu à sua inauguração e consequente
partilha com os munícipes. Coube aos Museus a
proposta e recolha bem como a pré-montagem
da estrutura e sua contextualização histórica.
Pretendeu-se que este memorial ficasse localizado
na zona histórica da Cidade, muito perto do local
onde se situava a Casa da Hera e em diálogo com
outras estruturas quinhentistas ali existentes que
assim ganharam uma maior contextualização.
A inauguração foi antecedida pela apresentação de
um filme de contextualização histórico-documental
elaborado pela M4M-Productions com a
colaboração e participação dos Museus Municipais.

Rua 1º de
Dezembro
/ junto à
Arca D’água
Quinhentista

18

Dia Internacional dos Museus
APRESENTAÇÃO DE
PINTURA DO CALVÁRIO

Foi ainda apresentado no Museu Arte Sacra
uma pintura do séc. XVII/XVIII, representando o
Calvário, que se encontrava há cerca de 30 anos
na Capela de São Martinho. Trata-se de uma
pintura a óleo sobre tela, de formato retangular, que
foi alvo de restauro durante 2 meses. O Presidente
da Câmara Municipal, Vítor Pereira, fez referência
aos últimos projetos da autarquia desenvolvidos
no âmbito patrimonial e cultural, elogiando assim
a equipa da Divisão de Cultura. O edil fez questão
de fazer referência à Covilhã como cidade histórica
preocupada com o património cultural edificado,
mas igualmente, nas vertentes, móvel e imaterial.

Museu de
Arte Sacra

18

VISITA GUIADA

120 alunos do intercâmbio Português / Espanhol da
Escola Secundária Campos Melo.

Tinturaria Galeria de
Exposições

19

ENCONTRO DE
ACADEMIAS SÉNIORES

Encontro anual de Academias Séniores.

Salão Nobre

19

OFICINA “VIVO O
DESENHO”

30 Alunos da Escola Secundária Campos Melo no
Workshop “Da sala de aula à galeria: oficina Vivo o
desenho”.

Tinturaria Galeria de
Exposições

21

HORA DO CONTO

Com ATL de Vila do Carvalho.

Biblioteca
Municipal
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21

BÊNÇÃO DAS PASTAS

Apoio técnico e logístico.

Complexo
Desportivo

22 maio a 30
junho

EXPOSIÇÃO “SERRA DA
ESTRELA SELVAGEM”

“Serra da Estrela Selvagem” é o nome da
exposição de fotografia de Tânia Araújo, que
esteve patente ao público até 30 de Junho, com o
objetivo de conhecer e dar a conhecer este lado da
Serra da Estrela que todos devemos contribuir para
proteger.

Auditório
Municipal

22

CAMINHOS DE SANTIAGO

Inauguração do Caminho de Santiago no concelho da Covilhã.
Este percurso, devidamente sinalizado e em boas condições de
segurança, foi oficialmente inaugurado com uma caminhada entre
as freguesias do Ferro e Peraboa. Trata-se de um itinerário de
dificuldade média, ao longo de cerca de 13 quilómetros, desde
o Ferro (Pedra do Adufe) até Peraboa (Capela do Divino Espírito
Santo), onde se respira natureza, história e hospitalidade. A
inauguração contou com 200 inscritos, número que superou
largamente as expectativas da organização. O percurso poderá
agora ser percorrido com o apoio de sinalética específica e
informação relevante para o apoio aos peregrinos. O Concelho da
Covilhã recupera assim um importante caminho de que outrora se
serviam os peregrinos vindos do sul, ou de Castela, para depois
seguirem para a Guarda, Trancoso, podendo depois optar por
seguirem em direção ao designado “Caminho Português” ou “Via de
la Plata”. Os Caminhos de Santiago serão um elemento diferenciador
nas propostas turísticas da região. Para o autarca da Covilhã, Vítor
Pereira, “este caminho representa mais uma aposta no Turismo
Cultural e Religioso, fundamental para reforçar o posicionamento da
marca turística Covilhã”.

Ferro e Peraboa

22

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “SERRA DA
ESTRELA SELVAGEM”

A inauguração contou com a visualização de
um filme da fotógrafa; visita guiada à exposição;
performance pelos jovens do projeto “Quero Ser
Mais” e a intervenção de Ricardo Brandão, médico
veterinário e coordenador do Cervas/Gouveia,
sobre “Recuperação da Fauna Silvestre na Serra”.

Auditório
Municipal

22

HORA DO CONTO

Presença do ATL do Rodrigo.

Biblioteca
Municipal

23

HORA DO CONTO

Com ATL do Teixoso.

Biblioteca
Municipal

24

VISITA GUIADA

37 Alunos do 9ºB da Escola Secundária Campos
Melo.

Tinturaria Galeria de
Exposições

24

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Cedência gratuita de sala polivalente, apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

24

VISITA GUIADA E PROVA
DE VINHOS

Com o objectivo de atingir um mais vasto leque de
públicos, aumentando os seus visitantes, o Museu
de Arte Sacra estabelece, cada vez mais, parcerias
com entidades públicas e privadas, que escolhem
as instalações do Museu para aí realizar algumas
actividades e iniciativas. A título de exemplo, o
Banco Bankinter procedeu a visita guiada, seguida
de prova de vinhos com serviço de cattering
fornecido pelo Grupo Pousadas de Portugal e
momento musical por um músico da EPABI.

Museu de
Arte Sacra

27

EXIBIÇÃO DE FILME
INFANTIL

Para o ATL da ADE – Associação desportiva da
Estação.

Biblioteca
Municipal

27

VISITA GUIADA

40 Alunos do 9ºA da Escola Secundária Campos
Melo.

Tinturaria Galeria de
Exposições

27 e 28

CINDERELA, PELO KAYSER
BALLET

Com participação especial das alunas da escola de
dança Kayser Ballet. Coreografia: Ricardo Runa,
Música: S. Prokofiev; Figurinos: Paulo Runa e
Sttilos.

Teatro
Municipal

30

HORA DO CONTO

Presença do ATL Ferro.

Biblioteca
Municipal
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Junho
Data

Tema

Local

01 a 30

EXPOSIÇÃO “PALAVRAS
DA TERRA” PRODUZIDA
PELO INSTITUTO
PORTUGUÊS DO LIVRO E
DAS BIBLIOTECAS

A literatura é uma outra forma de paisagem.
Mas nem por isso a geografia verdadeira lhe ´e
indiferente. Muitos dos nossos autores escreveram
sobre Portugal, e recriaram nas suas obras uma
geografia literária tão colorida e variada como a
outra. É desses contrastes que esta exposição
pretende falar – por imagens e palavras. Tão
diverso como o Norte e o Sul, as terras altas e as
terras baixas, o litoral e o interior, é o retrato de
Portugal que cada autor nos deixou – bucólico,
sarcástico, nostálgico ou visionário. (exposição
cedida pela Biblioteca Municipal do Porto)

Biblioteca
Municipal

01 a 30

EXPOSIÇÃO
“RECORDANDO MATILDE
ROSA ARAÚJO”

Exposição bibliográfica da escritora de literatura
infantil, lembrando os 95 anos do seu nascimento a
20 de Junho de 1921

Biblioteca
Municipal

01 a 30

EXPOSIÇÃO “ESCRITORES
DA LUSOFONIA”

No mês que assinala a morte de Luís Vaz de
Camões e a Língua Portuguesa no Mundo (falam
português cerca de 250 milhões de pessoas), a
Biblioteca Municipal propõe aos seus leitores, uma
pequena viagem pela literatura das Comunidades
de Língua Portuguesa.

Biblioteca
Municipal

01 a 30

EXPOSIÇÃO “CANTARES
PARA OS SANTOS”
As Marchas Populares

Estiveram em exposição alegres e populares letras
cantadas nesta época do ano na região das Beiras

Biblioteca
Municipal

01 junho a 30
julho

EXPOSIÇÃO DE
PINTURA “GEOGRAFIAS
INVENTADAS” POR LUÍS
ATHOUGUIA

Considerado um dos grandes talentos do mundo
artístico da sua geração, este artista tem vindo
a apresentar os seus trabalhos em relevantes
exposições e bienais de arte em Portugal,
Espanha, França, Alemanha e Itália. As suas obras
são janelas abertas para a emoção.

Tinturaria Galeria de
Exposições

Até 30 junho

EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA “SERRA DA
ESTRELA SELVAGEM” DE
TÂNIA ARAÚJO

Uma forma de conhecer para proteger o lado
selvagem do Parque Natural da Serra da Estrela.
Esta exposição integra várias fotografias que
retratam o património natural e a vida selvagem
do Parque Natural da Serra da Estrela, resultantes
de um percurso de descoberta do lado selvagem
desta magnífica montanha, com o objetivo de
conhecer e dar a conhecer este lado da Serra da
Estrela que todos devemos contribuir para proteger.

Auditório
Municipal

01 a 30 junho

830 ANOS DO 1º FORAL DA
COVILHÃ: SEGREDOS E
TESOUROS DO ARQUIVO
MUNICIPAL

Durante este ano, o Arquivo exibe uma exposição
de pergaminhos e forais da Covilhã, a juntar a
outras exposições, debates e iniciativas para
crianças e jovens. Visitas guiadas aos depósitos,
ações para as escolas, jogo lúdico “O selo do foral”,
jogo pedagógico “A coroa de D. Sancho”.

Arquivo
Municipal
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04 a 28 junho

OS BOMBEIROS VÊM AO
MUSEU

Mostra de miniaturas de carros de bombeiros,
viaturas antigas e outros objetos emblemáticos
ligados à profissão de bombeiro, dos
colecionadores locais, Sr. Honorato Berto e Sr.
Mário Rodrigues. Intitulada “Os Bombeiros Vêm ao
Museu”, esta mostra conta com viaturas antigas e
outros objetos emblemáticos ligados à profissão
de bombeiro, como por exemplo 55 carrinhos de
bombeiros, entre os 20 cm e 1 metro, que fazem
parte do espólio dos dois colecionadores que
produzem manualmente estas peças. Além disso,
a mostra conta com fardas antigas, extintores,
ponteiras de mangueira, lanternas e capacetes.
Apoio: Associação de Bombeiros Voluntários da
Covilhã; Agrupamento de Escuteiros da Covilhã;
Florista Jardim e Flores & Eu.

Museu de
Arte Sacra

Até 30 junho

DO SINEIRO ÀS POLDRAS

Exposição fotográfica do património industrial da
Ribeira da Carpinteira.

Centro de
Ativ’Idades

01 a 30

MARCHA E CORRIDA

Nas Pistas de Atletismo

Complexo
Desportivo

01 a 30

DESPORTO PARA TODOS

Por ordem de chegada, limitada a 20 pessoas.

Complexo
Desportivo

Até 16 junho

PRÉMIO MUNICIPAL DE
ARQUITETURA “MATEUS
FERNANDES”

A Câmara Municipal da Batalha lançou este
concurso de arquitetura que visa a promoção
pública de edifícios, espaços exteriores públicos e
boas práticas de sustentabilidade, com um prémio
monetário de 5 mil euros a atribuir ao projeto
vencedor.

Âmbito
nacional

Até 30 junho

PRÉMIO LITERÁRIO
ANTÓNIO ALÇADA
BAPTISTA / CIDADE DA
COVILHÃ

Introduzido como uma homenagem ao escritor
António Alçada Baptista, nascido na Covilhã a
29 de Janeiro de 1927, este Prémio é instituído
bienalmente e destina-se a galardoar um autor
português, ou de país de língua oficial portuguesa,
da melhor obra no género de ficção narrativa,
nas categorias de romance, novela e/ou conto,
com o objetivo de estimular a criação literária,
em especial, o aparecimento de novos autores.
(regulamento em www.cm-covilha.pt)

01 a 30

“VENHA DESCOBRIR OS
NOSSOS TESOUROS”

No âmbito do Dia Internacional dos Arquivos,
visita às dependências que habitualmente não são
visitáveis.

Arquivo
Municipal

01

ÉPOCA BALNEAR

Abertura da Piscina Praia da Covilhã.

Piscina Praia

01

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO DE
PINTURA “GEOGRAFIAS
INVENTADAS” POR LUÍS
ATHOUGUIA

Considerado um dos grandes talentos do mundo
artístico da sua geração, este artista tem vindo
a apresentar os seus trabalhos em relevantes
exposições e bienais de arte em Portugal,
Espanha, França, Alemanha e Itália. Durante a
inauguração, na presença de 35 pessoas, decorreu
uma visita guiada e um porto de honra.

Tinturaria Galeria de
Exposições

01

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Atividade organizada pela Escola Quinta das
Palmeiras, com apoio logístico do Município.

Jardim do
Lago

01

COMEMORAÇÕES DO DIA
MUNDIAL DA CRIANÇA

As Crianças das escolas do concelho foram
convidadas para um espetáculo de Circo,
promovido pela União de Freguesias da Covilhã e
Canhoso. Apoio logístico do Município.

Complexo
Desportivo
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02

CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA

Homenagem a Plácido da Costa. O centenário da
morte do Dr. António Plácido da Costa, assinalado
pelo Município, em parceria com a faculdade
de medicina da Universidade do Porto, Museu
Maximiliano Lemos, Faculdade de Ciências
da saúde da UBI, e Ubimedical permitiu dar a
conhecer aos covilhanenses um conterrâneo que
se notabilizou a nível mundial no domínio das
ciências ópticas.

UBI Medical

03

PRÉMIOS APOM
– ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE
MUSEOLOGIA

Na cerimónia realizada no Museu do Dinheiro,
em Lisboa, a APOM distinguiu o que de melhor
se fez em Portugal no último ano, no âmbito da
Museologia. O Museu de Arte Sacra da Covilhã
foi galardoado como Melhor Serviço de Extensão
Cultural. O objetivo destes prémios é o de
incentivar e premiar a imaginação e a criatividade
dos Museólogos portugueses e o seu contributo
efetivo na melhoria da qualidade dos museus
em Portugal, sendo também uma forma de dar
visibilidade ao que de melhor se faz no âmbito da
museologia.
De entre 150 candidaturas selecionadas onde
constavam alguns dos mais conhecidos museus
nacionais como o Museu dos Coches, o Museu
Machado de Castro, a Fundação Oriente, o
Museu de Arte Sacra da Covilhã foi um dos
nomeados, tendo sido distinguido com uma
menção honrosa na categoria “Melhor Serviço
de Extensão Cultural”. Para a coordenação do
MAS “esta distinção significa o reconhecimento
nacional de que se está a trabalhar no caminho
certo. Tratando-se de uma menção honrosa esta
distinção funciona meramente como um indicativo.
A categoria para que fomos nomeados (Extensão
Cultural) é aquela que maior significado tem para
este museu pois é a que melhor ilustra a ligação
e o serviço prestado à comunidade. A distinção
vem demonstrar que as atividades desenvolvidas
em parceria com as escolas, universidade,
associações e outras unidades museológicas são
para repetir e devem ser reforçadas se queremos
continuar a figurar entre os melhores museus do
país”.

Lisboa /
Museu do
Dinheiro

04

INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “OS
BOMBEIROS VÊM AO
MUSEU”

A exposição “Os Bombeiros vêm ao Museu”,
que teve lugar durante o mês de Junho contou
com a colaboração de colecionadores locais, Sr.
Honorato Berto e Sr. Mário Rodrigues. Foram
também cedidas pelos Bombeiros da Covilhã
algumas fardas antigas assim como objetos,
alguns com mais de 100 anos. A exposição com
cerca de 55 miniaturas de carros de bombeiros,
fardas antigas, extintores, ponteiras de mangueira,
lanternas e capacetes, atraiu muitas crianças e foi
visitada por várias instituições do concelho, tendo
registado uma grande afluência de visitantes,
salientando-se a presença do Presidente da CMC
e do Comandante dos Bombeiros da Covilhã. “Os
Bombeiros vêm ao Museu” recebeu destaque no
programa “Portugal em Directo” da RTP1.

Museu de
Arte Sacra

04

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

No âmbito das Comemorações do Dia da
Criança, realizou-se uma série de atividades
lúdicas, rastreios, pintura facial e workshops de
alimentação saudável. Organização da Farmácia
São João e apoio logístico do Município da Covilhã.

Jardim
Público

285

06

COMEMORAÇÕES DO
CENTENÁRIO DA MORTE
DE ANTÓNIO PLÁCIDO DA
COSTA: PALESTRA SOBRE
A VIDA E OBRA DESTE
VULTO DA OPTOMETRIA
No Salão Nobre dos Paços
do Concelho

O Salão Nobre dos Paços do Concelho ficou repleto para ouvir falar
os professores Amélia Assunção Ricon Ferraz, Diretora do Museu de
História da Medicina “Maximiano Lemos” (Universidade do Porto) e
Pedro Miguel Lourenço Monteiro, Diretor do Mestrado de Optometria
em Ciências da Visão (Universidade da Beira Interior).
No início da sua intervenção, Amélia Ferraz ofereceu a este
município a tese inaugural e a tese de concurso de Plácido da Costa
em suporte digital, formato disco de Plácido. A Diretora referiu-se
a António Plácido da Costa como “figura incontornável na área
do ensino demonstrativo”, “digno de reconhecimento nacional e
internacional”, “pioneiro nos estudos de histologia, fisiologia e
oftalmologia na faculdade médica do Porto”.
Pedro Monteiro, da UBI Medical, agradeceu a Plácido da Costa e
explicou a evolução da queratoscopia até aos dias de hoje.
A finalizar a palestra, o Vereador Carlos Martins indicou que “vale
a pena homenagear todos aqueles que fizeram bem à cidade e ao
país”, não esquecendo a aposta que esta autarquia tem desenvolvido
em termos culturais, com homenagens a diversas personalidades
como o Arquiteto Mateus Fernandes, o escritor Alçada Batista, as
grandes figuras dos descobrimentos, entre muitos outros que nos
fazem “reviver a história”.

06 junho a 06
julho

EXPOSIÇÃO “ANTÓNIO
PLÁCIDO DA COSTA:
NA VANGUARDA DA
OFTALMOLOGIA MUNDIAL”

Exposição biográfica, documental e coleção de
aparelhos científicos da autoria do Prof. António
Plácido da Costa e outros pertencentes ao seu
gabinete de trabalho provenientes e cedidos pelo
Museu de História da Medicina “Maximiliano
Lemos” da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto. Nascido na Covilhã, médico, cientista
e inventor, António Plácido da Costa foi um dos
principais vultos da oftalmologia mundial. A sua
principal invenção foi o querotoscópio, mais
conhecido por Disco de Plácido, que haveria
de revolucionar a optometria. Para além deste
instrumento, concebeu ainda o oftalmoscópio, o
binoscópio ortopédico, a cápsula higrotérmica,
a bateria galvanoterápica e o electromagnete
oftalmoterápico, entre muitos outros, para além
de ter construído o primeiro telescópio pensado e
realizado em Portugal.

Rua Ruy
Faleiro /
Antiga Loja
Sofal

06

HOMENAGEM A ANTÓNIO
PLÁCIDO DA COSTA

Descerramento de painel memorial ao Prof. Doutor
António Plácido da Costa, nas comemorações do
centenário da sua morte.

Rua Dr.
Plácido da
Costa

06 junho a 06
julho

HOMENAGEM A PLÁCIDO
DA COSTA - RASTREIOS
DE OFTALMOLOGIA
GRATUITOS

Como complemento à exposição biográfica e
documental, a oculista Bonina – Instituto Optico
associou-se ao Município, oferecendo rastreios
oftalmológicos gratuitos.

Antiga Loja
Sofal – Rua
Ruy Faleiro

06

REPORTAGEM RTP

Reportagem sobre a Janela Manuelina da Casa da
Hera.

Rua 1º
Dezembro

06

VISITA

Visita orientada à Exposição “Segredos e
Tesouros” e depósitos do arquivo, pelos alunos do
Agrupamento de Escolas a Lã e a Neve.

Arquivo
Municipal

07

REUNIÃO PINUS VERDE

Cedência gratuita de sala polivalente. Apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

08

ASTA APRESENTA “UM
CLÁSSICO”

Criação e direção de Vera Mantero. Um Clássico
atravessa gerações. Toca a todos (porque trata
temas que tocam a todos) porque persiste na
memória coletiva. Um Clássico representa ideias
da época em que é criado. Um Clássico representa
sentimentos da época em que é criado. Um
Clássico mostra paixões intensas e múltiplas. (…)

Teatro
Municipal

08

MEETING DE ATLETISMO
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08

PALESTRA “SERRA DA
ESTRELA SELVAGEM”

Palestra sobre “Homem, Natureza e Alterações
Climáticas”, com José Manuel Alho, biológo da
Sociedade de Ética Ambiental.

Auditório
Municipal

09

ESPETÁCULO

Nilton: Digressão Nacional.

Teatro
Municipal

09

DIA INTERNACIONAL DOS
ARQUIVOS

Durante este dia, os Vereadores Carlos Martins
e Jorge Torrão deslocaram-se, acompanhados
pela Chefe de Divisão da Cultura e a responsável
pelo espaço, ao Arquivo Municipal da Covilhã, a
fim de visitar a exposição “Segredos e Tesouros”.
Centrada nas comemorações dos 830 Anos do
Foral de D. Sancho I, esta exibição documental
encontra-se patente ao público desde o dia um
de Abril, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às
17h30, no espaço do Arquivo Municipal, localizado
na Rua dos Bombeiros Voluntários.

Arquivo
Municipal

09

HORA DO CONTO

Conto infantil “O Ladrão de Palavras”.

Paul / Casa
Marmelo e
Silva

09

REUNIÃO CPCJ

Cedência gratuita de sala polivalente, apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

10

RECITAL DA ACADEMIA
DE MÚSICA DA BANDA DA
COVILHÃ

Concerto de encerramento do terceiro e último
período.

Museu de
Arte Sacra

10

CONCERTO
COMEMORATIVO DO DIA
DE PORTUGAL, CAMÕES E
DAS COMUNIDADES

Promovido pela EPABI e Câmara Municipal da
Covilhã, com Sérgio Carolino (tubista convidado),
Luís Oliveira (Professor de Tuba e eufónio da
EPABI), Natália Riabova (Pianista acompanhadora)
e Francisco Machado (aluno de percussão
da EPABI). Uma homenagem a compositores
portugueses: Eurico Carrapatoso, Andreia Pinto
Correia e Jorge Prendas.

Salão Nobre

10 a 12

CONCERTO ALMA LUSA

Estágio intercâmbio entre a Banda da Covilhã e a
Associação Canto Firme, Conservatório de Artes
de Tomar. Primeiro concerto de Chocalhofone.

Teatro
Municipal

10 a 12

TORNEIO DIAMANTINO
COSTA

Apoio logístico.

Complexo
Desportivo da
ADE

11

MARCHAS POPULARES

A noite de 11 de junho fica para a história do
associativismo na Covilhã, já que, após dez anos
de interregno, as Marchas Populares voltaram a
animar as ruas do centro da cidade, repletas de
covilhanenses ávidos por assistir a este evento.
A Câmara Municipal da Covilhã agradece a
fantástica colaboração de todas as instituições
que, com muito esforço, dedicação e alegria,
participaram nas Marchas: Grupo Recreativo
Vitória de Santo António; Grupo Desportivo Águias
do Canhoso; Grupo Desportivo da Mata; Centro
Cultural e Desportivo Oriental de São Martinho;
Grupo Educação e Recreio Campos Melo; Clube
Académico dos Penedos Altos.

Praça do
Município

12

ENCONTRO DE CLÁSSICOS

No âmbito do 70º aniversário do Jornal do Fundão,
a Associação dos Amigos dos Automóveis Antigos
do Fundão organizou um passeio de clássicos,
com saída do Fundão, passagem pela Covilhã, com
receção no Salão Nobre e visita ao Museu de Arte
Sacra, terminando com um almoço em Belmonte.

Pelourinho

287

13 a 30

WORKSHOP “FÉRIAS DE
VERÃO – ARTE ILIMITADA”

No âmbito da exposição de Luís Athouguia,
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.

Tinturaria Galeria de
Exposições

13

HORA DO CONTO

Presença da Criafectos.

Biblioteca
Municipal

14

VISITA

Visita orientada à Exposição “Segredos e
Tesouros” e depósitos do arquivo, pelos alunos das
“Férias Dó, Ré, Mi” do ATL da Banda da Covilhã.

Arquivo
Municipal

14

WORKSHOP “ARTE
ILIMITADA: CAÇA AO
QUADRO”

Com 29 crianças do ATL Cria Afectos. No âmbito
da exposição, durante a segunda quinzena do mês,
a Tinturaria esteve disponível para receber crianças
dos ATL da cidade para dedicar uma tarde à arte,
tendo como objectivo desenvolver 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

15

CAFÉ LITERÁRIO COM
CRISTINA VALENTE

Formou-se em Psicologia no I.S.P.A. – Instituto
Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa – e
apaixonada pelo coaching parental. Realiza
consultas ao domicílio (In Home Visits), workshops
e palestras sobre competências parentais,
desenvolvimento e comportamento infantil em
escolas, empresas, bibliotecas, hospitais, etc., não
apenas para os pais, mas também professores,
educadores, pediatras e enfermeiros. Iniciou a
carreira como apresentadora, jornalista e editora
nas áreas da Educação e Cultura na RTP, RTP
Açores, TVI e Canal de Notícias de Lisboa (atual
SIC Notícias), e trabalhou numa multinacional
portuguesa. Abandonou o mundo corporativo para
se tornar empreendedora digital, e é agora mentora
de famílias que desenvolvem projetos de Home
Business para ganharem mais qualidade de vida e
dedicar mais tempos aos filhos.

Biblioteca
Café
Concerto

16

VISITA DOS FINALISTAS DO
ABRIGO DOS PEQUENINOS

O Vereador da Câmara Municipal da Covilhã, Jorge
Torrão, recebeu e entregou diplomas aos finalistas
2015/2016 do Abrigo dos Pequeninos de Nossa
Senhora da Conceição.

Salão Nobre

18

XIV FESTIVAL DE NATAÇÃO

Com o objetivo de celebrar o final da época
desportiva da Escola Municipal de Natação, a
Câmara da Covilhã organiza este festival de
natação. Programa: 09h30 “Manhã Lúdica Pais e
Filhos” (destinada às crianças inscritas nos níveis
de adaptação ao meio aquático) / 11h00 “Torneio
de Natação” (para alunos inscritos nos níveis de
aperfeiçoamento).

Piscina
Municipal

18

PASSEIO DE OBSERVAÇÃO
E WORKSHOP DE
FOTOGRAFIA DA VIDA
SELVAGEM

“Observação e Fotografia de Vida Selvagem” foi
o que a fotógrafa de natureza, Tânia Araújo, levou
à Quinta do Tapado, na freguesia da Boidobra.
A fotógrafa explicou as melhores técnicas de
fotografia para a fauna e flora deste tipo de local
e deu vários conselhos, já que, na sua opinião,
só conhecendo as espécies locais é que as
podemos preservar. Nas pastagens, charco, ribeira
e carvalhal da Quinta do Tapado foi possível
observar e fotografar poupas, pintassilgos,
pintarroxos, estorninhos, verdilhões, borboletas,
libelinhas, entre outros animais e as mais variadas
espécies de flora.

Boidobra /
Quinta do
Tapado
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18

WORKSHOP “PRIMEIRA
OFICINA DO LIVRO”

A “Primeira Oficina do Livro: Preservar e
Conservar”, um workshop de iniciação às técnicas
de conservação e restauro de documentos
gráficos, decorreu no âmbito do Dia Internacional
dos Arquivos. Sandra Ferreira, responsável pelo
Arquivo Municipal, deu a conhecer as técnicas
básicas de conservação e restauro de documentos
gráficos. Os participantes tiveram assim
oportunidade de ter contacto com os materiais e de
restaurar alguns livros antigos que fazem parte do
espólio da Banda da Covilhã.

Sede Social
da Banda da
Covilhã

18

“GALA DO 50º
ANIVERSÀRIO DO
RANCHO FOLCLÓRICO
E ETNOGRÁFICO DO
REFÚGIO”

Uma homenagem a todos aqueles que com o
seu esforço criaram e ajudaram a perpetuar as
tradições do nosso folclore neste Rancho, que se
mantém fiel às raízes, nos trajes, na tocata, na
cantata e, por isso continua a merecer o estatuto
de rancho federado. Muitas artistas da região, vão
passar pelo palco do Teatro Municipal, para dessa
forma, homenagearem este baluarte da nossa
cultura.

Teatro
Municipal

18

CONCURSO DE SALTOS

20

“FIGURAS DA COVILHÃ À
DESCOBERTA DO MUNDO”

Exposição Itinerante, agora no Município da
Batalha. A exposição pedagógica “Figuras
da Covilhã à Descoberta do Mundo”, que
pretende dar a conhecer o papel desta cidade
nos Descobrimentos portugueses, contempla
referências ao Infante D. Henrique e a 15
personalidades, nascidas na Covilhã, que
permitiram a elevação deste concelho a berço da
globalização.

Mosteiro de
Santa Maria
da Vitória

21

HORA DO CONTO

Presença do ATL de Vila do Carvalho

Biblioteca
Municipal

22

HORA DO CONTO

Presença do ATL do Rodrigo.

Biblioteca
Municipal

22

WORKSHOP “ARTE
ILIMITADA: CAÇA AO
QUADRO”

Com 49 crianças do ATL da Escola de Santo
António. No âmbito da exposição, durante a
segunda quinzena do mês, a Tinturaria esteve
disponível para receber crianças dos ATL da
cidade para dedicar uma tarde à arte, tendo
como objectivo desenvolver 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

23

HORA DO CONTO

Presença do ATL do Teixoso.

Biblioteca
Municipal

Escola Quinta
da Lageosa

289

24

CICLO DE PALESTRAS
“ROSTOS DO
CONHECIMENTO” COM
MARIA TERESA SERRA
GRANADO

No âmbito da Presidência da AiCEi, cujo tema
é Conhecimento e Mercantilismo, a Câmara
Municipal da Covilhã promoveu um ciclo de
palestras com personalidades covilhanenses que
se distinguiram em várias áreas do saber a nível
internacional. A segunda palestra do ciclo “Rostos
do Conhecimento” decorreu com a presença da
Comendadora Maria Teresa Serra Granado. A
criadora da Comunidade Juvenil de São Francisco
de Assis relembrou a sua infância, a família, o
trabalho com os prisioneiros da cadeia e também
os jantares em casa de seu pai, que era médico,
e nos quais privava com o Dr. Bissaya Barreto,
figura que de alguma forma também a influenciou.
Recordou, com saudade, as suas viagens, desde
os 22 anos, por França, Itália, Macau... Ocidente
e Oriente trouxeram-lhe múltiplas aprendizagens
quer no campo humano quer profissional. “Um
tempo de crescimento interior intenso e profundo”.

Biblioteca
Municipal
/ Sala de
Reservados

25

DESCOBRIR A COVILHÃ

Visita Guiada com o Clube TAP.

Centro
histórico

25

PROTOCOLO MUNICÍPIO
COVILHÃ / BATALHA

Encontro Anual dos Trabalhadores da Câmara
Municipal da Batalha.
No âmbito da parceria estabelecida entre as
autarquias da Covilhã e Batalha recebemos um
grupo de funcionários da Câmara Municipal da
Batalha que tiveram oportunidade de passar um
dia na Covilhã, usufruindo da Piscina Praia e de
uma visita guiada à zona histórica, passando pelo
Museu de Arte Sacra e terminando com uma prova
gastronómica no Museu do Queijo..

Centro
histórico

25

MARCHAS POPULARES

As Marchas Populares da Covilhã regressaram
ao convívio com os covilhanenses que encheram
o Complexo Desportivo. O espetacular desfile
ficou a cargo das seguintes instituições: Centro
Cultural e Desportivo Oriental de São Martinho;
Clube Académico dos Penedos Altos; Grupo
Desportivo Águias do Canhoso; Grupo Desportivo
da Mata; Grupo Educação e Recreio Campos
Melo e Grupo Recreativo Vitória de Santo António.
A Covilhã viveu mais uma grande noite, repleta
de tradição, animação e espírito associativo, que
só veio confirmar quão acertada foi a decisão de
recuperar as Marchas. O Presidente da Câmara
Municipal da Covilhã aproveitou a ocasião para se
dirigir aos milhares de covilhanenses presentes
revelando a sua satisfação pelo sucesso do evento
e agradecendo a todas as associações e entidades
organizadoras pelo empenho demonstrado. Vítor
Pereira afirmou ainda que, para o ano, as Marchas
Populares serão maiores e melhores, com mais
associações participantes e mais animação nesta
festa que pode revitalizar o já tão rico panorama
associativo covilhanense.

Complexo
Desportivo

25

45º ANIVERSÁRIO DO
LIONS CLUBE DA COVILHÃ

Numa altura em que se celebra o 45º aniversário
do Lions Clube da Covilhã e o 3º aniversário
do Leo Clube da Covilhã, a Câmara Municipal
associou-se às comemorações com uma receção
destas instituições no Salão Nobre dos Paços do
Concelho. O Presidente da autarquia, Vítor Pereira,
foi o anfitrião desta comitiva que seguiu depois
para o Jardim do Lago, para a inauguração de um
monumento que irá perpetuar o nome do Lions
Clube da Covilhã.

Salão Nobre
e Jardim do
Lago
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26

141º ANIVERSÁRIO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

No âmbito das comemorações do 141º
aniversário dos Bombeiros da Covilhã, visitaram
a exposição “Os Bombeiros vêm ao Museu” a
comitiva composta pelo Presidente da Câmara,
Comandante Distrital da Proteção Civil,
Comandante dos Bombeiros da Covilhã, entre
outras entidades.

Museu de
Arte Sacra

27

EXIBIÇÃO DE FILME

Filme infantil para o ATL da ADE – Associação
Desportiva da Estação.

Biblioteca
Municipal

28

ASSEMBLEIA GERAL DA
RÁDIO CLUBE DA COVILHÃ

Cedência gratuita de sala, com apoio técnico e
logístico.

Auditório
Municipal

30

HORA DO CONTO

Presença do ATL Ferro

Biblioteca
Municipal

30

WORKSHOP “ARTE
ILIMITADA: CAÇA AO
QUADRO”

Com 22 crianças do ATL Férias Dó Ré Mi. No
âmbito da exposição, durante a segunda quinzena
do mês, a Tinturaria esteve disponível para receber
crianças dos ATL da cidade para dedicar uma
tarde à arte, tendo como objectivo desenvolver 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
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Julho
Data

Tema

Local

01 a 31

ENTRA NA ONDA DA
PISCINA PRAIA

Atividades de Hidroginástica, Aquazumba, Jogos
aquáticos, Yoga Activo e outras surpresas.

Piscina Praia

01 a 29

HORA DO CONTO “A
NOITE DOS ANIMAIS
INVENTADOS” DE DAVID
MACHADO

Conta a história de um menino, o Jonas, que não
conseguia adormecer, porque tinha medo do
escuro e o quarto parecia-lhe cheio de sombras.
Até que, de repente, teve uma ideia fabulosa.
Fechou os olhos e inventou uma galinha para lhe
fazer companhia até o sono chegar. Mas qual não
foi o seu espanto ao ver que a galinha continuava
ali, aos pés da sua cama, mesmo depois de ele
ter aberto os olhos. Muitos outros animais foram
inventados pelo Jonas e pelos seus irmãos. O
que iria acontecer se estes não desaparecessem?
O que diria a mãe? Uma história mágica para
descobrir…

Biblioteca
Municipal

01 a 29

EXPOSIÇÃO “AS MINAS DA
PANASQUEIRA: HISTÓRIA
E CULTURA AO LONGO
DOS TEMPOS”

Uma viagem pela história da que foi uma das minas
mais importantes de Portugal.

Biblioteca
Municipal

01 a 29

EXPOSIÇÃO “SELEÇÃO
PORTUGUESA DE
FUTEBOL”

Na sala polivalente este exposta uma mostra
acerca da história da seleção portuguesa de
futebol.

Biblioteca
Municipal

01 a 29

EXPOSIÇÃO “O MUNDO
MÁGICO DE BEATRIX
POTTER”

Mostra biobibliográfica e exibição de filmes com
adaptações das obras desta autora inglesa de
livros infantis, nas comemorações dos 150 anos do
seu nascimento.

Biblioteca
Municipal

01 a 29

EXPOSIÇÃO “SEGREDOS E
TESOUROS DO ARQUIVO
MUNICIPAL”

No âmbito das Comemorações do 830º Aniversário
do Foral da Covilhã, o Arquivo exibiu uma
exposição de pergaminhos e forais da Covilhã, a
juntar a outras exposições, debates e iniciativas
para crianças e jovens. Visitas guiadas aos
depósitos, ações para as escolas, jogo lúdico “O
selo do foral”, jogo pedagógico “A coroa de D.
Sancho”.

Arquivo
Municipal

01 a 29

EXPOSIÇÃO “DO SINEIRO
ÀS POLDRAS”

Esta exposição itinerante, que se constitui como
um roteiro das fábricas da Ribeira da Carpinteira,
esteve patente ao público neste espaço dedicado
aos maiores de 60 anos.

Centro de
Ativ’Idades

02

DANÇAS PELA CIDADE

Na 7ª edição do “Danças pela Cidade” no New
Hand Lab. Com lotação esgotada em ambos
os dias, este fantástico espetáculo de bailado,
organizado pelo Conservatório de Música da
Covilhã contou com a encenação de Ana Seixas. O
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor
Pereira não faltou a este evento cultural.

New Hand
Lab / Fábrica
António
Estrela

04

SUMMER TIME

Duas atividades desportivas, Bodycombat e
Bodymind, com o apoio do Wellness Health Club.

Jardim do
Lago

05

HORA DO CONTO

Com a presença do Colégio das Freiras.

Biblioteca
Municipal
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04 a 31

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“TRAÇOS ARTÍSTICOS”

Ana Maria Carvalho Fael Castela, Ana Rui Fael
Figueiredo, Arlete Nazaré Alves Gaiola Castela,
Maria Eugénia Presunto e Maria Fernanda
Geraldes Costa são covilhanenses que desde
2010, aliciadas pela arte, cor e beleza da pintura
decidiram juntar-se e com a ajuda de artista
plástica Rosalina Cruz, desenvolvem a técnica
criando obras de um encanto especial, prova de
que a evolução é resultado do trabalho e dedicação
combinado com vontade e muita alegria. Na mostra
que apresentaram na Tinturaria realçam o estilo
próprio de cada uma e o estilo do grupo que as
uniu. É possível observar o desenvolvimento das
artistas e as suas marcas características, como
a cor e a expressão das emoções. No conjunto,
as suas obras lançam um desafio ao público,
incitando-o a reflectir acerca do que observam
e estimulando os vários sentidos de uma forma
descontraida e alegre como as próprias criadoras.

Tinturaria Galeria de
Exposições

06

SUMMER TIME

Karaté Infantil, com o apoio da Associação
Shotokan Karaté da Beira Interior.

Jardim do
Lago

06

PROJETO “VEM DIVERTIRTE”

No âmbito deste projeto, no qual a Câmara
Municipal convidou todas as crianças e jovens
a visitar os edifícios municipais, o Agrupamento
de Escolas “A Lã e a Neve” fizeram uma visita ao
Arquivo Municipal, ao Museu de Arte Sacra e à
Câmara Municipal.

Arquivo,
Museu e
Câmara

06

DESCOBRIR A COVILHÃ

Grupo Start-Up Research. No terceiro dia da
Universidade de Verão, os 40 jovens, que vieram
de norte a sul de Portugal para esta terceira edição
visitaram a Covilhã, no âmbito do projeto “Descobrir
a Covilhã”. Recorde-se que a Universidade de
Verão – Saúde e Investigação corresponde a um
programa que decorre na Faculdade de Ciências
da Saúde da UBI de 4 a 8 de Julho de 2016. O
programa está vocacionado para jovens do ensino
secundário (que transitaram para o 10º ano, 11º e
12º), que durante 5 dias têm a possibilidade real de
vivenciar a vida de um estudante universitário.

Centro
histórico

06

HORA DO CONTO

Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva e ATL da
Escola de São Silvestre.

Biblioteca
Municipal

06 a 29

WORKSHOP “FÉRIAS DE
VERÃO: ARTE ILIMITADA”

No âmbito da exposição, a Tinturaria e as criadoras
de “Traços Artísticos” estão disponíveis para
receber crianças dos ATL do concelho 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.

Tinturaria Galeria de
Exposições

07

REUNIÃO CPCJ

Cedência gratuita de sala polivalente. Apoio
logístico e técnico.

Biblioteca
Municipal

07 e 08

SUMMER TIME

Mini Voleibol; Torneio de Voleibol 2x2;
Zumbafitness e Abdominais.

Jardim do
Lago
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08

“JUNTOS EM REVISTA”

O Teatro Municipal da Covilhã recebeu o
espetáculo nacional “Juntos em Revista” com
Marina Mota e Carlos Cunha. Além da dupla de
atores o elenco conta também com Érika Mota,
António Vaz Mendes, Inês Curado, Hélder Agapito
e ainda um grupo composto por seis bailarinos. Os
munícipes presentes tiveram o prazer de ver uma
série de “sketches” de cariz cómico, satírico e de
crítica política e social, nacional e internacional,
intercalados com diversos números musicais.
Parodia sobre a situação económica e social
do país, com a caraterização de figuras como a
taróloga Maria Helena, o treinador Jorge Jesus, o
atual e o anterior primeiro-ministro.

Teatro
Municipal

08

REUNIÃO RÁDIO
CLUBE DA COVILHÃ

Cedência de sala polivalente, com apoio técnico e
logístico.

Biblioteca
Municipal

10

TRANSMISSÃO DA FINAL
DO EUROPEU DE FUTEBOL

Transmissão no display da Praça do Município
da Final de Futebol do Campeonato da Europa
Portugal vs França.
Os covilhanenses juntaram-se na Praça do
Município para assistir à conquista do título de
Campeão Europeu 2016 da Seleção Portuguesa.
“Ganhámos com mérito, com muito engenho e
vontade de vencer. No entanto, o melhor sabor
desta vitória não é a taça que a nossa Seleção
justamente traz de Paris, mas o reconhecimento
daqueles que a perderam. Calaram-se, rendendose à evidência do nosso valor. Viva Portugal!”
afirmou o Presidente da Câmara no final do jogo.

Praça do
Município

11 e 12

SUMMER TIME

Open Aula de Judo e Street Soccer 3x3.

Jardim do
Lago

12

EXIBIÇÃO DE FILME
INFANTIL

Presença dos alunos do Colégio das Freiras.

Biblioteca
Municipal

12 Julho a 30
Agosto

EXPOSIÇÃO “JORGE
MATOS: O ÚLTIMO DOS
SANTEIROS”

A exposição “O Último dos Santeiros”, da
responsabilidade de Jorge Matos, contemplou
uma coleção das mais emblemáticas peças em
madeira do percurso produtivo deste escultor
autodidata. Jorge Matos, que vive do restauro e
da produção de imagens de santos, faz trabalhos
para particulares e para igrejas de todo o País,
sendo o único em toda a Beira Baixa e Alta a
fazer este género de escultura a tempo inteiro. Um
trabalho em vias de desaparecer, que valeu a pena
conhecer no Museu de Arte Sacra.

Museu de
Arte Sacra

12

CAFÉ LITERÁRIO COM
TIAGO SALAZAR

Nascido em 1972, formou-se em Relações
Internacionais e estudou Guionismo e Dramaturgia
em Londres. É doutorando em Turismo no Instituto
de Geografia e Ordenamento do Território onde
prepara uma tese sobre “A Volta ao Mundo de
Ferreira de Castro”. Trabalha como jornalista
desde 1991 e venceu o prémio Jovem Repórter do
Centro Nacional de Cultura, em 1995. É formador
de Escrita e Literatura de Viagens. Idealizou,
escreveu e apresentou o programa Endereço
Desconhecido, da RTP2. Como escritor, publicou
5 livros de viagens: “Viagens Sentimentais”; “A
Casa do Mundo”; “As Rotas do Sonho”; “Endereço
Desconhecido” e “Crónica da Selva” (2014). É
ainda autor do diário íntimo “Hei-de Amar-te
Mais” e da ficção “O Baú Contador de Histórias”.
“Quo Vadis, Salazar? (Escritos do Exílio)”, o seu
mais recente livro, é uma compilação de crónicas
e contos escritos num auto-denominado exílio
fiscal. No prelo está a ficção “A Orelha Negra” e o
romance histórico “A Escada”.

Café /
Esplanada
Bairro Alto

295

12

PAP’S EPABI

Guitarra (15h00 e 21h30); Violino (18h00).
Cedência gratuita de sala, apoio técnico e logístico.

Teatro
Municipal

13

SUMMER TIME

Street Soccer 3x3

Jardim do
Lago

13

SUMMER TIME

Mega Aula de Zumba Outdoor, no âmbito do projeto
“Summer Time”.

Jardim do
Lago

13 Julho a 31
Agosto

EXPOSIÇÃO “DE LOULÉ
PARA A COVILHÃ”

Esta exposição esteve no pátio exterior do Museu
foi cedida pelo Município de Loulé e composta por
Esculturas de Esferovite em tamanho Gigante que
retratam algumas personagens de filmes como o
“porquinho chamado Babe” e a “Noiva Cadáver”
entre outros, Esta foi sem duvida a exposição com
mais impacto no seio da comunidade covilhanense
e que atraiu um grande numero de visitantes
portugueses e estrangeiros, nomeadamente
espanhóis, que costumam visitar a Serra da Estrela
esquecendo os museus Municipais. De entre o
grande número de visitantes, salientou-se o público
infanto-juvenil, que aderiu em massa, assim como
a comunidade emigrante.

Jardim do
Museu de
Arte Sacra

14

PROJETO “DESCOBRIR A
COVILHÃ”

Visita de 150 pessoas da Freguesia de Calvaria de
Cima (concelho de Porto de Mós).

Museu de
Arte Sacra

14

SUMMER TIME

Open Karaté Sénior e Infantil, com o apoio da
Associação Shotokan Karaté da Beira Interior.

Jardim do
Lago

15

PAP’S EPABI

Oboé (16h00), Trompete e Trompa (18h00).
Cedência gratuita de sala, apoio técnico e logístico.

Teatro
Municipal

15

RUN NIGHT GLOW

Durante a Feira de São Tiago, foi dinamizada esta
corrida noturna.

Complexo
Desportivo

15

WORKSHOP “FÉRIAS DE
VERÃO: ARTE ILIMITADA”

Com 24 participantes. No âmbito da exposição,
durante todo o mês, a Tinturaria e as criadoras de
“Traços artísticos” estão disponíveis para receber
crianças dos ATL da cidade que queiram dedicar
uma tarde á arte, tendo como objectivo desenvolver
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

15

WORKSHOP “FÉRIAS DE
VERÃO: ARTE ILIMITADA”

Com 25 participantes durante a tarde, as criadoras
de “Traços artísticos” receberam as crianças do
ATL e dedicaram uma tarde à arte.

Tinturaria Galeria de
Exposições

16 a 24

SUMMER TIME

Street Basquete 3x3

Complexo
Desportivo

18

SUMMER TIME

Open Aula de Judo, com o apoio do Clube de Judo
da Covilhã.

Complexo
Desportivo

18

EXIBIÇÃO DE FILME
INFANTIL

Apresentação de filme para o ATL da ADE.

Biblioteca
Municipal

19

REUNIÃO SEGURANÇA
SOCIAL

Cedência gratuita de sala polivalente. Apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

19

HORA DO CONTO

ATL Teixoso.

Biblioteca
Municipal

20

VISITA GUIADA AO MUSEU

Uma manhã dedicada à cultura! Os alunos do ATL
da Escola “A Lã e a Neve” visitaram uma vez mais
o Museu de Arte Sacra, e desta vez na fantástica
Exposição de Esculturas em esferovite.

Museu de
Arte Sacra

20

HORA DO CONTO

Infantário da Santa Casa da Misericórdia.

Biblioteca
Municipal
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20

REUNIÃO PINUS VERDE

Cedência gratuita de sala polivalente, com apoio
técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

22

EXIBIÇÃO DE FILME
INFANTIL

Presença ATL Rodrigo.

Biblioteca
Municipal

22 a 24

XISTRILHOS 2016

Sob o tema “O Ciclo do Pão”, a Divisão de Cultura
apoiou a dinamização desta edição do Xistrilhos.

Sobral de São
Miguel

22

CICLO DE PALESTRAS
“ROSTOS DO
CONHECIMENTO” COM
MARGARIDA MESQUITA

No âmbito da Presidência da AiCEi para o ano de
2016, cujo tema é Conhecimento e Mercantilismo,
a Câmara Municipal da Covilhã promove um
ciclo de palestras com diversas personalidades
covilhanenses que se distinguiram em várias áreas
do saber a nível internacional. Na presença do
Presidente da Câmara, Vítor Pereira, e de quase
uma centena de pessoas, a palestra decorreu em
jeito de entrevista com a jornalista e psicóloga
Cristina Valente. Margarida Mesquita falou da sua
infância e adolescência na escola do Rodrigo e
na Frei Heitor Pinto. Falou das suas raízes e de
algumas peripécias. Acerca da sua investigação
na área da família e parentalidade, a professora é
da opinião que no norte da Europa há um equilíbrio
entre o tempo dedicado ao trabalho e o tempo
dedicado à família. Portugal precisa de rever a
política pública a este nível, e considerar a questão
tempo, de modo a que os casais possam conciliar
melhor o acompanhamento das crianças.

Salão Nobre
da Santa
Casa da
Misericórdia

22

SUMMER TIME

Bootcamp; Pilates e Cross Training

Complexo
Desportivo

22, 23 e 24

SUMMER TIME

Escalada; Rappel e Slide

Complexo
Desportivo

23

DESCOBRIR A COVILHÃ

Visita guiada com Clube TAP.

Zona histórica

25 a 30

XII ESTÁGIO
INTERNACIONAL DA
BANDA SINFÓNICA DA
COVILHÃ

O Concerto de Encerramento decorreu no dia 30
de Julho.

Teatro
Municipal

27

VISITA AO ARQUIVO

Visita orientada à Exposição “Segredos e
Tesouros” e depósitos do arquivo, pelos alunos do
ATL do Teixoso.

Arquivo
Municipal

27

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Dois grupos de ATL do Teixoso visitaram o Museu
de Arte Sacra e a exposição patente no jardim
intitulada “De Loulé para a Covilhã”.

Museu de
Arte Sacra

29

MERCADO DO PÊSSEGO

Apoio técnico e logístico.

Mercado
Municipal

297

Agosto
Data

Tema

Local

Até 18
Setembro

ENTRA NA ONDA DA
PISCINA PRAIA DA
COVILHÃ!

Durante estes meses de Verão, a Piscina Praia
fez as delícias dos veraneantes. Hidroginástica e
Jogos aquáticos surpresa foram acontecendo ao
longo de todas as semanas.

Piscina Praia

01 a 31

EXPOSIÇÃO “JORGE
MATOS: O ÚLTIMO DOS
SANTEIROS”

Exposição de peças escultóricas de santos em
madeira. | Jorge Lourenço de Matos é considerado
o último dos santeiros da Beira Baixa. Nasceu
a 23 de Novembro de 1968, na Freguesia do
Ferro. Começou a esculpir pequenos pedaços de
madeira teria 16 anos de idade, tornando-se num
escultor autodidata e dedicando apenas algum do
seu tempo a esta arte. Jorge Matos é homem de
vários ofícios: já foi guardador de gado, ajudante
de camionista, carpinteiro e pedreiro. Hoje em dia
dedica-se, a tempo inteiro, à escultura e pintura e
pode afirmar-se que tem peças suas espalhadas
por todo o mundo: Japão, Estados Unidos,
Brasil, França, etc...Já realizou várias exposições
individuais e coletivas: Lisboa (varias vezes), Brejos
de Azeitão, Pombal, Vila do Conde, Vila Nova de
Famalicão, Fundão, Covilhã, Guarda, Celorico da
Beira, Trancoso, Marvão, Marinha Grande, Castelo
Branco.

Museu de
Arte Sacra

01 a 31

EXPOSIÇÃO “DE LOULÉ
PARA A COVILHÃ”

Exposição de esculturas em esferovite de tamanho
gigante, provenientes do município de Loulé. Estas
peças vêm proporcionar um clima de festa e alegria
a este mês de Verão.

Jardim do
Museu de
Arte Sacra

01 a 31

DESPORTO

Open Desporto Sénior (às segundas e quintas, às
09h00) e Desporto para Todos: ABS e Fitmix (às
terças e sextas, às 19h00).

Complexo
Desportivo

01 a 31

MARCHA E CORRIDA

Neste Centro, localizado no Grupo Desportivo da
Mata, a Marcha e Corrida decorreram às quartas e
sextas, às 18h00.

Centro de
Marcha e
Corrida

01 a 31

EXPOSIÇÃO “SEGREDOS E
TESOUROS DO ARQUIVO
MUNICIPAL”

No âmbito das Comemorações do 830º Aniversário
do Foral da Covilhã, o Arquivo exibiu uma
exposição de pergaminhos e forais da Covilhã, a
juntar a outras exposições, debates e iniciativas
para crianças e jovens. Visitas guiadas aos
depósitos, ações para as escolas, jogo lúdico “O
selo do foral”, jogo pedagógico “A coroa de D.
Sancho”.

Arquivo
Municipal

01 a 31

UM VERÃO DIFERENTE:
CULTURA E ANIMAÇÃO

A Câmara Municipal da Covilhã convidou todas
as crianças e jovens a visitar, durante o período
de ATL, alguns espaços culturais. No Arquivo
Municipal foi possível fazer visitas guiadas aos
depósitos, ver a exposição “Segredos e Tesouros”
ou fazer os jogos lúdico-pedagógicos “O Selo do
Foral” ou “A Coroa de D. Sancho”. Além de visitas
guiadas e jogos, no pátio exterior do Museu esteve
patente uma mostra de esculturas em esferovite em
tamanho gigante, com as figuras dos filmes “Um
porquinho chamado Babe”, “A noiva cadáver”, entre
outros.

Arquivo e
Museu Arte
Sacra

299

01 a 31

EXPOSIÇÃO “HORA DO
CONTO”

Apresentação dos cenários desenvolvidos, ao
longo dos últimos 16 anos, pelos técnicos da
Biblioteca. Nesta exposição, os visitantes poderão
selecionar um dos cenários expostos e o conto serlhes-á narrado.

Biblioteca
Municipal

02

SENTIR PORTUGAL

Apoio técnico ao concerto e cedência gratuita de
sala.

Teatro
Municipal

02 Agosto
a 04
Setembro

EXPOSIÇÃO DE VIMES E
BAMBUS

Natural de Gonçalo, Fernando Nelas Pereira
apostou na inovação e na criatividade, construindo
carroçarias de carros em vime e diversas peças em
tamanho gigante. Depois de anos a trabalhar em
cestaria tradicional, decidiu dar asas à imaginação
e fabricar peças diferentes. Das mãos do cesteiro,
que começou a trabalhar na arte da cestaria com
11 anos, já saíram quatro carroçarias e réplicas
de carros à escala natural, monumentos, casas,
barcos, animais, motorizadas e bicicletas, entre
outras peças. O artesão conta que sempre teve
tendência para a inovação e mesmo quando
trabalhava para patrões tinha necessidade de estar
“sempre a criar”. Fernando faz as peças invulgares
no dia-a-dia, em simultâneo com as encomendas
que lhe garantem o sustento familiar. Na execução
das dezenas de peças gigantes e invulgares que
expõe durante o mês de Agosto na Tinturaria
Galeria de Exposições da Covilhã, o artesão
assume que gastou “milhares e milhares de horas”.
(17 pessoas)

Tinturaria Galeria de
Exposições

Dias 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 já famoso Museu do Conto, onde
estão expostos todos os cenários que já integraram
as histórias contadas neste espaço cultural.

Biblioteca
Municipal

04

SUMMER BUZZ

Música e animação na piscina de Verão.

Piscina Praia

06

SUMMER TIME COVILHÃ

Yoga Samkhaya (ásana)

Jardim do
Lago

08

EXIBIÇÃO DE FILME
INFANTIL

Filme infantil para grupo de ATL da ADE –
Associação Desportiva da Estação.

Biblioteca
Municipal

11

DESCOBRIR A COVILHÃ

Estrangeiros com idades entre os 20 e os 65
anos estão a aproveitar o verão para aprender
português. Trata-se de mais uma edição do curso
intensivo de verão de português para estrangeiros
da Alemanha, Espanha, Estónia, França, Holanda
e Polónia. A turma divide o tempo entre as salas de
aula e visitas à cidade da Covilhã.

Cidade

13

SUMMER TIME COVILHÃ

Bodycombat e GAP

Jardim do
Lago

16

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Um grupo de crianças do ATL do Teixoso
visitaram o Museu de Arte Sacra e a exposição
comemorativa do aniversário dos Bombeiros.

Museu de
Arte Sacra

17

HORA DO CONTO

Com ADE.

Biblioteca
Municipal

20

SUNSET

Hidroginástica e Aquazumba, ao sunset (18h00).

Piscina Praia

20

SUMMER TIME COVILHÃ

Yoga Samkhaya (ásana)

Jardim do
Lago

24, 25 e 26

SUMMER TIME COVILHÃ

Torneio de Voleibol 2x2

Jardim do
Lago
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26

125 ANOS DA CHEGADA DO
COMBOIO

Preparação de material publicitário e campanha de
teasing.

Estação da
CP

27

SUMMER TIME COVILHÃ

Zumba Fitness e Cross Training

Jardim do
Lago

31

EXIBIÇÃO DE FILME
INFANTIL

Exibição de filme para ATL da ADE – Associação
Desportiva da Estação.

Biblioteca
Municipal

31

VISITA GUIADA

17 utentes do Lar de São José visitaram a
exposição patente ao público.

Tinturaria Galeria de
Exposições

301

Setembro
Data

Tema

Local

01

CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA

Conferência de imprensa de apresentação do
ponto alto das comemorações dos 830 anos
da atribuição do Foral da Covilhã: No dia 10
um espectáculo comemorativo de multimédia
“Fire Sculptures”, na Praça do Munícipio. Esta
apresentação esteve a cargo do Presidente do
Município da Covilhã, Vítor Pereira, secundado
pelo coordenador dos Museus Municipais, Carlos
Madaleno e pela responsável pelo Arquivo
Municipal, Sandra Ferreira. Nesta conferência foi
ainda referida a apresentação do livro “A Covilhã
no Tempo do Infante D. Henrique”.

Sala de
Reuniões

01 setembro a
30 dezembro

VISITAS DE
MONITORIZAÇÃO
DA QUALIDADE DAS
REFEIÇÕES ESCOLARES

Em Setembro, início do período letivo 2016/17,
tiveram início as visitas de acompanhamento e
monitorização da qualidade das refeições servidas
nas Escolas Básicas e Jardins de Infância do
Concelho da Covilhã.

Escolas do
Concelho

01 a 31

SUMMER TIME COVILHÃ

Open Desporto Sénior (às segundas e quintas, às
09h00) e Desporto para Todos: ABS e Fitmix (às
terças e sextas, às 19h00).

Complexo
Desportivo

01 a 31

EXPOSIÇÃO “A MAIOR
FLOR DO MUNDO”

Exposição cedida pela Fundação José Saramago,
composta por 18 painéis de ilustrações de André
Letria para o livro “A Maior Flor do Mundo”.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “SEGREDOS E
TESOUROS DO ARQUIVO”

Esta exposição centra-se no âmbito das
Comemorações dos 830 Anos do 1º Foral da
Covilhã, doado por D. Sancho I em Setembro de
1186. Em exibição estiveram mais de 40 réplicas de
pergaminhos de diversas épocas.

Arquivo
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “O MEU FILHO
VAI PARA A ESCOLA. E
AGORA?”

Exposição bibliográfica de obras relacionadas com
o regresso às aulas. Livros onde a Matemática, a
Biologia, a Geografia, a História ou as Línguas, são
temática principal… Na sala de adultos e na sala
infanto-juvenil.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “PEDAÇOS DE
UMA OUTRA ARTE”

Exposição de azulejo alicatado, por José Veiga
Freire.

Museu de
Arte Sacra

Até 18
Setembro

ENTRA NA ONDA DA
PISCINA PRAIA DA
COVILHÃ!

Durante estes meses de Verão, a Piscina Praia fez
as delícias dos veraneantes.

Piscina Praia

02 e 03

SUMMER TIME COVILHÃ

Sunset Street Basquete.

Jardim do
Lago

03

SUMMER TIME COVILHÃ

Zumba Fitness e GAP.

Jardim do
Lago

05

HORA DO CONTO

Colégio das Freiras.

Biblioteca
Municipal

06 a 31

EXPOSIÇÃO “NA LINHA
DESDE 1891”

Entre os dias 6 e 30 de setembro, esteve patente
ao público, na Estação Ferroviária da Covilhã, a
exposição “Na linha desde 1891”, resultante da
parceria com a Fundação do Museu Nacional
Ferroviário.

Estação
Ferroviária da
Covilhã

303

06

OS 125 ANOS DA CHEGADA
DO COMBOIO À COVILHÃ
Na Estação de Caminhosde-Ferro

Com o objetivo de assinalar os 125 anos da chegada do comboio
à Covilhã, a Câmara Municipal da Covilhã, em parceria com a
Infraestruturas de Portugal, CP – Comboios de Portugal, Fundação
do Museu Nacional Ferroviário e muitas associações locais, elaborou
um programa de atividades que inclui exposições, publicações e
recriações históricas. O momento alto destas comemorações teve
lugar no dia 6 de Setembro, dia do 125º aniversário da chegada
do comboio, com uma recriação histórica, que contou com largas
dezenas de figurantes. Este evento pretendeu mostrar ao espectador
como foi o programa da visita dos reis D. Carlos e D. Amélia à
cidade, nos dias 6 e 7 de Setembro de 1891. Durante o dia foi ainda
distribuída uma edição fac-similada do jornal publicado há 125 anos
por António Pedroso dos Santos, Presidente da Câmara da Covilhã
e Governador Civil de Castelo Branco, intitulada “6 de Setembro de
1891”.

06 setembro a
02 outubro

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“CARETAS”

Nuno Mesquita concluiu os estudos na Faculdade
de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.
Trabalha actuamente em arquitectura. Participou,
nos últimos anos, em diversas exposições
individuais e colectivas, pelo que tem os seus
trabalhos em várias colecções particulares.

Tinturaria Galeria de
Exposições

06, 13, 20
e 27

HORA DO CONTO “A MAIOR
FLOR DO MUNDO”

Este conto de José Saramago relata a história de
um menino que, cansado de brincar sempre nos
mesmos locais da sua aldeia, decide um dia ir para
lá do rio. No alto descobre uma flor, murcha, a
precisar de ser salva. O menino inicia uma missão
de salvamento, fechando as mãos em concha e
indo e vindo entre o rio e a encosta para, pingo
a pingo, regar a pequena flor. A flor fica grande e
colorida, servindo até de sombra para o menino,
estafado, adormecer.

Biblioteca
Municipal

07

HORA DO CONTO

ATL Rodrigo

Biblioteca
Municipal

07

LIVRO “25 ANOS A
ALICATAR AZULEJOS”

No âmbito da exposição patente até dia 30 de
outubro, o Museu de Arte Sacra apresenta o livro
“25 Anos a Alicatar Azulejos, com “Outra Arte”, de
José Freire.

Museu de
Arte Sacra

07, 14, 21 e 28

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 já famoso Museu do Conto, onde
estão expostos todos os cenários que já integraram
as histórias contadas neste espaço cultural.

Biblioteca
Municipal

08

REUNIÃO CPCJ

Cedência gratuita de sala polivalente, apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

08

HORA DO CONTO

ATL Rodrigo.

Biblioteca
Municipal

08 a 20

WORKSHOP “CARETAS DE
FINAL DE VERÃO”

No âmbito da exposição patente ao público,
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.

Tinturaria Galeria de
Exposições
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09

COMEMORAÇÕES DOS 600
ANOS DO 1º SENHORIO
DA COVILHÃ - LIVRO “A
COVILHÃ NO TEMPO DO
INFANTE D. HENRIQUE”

600 Anos da atribuição do I Senhorio da Covilhã
encerram com lançamento do Livro “A Covilhã
no Tempo do Infante D. Henrique”. No dia 9 de
Setembro terminaram as comemorações dos 600
anos da atribuição do 1º Senhorio da Covilhã ao
Infante D. Henrique. Para marcar este momento
procedeu-se à apresentação de uma obra científica
intitulada ” A Covilhã no Tempo de Infante D.
Henrique”, da autoria de conceituados historiadores
na sua maioria correspondentes da Academia
Portuguesa de História António dos Santos
Pereira, Carlos Dias Madaleno, João Silva de
Sousa, Joaquim Candeia da Silva, Maria Antonieta
Garcia, Maria da Graça Vicente e Sandra Neves
Ferreira). A apresentação contou com a prestigiada
presença da presidente daquela Academia,
Professora Manuela Mendonça, que foi também
autora do prefácio deste livro. Na obra, os vários
autores abordaram sob diferentes perspetivas as
repercussões na Covilhã decorrentes da atribuição
do senhorio da vila ao Infante D. Henrique. Vítor
Pereira, o autarca anfitrião manifestou a relevância
das publicações rigorosas e de registo histórico
que se “enquadram numa política cultural que
tem como objetivo dar a conhecer um passado
historicamente rico”.

Salão Nobre

09

COMEMORAÇÕES DOS 600
ANOS DO 1º SENHORIO DA
COVILHÃ - PALESTRA POR
ANA CARVALHO DIAS

“Vivências da Vila Intra-muros de Tomar. Narração
de um muro do laranjal do Convento de Cristo”.

Salão Nobre

09

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

Obra “Corpo Aberto”, de Manuel Costa Alves.

Biblioteca
Municipal

10

SUMMER TIME

Combat e Free Style Fitness

Jardim do
Lago

10

ESPETÁCULO DE LUZ E
FOGO COMEMORA 830
ANOS DO 1º FORAL DA
COVILHÃ

Um espetáculo de videomapping, novo circo
e teatro de luz e fogo assinalou os o início das
comemorações dos 830 anos da atribuição do
primeiro Foral da Covilhã, por D. Sancho I, em
1186. A fachada da Câmara Municipal ganhou vida
num evento que esteve a cargo do grupo Artelier, o
mesmo que já tinha animado a Praça do Município
nas comemorações do 25 de abril.
Na noite de 10 de setembro, as largas centenas
de espetadores presentes no Pelourinho foram
convidados a embarcar numa viagem pelos
últimos 830 anos de história da Covilhã, num
elogio à grandeza da cidade e à capacidade
empreendedora dos habitantes ao longo da sua
história. Desde a fundação da nacionalidade A que
a Covilhã esteve ligada aos momentos altos da
nossa história coletiva, berço de nomes ilustres que
abriram caminho aos Descobrimentos e homens
de larga visão iluminista. Através de esculturas
de fogo, encenações teatrais e projeções de
videomapping, o espetáculo “Fire Sculptures”
homenageou a memória da cidade que deseja
projetar a mesma convicção no seu futuro.

Praça do
Município

305

13

CAFÉ LITERÁRIO COM
FERNANDO JORGE DOS
SANTOS COSTA

Nascido em Lisboa (freguesia de S. Sebastião da
Pedreira) no dia de S. Valentim do primeiro ano
da segunda metade do século XX (14-02-1951).
Foi funcionário público da D.G.C.I. até à sua
aposentação, em Dezembro de 2006, como chefe
do Serviço de Finanças de Trancoso. Escritor de
ficção, contista, diretor de publicações periódicas,
colaborador de semanários nacionais e regionais,
bem como em revistas, comentador e autor de
programas de rádio. Investigador de História e
Etnografia, com obras publicadas neste âmbito.
Ilustrador e autor de Banda Desenhada, com obras
publicadas neste campo. 60 livros publicados.

Café Bar
Miradouro

13

REUNIÃO REDE SOCIAL

Cedência gratuita da sala polivalente, apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

15

CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA

Apresentação à Comunicação Social do
programa das Jornadas Europeias do Património,
nomeadamente exposição às vítimas da Inquisição
e apresentação de uma torah descoberta na
cidade.

Sala de
Reuniões

15

REUNIÃO DA REDE
CONCELHIA DE
BIBLIOTECAS ESCOLARES

Cedência gratuita da sala polivalente, apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

15

WORKSHOP “CARETAS DE
FINAL DE VERÃO”

47 participantes. No âmbito desta exposição,
durante a segunda quinzena do mês, a Tinturaria
recebeu crianças dos ATL da cidade que, em
parceria com o artista, dedicaram uma tarde á arte,
tendo como objectivo desenvolver 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

16

CICLO DE PALESTRAS
“ROSTOS DO
CONHECIMENTO” COM
LUIZ JOSÉ ESTRELA DE SÁ
PESSOA

No âmbito da Presidência da AiCEi para o ano de
2016, cujo tema é “Conhecimento e Mercantilismo”,
a Câmara Municipal da Covilhã promove um
ciclo de palestras com diversas personalidades
covilhanenses que se distinguiram em várias áreas
do saber a nível internacional. Esta quarta palestra,
que teve lugar na Galeria António Lopes, teve
como base o tema “30 Anos na Europa”. Por um
lado porque foi o número de anos em que o cônsul
trabalhou na Comissão Europeia como funcionário
público internacional e por outro porque faz este
ano 30 anos que Portugal aderiu à União Europeia.
Luiz Pessoa é Cônsul honorário da República da
Lituânia desde 2015. Foi professor, representante
interino da Comissão Europeia em Portugal, relator
político, e trabalhou nas áreas da engenharia,
desenvolvimento regional, consultoria de gestão,
comércio internacional e relações internacionais.

Galeria
António Lopes

20

REUNIÃO PINUS VERDE

Cedência gratuita da sala polivalente, com apoio
logístico e técnico.

Biblioteca
Municipal

21

ENCONTROS NA
BIBLIOTECA

No âmbito das comemorações dos 125 anos
da chegada do comboio à Covilhã, a Biblioteca
propôs uma palestra acerca de “O caminhode-ferro como catalisador da economia”, com
a presença de Jorge Miguel dos Reis Silva.
Jorge Silva é membro da APDR (Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Regional), da
APDIO (Associação Portuguesa de Investigação
Operacional, associada da EURO e IFORS), e
da AIAA (American Institute of Aeronautics and
Astronautics).

Biblioteca
Municipal
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21

2ª REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Segunda Sessão do Plenário do Conselho
Municipal da Juventude. Teve lugar a 21 de
Setembro a 2.ª reunião do plenário do Conselho
Municipal da Juventude da Covilhã. O Auditório
Municipal acolheu as diversas entidades juvenis
que constituem este órgão consultivo, tendo
sido aprovado o Regimento Interno do Conselho
Municipal da Juventude da Covilhã, documento
que define o modo de funcionamento e as
competências do mesmo. Nesta sessão houve
ainda lugar à tomada de posse da Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens da Covilhã
e da Associação de Pais da EBI São Domingos
enquanto Observadores Permanentes. Uma
reunião pautada pelo debate dinâmico e pela
participação responsável dos representes das
diversas massas juvenis do Concelho.

Auditório
Municipal

22

LANÇAMENTO DE LIVRO

Sessão de apresentação da obra “Povoamento e
propriedade entre o Zêzere e o Tejo (séculos XIIXIV)”, de Maria da Graça Vicente. Apresentação a
cargo de António dos Santos Pereira. Publicação
editada em 2015 pelas edições Colibri e pela
Academia Portuguesa de História. Edição apoiada
pelo Município da Covilhã.

Museu de
Lanifícios /
Real Fábrica
Veiga

22

JORNADAS EUROPEIAS DO
PATRIMÓNIO

Apresentação do Fundo Fotográfico Antigo do
Arquivo Municipal, com projecção de imagens que
retratam o século XX covilhanense, musicadas ao
vivo pelo coletivo “Profound Whatever”.

Salão Nobre

22

HORA DO CONTO

“Contos da Beira” para o público sénior.

Paul / Casa
Marmelo e
Silva

23

JORNADAS EUROPEIAS DO
PATRIMÓNIO “Comunidades
e Culturas”

Sob o lema “Comunidades e Culturas”,
apresentámos aspetos fundamentais para a
compreensão da nossa comunidade que integrou
três nações e todas elas comungando da mesma
vontade de construir a Covilhã. No dia 23
Setembro, o Átrio da Câmara Municipal acolheu
um Memorial às Vítimas da Inquisição, naturais ou
residentes no concelho e acusados de judaísmo,
resultante de um trabalho de investigação levado
a efeito por uma equipa do Museu de Arte Sacra.
Este memorial contou com um momento musical a
cargo do Duo Pinheira. Foi apresentada ao público
uma Torá recentemente descoberta na cidade.
Trata-se de uma peça que veio demonstrar a
presença de uma comunidade que contribuiu para
aquilo que somos hoje. É uma peça de fé. Não
sabemos onde foi feita, qual a sua data exata ou
o seu autor. Sabemos que manteve um grupo de
covilhanenses unidos e que é testemunho da nossa
história, com investigação feita pelos responsáveis
dos Museus e do Arquivo Municipal.

Câmara
Municipal

22 a 25

FESTIVAL DA CHEROVIA

Garantida a animação, as tasquinhas, a cozinha
ao vivo, o folclore, os concertos, as exposições,
a animação de rua, os espaços ‘gourmet’ e as
bancas de artesanato, o Festival da Cherovia é
uma festa que tem como principal objetivo dar
a conhecer e impulsionar a cherovia enquanto
produtor gastronómico de excelência, e que é
organizada numa parceria entre a Banda da
Covilhã, a Associação Deserturna e a Câmara
da Covilhã, contando ainda com o apoio da
Covilhã Eventos e da Associação Académica da
Universidade da Beira Interior (AAUBI).

Centro
Histórico /
Santa Maria

307

26

REUNIÃO DE
PRESIDENTES DE JUNTA
DE FREGUESIA

Cedência de sala e apoio técnico.

Biblioteca
Municipal

27

VISITA GUIADA

10 alunos do 9º ano da Escola Secundária Frei
Heitor Pinto.

Tinturaria Galeria de
Exposições

28

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Cedência gratuita da sala polivalente. Apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

29

PROJETO “DESCOBRIR A
COVILHÃ”

O Inatel Covilhã, em parceria com a Rede
Municipal de Museus, organizou uma visita guiada
direcionada para as comemorações do Dia Mundial
do Turismo.

Centro
histórico /
Museu de
Arte Sacra

29 e 30

FILME “A PAIXÃO DO
OPERÁRIO”

Filme produzido pela M4M Productions, baseado
na história escrita de Ivo Rocha da Silva e realizado
por João M2 Inácio e Renato Gonçalves, com apoio
do município da Covilhã, Trata-se de um romance
retrata a história de um operário que viveu na
Covilhã do século XX, em plena época industrial,
que se apaixonou pela filha do patrão.

Teatro
Municipal

30

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Visita de grupo de alunos da Escola Secundária
Campos Melo.

Museu de
Arte Sacra

30

DESPORTO SÉNIOR

30

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

308

Pavilhão
AAUBI
O Centro Social de Aldeia do Souto visitou o
espólio deste Museu.
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Outubro
Data

Tema

Local

01

DIA MUNDIAL DO
CORAÇÃO

A Câmara Municipal da Covilhã, atenta às
questões da saúde, aderiu ao Dia Mundial do
Coração e associou-se à Fundação Portuguesa
de Cardiologia para assinalar esta data,
promovendo um conjunto de iniciativas que
visaram sensibilizar e promover um estilo de
vida sadio em prol de um “bater de coração mais
saudável”.
As Comemorações do Dia Mundial do Coração
na Covilhã tiveram lugar no Jardim Público e
contaram com a colaboração do feelin sport
studios e da farmácia São João.
Para reforçar, junto da população covilhanense,
a importância da realização da atividade física
como fator importante na manutenção de um
coração mais saudável, houve aulas abertas e
gratuitas de artes marciais para crianças dos
4 aos 16, zumba, ginástica localizada e defesa
pessoal feminina.
Realizaram-se rastreios de saúde, com o
objetivo de monitorizar e detetar alterações no
corpo humano, com aconselhamento técnico
especializado para aprender a cuidar do coração.
Porque as doenças cardiovasculares são
a principal causa de morte em Portugal é
importante fazer mudanças, optar por uma
alimentação mais cuidada, praticar regularmente
uma atividade física, e deixar de fumar.
No dia 01 de Outubro cerca de 100 munícipes
fizeram a diferença pela sua saúde e por um
bater de “coração mais saudável”.

Jardim Público

01

“PEQUENOS PASSOS,
GRANDES GESTOS”

Apoio à Caminhada Solidária da Luta contra
o Cancro da Mama através da cedência de
instalações desportivas, bem como de recursos
materiais e humanos, dos quais se destaca a
disponibilização dos técnicos de desporto para
ministrarem a aula de aquecimento e a aula de
relaxamento e alongamento que se realiza no
final da Caminhada.

Jardim Público
e Complexo
Desportivo

01

ESPETÁCULO COM
ANTÓNIO RAMINHOS

Espetáculo promovido pelo Grupo Desportivo da
Mata. A Divisão de Cultura procedeu à cedência
gratuita da sala do Teatro Municipal, contribuindo
ainda com apoio técnico e logístico.

Teatro Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “AS
MISTERIOSAS AVENTURAS
DE ENID BLYTON”

Exposição biobibliográfica.

Biblioteca
Municipal

01 a 31

EXPOSIÇÃO “MINAS DA
PANASQUEIRA: HISTÓRIA
E CULTURA AO LONGO
DOS TEMPOS”

Exibição da autoria da Biblioteca.

Biblioteca
Municipal

309

04

CICLO DE PALESTRAS
“ROSTOS DO
CONHECIMENTO” COM
LUÍS NUNO FERRAZ DE
OLIVEIRA

Nesta quinta palestra do ciclo dedicado a
personalidades que se distinguiram a nível
internacional em várias áreas do saber, o médico
teixosense falou da sua experiência de mais de
20 missões de oftalmologia em África. Estudou
na Covilhã e em Castelo Branco, frequentou o
curso de Medicina em Coimbra mas acabou por
se licenciar na Universidade de Lisboa, em 1961.
Fez os estudos pós-graduados nas universidades
de Londres e de Nova Iorque e foi professor
assistente nesta última. É doutorado pelas
Universidades de Londres e Clássica de Lisboa
e assumiu a direção do Serviço de Oftalmologia
do Hospital Egas Moniz, cargo que manteve até à
aposentação em 2005.

Casa das
Morgadas / Sala
dos Continentes

04

HORA DO CONTO “A MAIOR
FLOR DO MUNDO”

A adaptação deste conto de José Saramago foi
apresentada na Casa da Cultura José Marmelo
e Silva.

Paul / Casa
Marmelo e Silva

05 outubro a
06 novembro

EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA “GENTES DA
BEIRA”

António José Nunes Supico nasceu em 1954,
no Fundão, onde passou a infância e iniciou
os estudos. Em 1974 completa o Curso de
Habilitação Complementar aos Institutos
Industriais na Escola Campos Melo na Covilhã
e em seguida frequenta o Instituto Politécnico
da Covilhã. Como professor, procurou desde
sempre, associar às atividades pedagógicas, os
trabalhos ligados às artes e ao reconhecimento e
valorização da cultura da comunidade em que se
insere. A coleção de fotografias que apresentou
no mês de Outubro na Tinturaria sugere uma
viagem ao quotidiano das gentes da Beira. (60
pessoas)

Tinturaria Galeria de
Exposições

05, 12, 19
e 26

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 já famoso
Museu do Conto, onde estão expostos todos os
cenários que já integraram as histórias contadas
neste espaço cultural.

Biblioteca
Municipal

06

CLASSIFICAÇÃO DE
PATRIMÓNIO IMÓVEL

Reunião de trabalho com os técnicos da DRCC
para instrução processual da classificação
do Palacete Jardim, Sede do Club União e
Estendedouro de Lãs das Escadinhas do Castelo.

Palacete
Jardim, Club
União e
Estendedouro

06

TROCA DE PALAVRAS COM
O FOTÓGRAFO

57 alunos da Escola Secundária Quinta das
Palmeiras passaram a tarde na Tinturaria.

Tinturaria Galeria de
Exposições

06

TROCA DE PALAVRAS COM
O FOTÓGRAFO

49 alunos da Escola Secundária Quinta das
Palmeiras passaram a tarde na Tinturaria.

Tinturaria Galeria de
Exposições

06

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Grupo de alunos do 12º ano do curso de
audiovisuais da Escola Secundária Quinta das
Palmeiras.

Museu de Arte
Sacra
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07

CAFÉ LITERÁRIO COM
ÁGATA ROQUETTE

Licenciada em Nutrição e Engenharia Alimentar/
Ciências da Nutrição pelo Instituto das ciências
da Saúde – Sul.
Durante anos lutou contra o seu próprio peso,
chegando a pesar 90 quilos na altura em que
frequentava a faculdade. Conseguiu chegar ao
peso desejado através da dieta e método que
criou. Atualmente dá consultas no seu consultório
no Estoril e colabora com empresas como a
Accenture, onde dá consultas aos funcionários.
Dá ainda consultas na Go Clinic no Atrium
Saldanha, onde acompanha inclusivamente
mulheres grávidas e no pós-parto.
Durante esta sessão do Café Literário, moderada
pela nutricionista covilhanense Patrícia Gabriel,
Ágata Roquette desfez alguns mitos como por
exemplo o facto de que quem faz dieta tem que
deixar de comer.

Café Covilhã
Jardim

07, 08 e 10

ESPETÁCULO “A LIGHT IN
THE DARK”

Pelo Kayser Ballet. Cedência gratuita da sala do
Teatro Municipal, apoio técnico e logístico.

Teatro Municipal

09

GRANDE PRÉMIO DE
ATLETISMO

Apoio logístico.

Freguesia da
Erada

09

CONCERTO DO 2º BEIRA
INTERIOR INTERNATIONAL
CHOIR

Competition & Festival, pela Associação Cultural
da Beira Interior.

Faculdade
Ciências da
Saúde

10

PALESTRA

Reencontro com José Marmelo e Silva. A
iniciativa contou com intervenções do Vereador
Jorge Torrão, de Fernando Paulouro, de José
Marmelo e Silva e um momento musical com
Miguel Carvalhinho.

Biblioteca
Municipal

10

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Cedência gratuita de sala polivalente, apoio
técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

11

COLÓQUIO DE
HOMENAGEM A
FRANCISCO TAVARES
PROENÇA JÚNIOR

Carlos Madaleno representou o concelho da
Covilhã, a convite da Secção de História da
Associação dos Arqueólogos Portugueses. A
partir do trabalho de Tavares Proença Júnior,
o coordenador da rede de museus municipais
abordou o estado atual deste concelho,
referindo, por exemplo, que futuramente
seja possível ao município o enquadramento
de um arqueólogo que permita dinamizar
o conhecimento do território. As várias
comunicações programadas apresentaram
assim, cem anos depois, a atualização desse
conhecimento através da apresentação dos
trabalhos de vários investigadores da região,
referentes, nomeadamente, à Carta Arqueológica
da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, e
às dos concelhos de Belmonte, Fundão, Covilhã,
Penamacor, Idanha-a-Nova e Castelo Branco.

Lisboa / Museu
Arqueológico do
Carmo

11

HORA DO CONTO “A MAIOR
FLOR DO MUNDO”

Na IPSS Lar Nossa Senhora das Dores.

Paul

11

VISITA GUIADA

Com 11 alunos da Escola Secundária Frei Heitor
Pinto.

12

ENCONTROS NA
BIBLIOTECA

“Aquilino Ribeiro, evolução do Homem
Republicano”, com Celina Moura Arroz.

Biblioteca
Municipal

311

13 a 31

EXPOSIÇÃO
“ANTÓNIO DOS SANTOS
VIEGAS (1837-1914)”

No âmbito do XI Congresso Internacional de
Cidades e Entidades do Iluminismo, esteve
patente ao público uma exibição biográfica
em memória de António dos Santos Viegas. A
personalidade que nasceu na Covilhã e que se
tornou num marco do contexto científico europeu
do século XIX, foi pioneiro em Portugal dos
estudos experimentais sobre o geomagnetismo
e a meteorologia, responsável pelo Gabinete de
Física da Universidade de Coimbra e Reitor da
mesma instituição de ensino.

13, 14 e 15

XI CONGRESSO
INTERNACIONAL DA
AICEI – ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DE
CIDADES E ENTIDADES DO
ILUMINISMO

No século XVIII desenvolveu-se um vasto movimento cultural,
científico e ideológico, conhecido como Iluminismo. Nasceram na
Europa novas ideias e valores sociais, políticos e económicos,
oriundos da filosofia empírica e racionalista deste século, que
produziram alterações importantes em toda a sociedade dessa
época. Para relembrar as criações deste período histórico, a Covilhã
acolheu a realização do XI Congresso da Associação Internacional
de Cidades e Entidades do Iluminismo, que teve como mote
“Conhecimento e Mercantilismo”, com sete palestras internacionais,
duas exposições, concertos, visitas guiadas e recriações históricas.
COMISSÃO DE HONRA - De referir que a Comissão de Honra
deste evento ficou constituída por 36 individualidades, destacandose o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo
de Sousa; o ministro da Cultura, Dr. Luís de Castro Mendes; o
secretário-geral da AiCEi e presidente da autarquia de Vila Real de
Santo António, Eng. Luís Gomes; o presidente da Câmara Municipal
da Covilhã, Dr. Vítor Pereira; os presidentes das câmaras de Lisboa,
Castelo Branco, Guarda, Fundão, Almeida, Sabugal, Manteigas,
Figueira de Castelo Rodrigo, Gouveia, Fornos de Algodres e Batalha;
os reitores das universidades da Beira Interior e Coimbra; além
de personalidades de renome internacional como Ernesto Melo
e Castro, João Malaca Casteleiro, Margarida Mesquita, Teresa
Granado ou Luís Nuno Ferraz de Oliveira.

A decorrer na UBI /
Universidade da Beira Interior

Teatro Municipal

13

XI CONGRESSO
INTERNACIONAL DA
AICEI – ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DE
CIDADES E ENTIDADES DO
ILUMINISMO - RECEPÇÃO

Os representantes da AiCEi foram recebidos, no
dia 13, no Salão Nobre dos Paços do Concelho
pelo Presidente da Câmara, Vítor Pereira, pelos
vereadores Jorge Torrão e Carlos Martins,
pelo Presidente da Assembleia Municipal José
Armando Serra dos Reis e pelos alunos de
violino do Conservatório de Música, que lhes
deram as boas vindas à cidade. Vítor Pereira
transmitiu a importância deste Encontro, falando
da “força das ideias no movimento social,
económico e cultural que nos juntou após 300
anos”. Foi, aliás, a celebração do Iluminismo que
marcou as palavras do Presidente da Câmara.
Após uma rápida visita à mostra de cerâmica
contemporânea de António Vasconcelos Lapa,
seguiu-se a inauguração de duas exposições:
“Rota das Cidades e Entidades do Iluminismo” e
“António dos Santos Viegas (1837-1914)”.

Salão Nobre /
Teatro Municipal

13

XI CONGRESSO
INTERNACIONAL DA
AICEI – ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DE
CIDADES E ENTIDADES
DO ILUMINISMO – VISITAS
GUIADAS

No final da recepção, houve ainda tempo para
uma visita guiada, onde foi possível conhecer a
capela do Calvário, as escadinhas do Castelo,
alguns murais de arte urbana, a Casa das
Morgadas, a muralha do castelo, o Convento de
Santo António e o Museu de Lanifícios.

Centro histórico

13

MOSTRA DE ESCULTURA

Mostra de escultura contemporânea de António
Vasconcelos Lapa.

Átrio da Câmara
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XI CONGRESSO
INTERNACIONAL DA
AICEI – ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DE
CIDADES E ENTIDADES DO
ILUMINISMO – ASSEMBLEIA
ORDINÁRIA DE SÓCIOS

Durante a Assembleia Ordinária dos associados,
a Secretaria-Geral elogiou e parabenizou o
trabalho da Covilhã como presidente em 2016,
quer em termos de organização do congresso
quer pelas atividades desenvolvidas. Após o
período da ordem do dia, foram assinados dois
protocolos de colaboração: com a universidade
de Lleida e com o município de Guatemala. Foi
ainda nomeada a nova presidência da AiCEi.
De entre os três candidatos: Universidade
de Coimbra, San Fernando e Município de
Almacelles, foi decidido por unanimidade que a
próxima presidente será a cidade de Cartagena
em 2017 e em 2018 será a vez da universidade
de Coimbra ser a anfitriã desta Associação
Internacional.

Auditório
Municipal

13 outubro a
15 novembro

EXPOSIÇÃO
“ROTA DAS CIDADES
E ENTIDADES DO
ILUMINISMO”

Inaugurada no dia 13 de Outubro, esta exposição
ilustrativa retratou o património do “século das
luzes” no mundo, através de uma exibição em
16 painéis que descrevem os 15 membros desta
Associação, à qual a Covilhã presidiu em 2016.

Galerias
da Câmara
Municipal

14

XI CONGRESSO
INTERNACIONAL DA
AICEI – ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DE
CIDADES E ENTIDADES
DO ILUMINISMO –
CONGRESSO

Na sessão de abertura deste congresso, o vice-reitor da UBI Mário
Raposo disse ser “uma honra receber especialistas e estudiosos
de tão grande gabarito na área do Iluminismo nesta fábrica de
conhecimento que é a Universidade da Beira Interior”. Vítor
Pereira, anfitrião deste congresso, agradeceu a presença de todos,
informando que “termina hoje o ano da presidência da Covilhã nas
cidades e entidades do Iluminismo. Foi para nós uma grande honra
promover a ciência, a cultura e o conhecimento do século das
luzes”. Na abertura deste congresso esteve também presente Ana
Alcoforado, em representação do Ministro da Cultura e da Direção
Geral do Património Cultural. Por último teve a palavra o Secretáriogeral da AiCEi, Luís Filipe Soromenho Gomes, que agradeceu
pessoalmente ao Presidente da Covilhã “pela excelente organização
e receção”. “Foi um ano de intenso trabalho e abriram-se portas
a novos parceiros, quer do continente norte-americano (Bogotá e
Peru) quer Paris e São Petersburgo”. Informou ainda que “esta rede
vai ser objeto de apoio comunitário para a criação do roteiro do
Iluminismo” e anunciou que “o próximo passo será criar uma bolsa
de estudo para a prossecução desta matéria”. Nas intervenções
de oradores especialistas, Carlos Madaleno falou sobre “Luís
António Furtado de Castro do Rio Mendonça e Faro - Alcaide-Mor
da Covilhã”; António dos Santos Pereira cuja intervenção versou
sobre “A criação do cargo de Superintendente dos lanifícios”; e por
fim Décio Ruivo Martins, da Universidade de Coimbra, que trouxe
uma explanação sobre um grande vulto covilhanense que marcou o
contexto científico do século XIX: António dos Santos Viegas. José
Eduardo Horta Correia, um dos maiores especialistas nacionais
no estudo da arquitetura do “século das luzes”, proferiu a sua
palestra durante a tarde, deliciando os presentes com um colóquio
intitulado “Conhecimento e Mercantilismo na origem de uma cidade
ideal do Iluminismo”. Seguiram-se-lhe os seguintes membros da
AiCEi: José Luís Vasquez, Presidente da Autarquia de Real Sitio de
San Ildefonso; Carlota Simões, Diretora do Museu da Ciência da
Universidade de Coimbra; e Begoña Mercadal Jiménez, responsável
pela área cultural do Município de Es Castell, em Menorca. O
Congresso terminou com um espetáculo de recriação histórica (Sons
& Ecos), projeção de imagens (Artelier) e momento musical (EPABI)
intitulado “O Iluminismo na Covilhã”.

Na Universidade da Beira
Interior / Auditório das
Sessões Solenes

14

ESPETÁCULO DE
RECRIAÇÃO HISTÓRICA

“O Iluminismo na Covilhã”, a cargo da EPABI,
Sons & Ecos e Grupo Artelier.

Teatro Municipal

313

15

INAUGURAÇÃO DO JARDIM
DO CONHECIMENTO

Quatro covilhanenses distinguidos no Jardim
do Conhecimento - “São quatro figuras
incontornáveis da história da Covilhã que,
no seu tempo, exaltaram o nome da cidade”
disse o presidente da autarquia covilhanense.
Vítor Pereira falava na inauguração do painel
com esculturas em aço corten, localizado
nas traseiras do edifício da câmara. Uma
estrutura que vai integrar o futuro “Jardim do
Conhecimento”, cuja primeira fase ficou assim
concluída. António dos Santos Viegas, que
exerceu o cargo de reitor da universidade de
Coimbra e deputado às Cortes; Manuel Morais
da Silva Ramos (Morais do Convento), pintor,
ceramista e único artista plástico da Covilhã a
receber uma distinção de monarcas estrangeiros;
Manuel Nunes Geraldes, Lente da universidade
de Coimbra e sócio da Academia de Ciências
de Lisboa; e Luís Fernando Carvalho Dias,
investigador junto de missões geográficas e
de investigações do Ultramar, foram os quatro
covilhanenses lembrados pelo município.

Câmara
Municipal / Rua
6 de Setembro

15

PRIMEIRO DIA DO ANO
LECTIVO: VISITAS ÀS
ESCOLAS

Para assinalar o primeiro dia do ano letivo
2016/17, o Presidente da Câmara Municipal
da Covilhã, Vítor Pereira, acompanhado pelo
restante executivo e técnicas da Divisão de
Educação, realizou um conjunto de visitas às
seguintes escolas do concelho: Escola do 1º
Ciclo do Ensino Básico da Boidobra; Escola
Básica de S. Domingos e Escola do 1º Ciclo do
Canhoso.

Escolas do
Concelho

15 a 20

EXPOSIÇÃO “RUA MÓVEL”

A Covilhã acolheu o roadshow das “Ruas
Floridas de Redondo” na divulgação e promoção
da próxima edição deste certame em 2017. O
Município de Redondo em colaboração com
o Município da Covilhã apresentaram assim
a “Rua Móvel”, nas antigas instalações da
Neveauto (Largo da Infantaria 21). O Presidente
da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira,
e o Presidente da Autarquia do Redondo,
António Recto, inauguraram esta exposição.
Esta exposição/rua é o reflexo possível na
construção em mobilidade, daquele que é o
mais emblemático evento Redondense e o tema
escolhido centra-se no País e nos elementos
identitários da cultura portuguesa - Norte, Centro,
Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. A
concretização da Rua Móvel é o resultado do
espírito de compromisso da Autarquia e da
paixão da população, no gosto e na dedicação
pelas Ruas Floridas de Redondo, que tanto
prestigiam a cultura e a identidade local.

Largo Infantaria
21

15

ESPETÁCULO

Cante Alentejano.

Largo Infantaria
21

15

3ª GRANDE GALA DO FADO

Banda da Covilhã e Desertuna. Cedência gratuita
de sala, apoio técnico e logístico.

Teatro Municipal

16

FEIRA DE SÃO MIGUEL

Mais uma vez o Município da Covilhã associouse à Casa da Covilhã na organização da
recriação da Feira de São Miguel em Lisboa.
A cargo da autarquia esteve a contratação de
grupos de animação, cedência e contratação de
transporte, bem como apoio técnico e logístico.

Mercado de
Alvalade
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3ª REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Terceira Sessão do Plenário do Conselho
Municipal da Juventude, que contou com a
presença das diversas instituições que compõem
o órgão. Nesta sessão, presidida por Vítor
Pereira, Presidente da Câmara Municipal da
Covilhã, foi eleita a Comissão Permanente,
composta por 11 elementos.

Auditório
Municipal

17 e 18

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

Obra “Janela” da autoria de Teresa Duarte Reis /
Encontro da escritora com as escolas.

Biblioteca
Municipal

18

COMEMORAÇÕES DO DIA
DA CIDADE: COLÓQUIO

Colóquio sobre a obra “A Lã e a Neve” de
Ferreira de Castro. Organização da Universidade
da Beira Interior em parceria com o Município da
Covilhã.

UBI / Auditório

19

COMEMORAÇÕES
DO DIA DA CIDADE:
APRESENTAÇÃO DE LIVRO

“O Avesso dos Dias”, da autoria de Rogélia
Proença.

CC da Banda da
Covilhã

19

COMEMORAÇÕES
DO DIA DA CIDADE:
APRESENTAÇÃO DE FILME

Apresentação do filme “A Paixão do Operário” e
apresentação da Banda Narra. Segunda edição.

Teatro Municipal

20

COMEMORAÇÕES DO DIA
DA CIDADE:
“LA RENAISSANCE”

Concerto pela Associação Cultural da Beira
Interior. “La Renaissance” é um programa
apresentado pelo Coro Misto da Beira Interior,
vestido à época, e que incide sobre pequenas
peças corais da Renascença de carácter profano.
Constam assim a nível de género, madrigais de
origem italiana, vilancicos espanhóis e rondós e
baladas francesas. Estas peças, interpretadas
tanto em ambiente popular como palaciano,
tinham o objetivo da diversão, tendo muitas
das vezes temas como comer, beber, amar
ou cenas do quotidiano. Muitas delas eram
acompanhadas por flauta doce, alaúde, teorba,
violone e inevitavelmente por uma variedade
de instrumentos de percussão. Do programa
apresentado constam compositores como
ThoinotArbeau, Josquin Des Prez, Juan del
Encina ou Orlandus Lassus a título de exemplo.O
Coro Misto da Beira Interior é dirigido por Luis
Cipriano e acompanhado na percussão por João
Barroso, Flauta Doce - Inês Ferreira , Alaúde
e Vihuela – Diana Matos e viola da Gamba –
Susana Moody.

Igreja da
Misericórdia

21

CONCERTO SOLIDÁRIO

Lena d’Água em Concerto, com a participação da
Banda da Covilhã. Organização: Lions Clube da
Covilhã.

Teatro Municipal

22

DESFILE DE VESTUÁRIO
PROFISSIONAL

Desenvolvido pelo GER / Jopama, o objetivo
foi despertar a atenção para a importância
que o uso do fardamento tem para a imagem
das empresas e instituições. Destinatários:
restauração, hotelaria, lares, jardins-de-infância,
centros de dia, clínicas e cabeleireiros.

GER Campos
Melo

22

CONCERTO SOLIDÁRIO

Com Nuno da Câmara Pereira e participação
da Orquestra de Harmónicas de Ponte de Sôr
e Ana Sofia Varela. Organização: Centro Social
de Nossa Senhora da Conceição da Vila do
Carvalho. Cedência gratuita de sala, com apoio
técnico e logístico.

Teatro Municipal

315

23

COMEMORAÇÕES DO DIA
DA CIDADE:
MELHORES ALUNOS

Entrega de 295 Diplomas aos melhores alunos
do ano letivo 2015/2016. No âmbito do programa
Comemorativo do 146º aniversário da cidade,
a Câmara Municipal da Covilhã irá proceder à
entrega de Diplomas aos melhores alunos que
integraram as escolas do concelho da Covilhã,
durante o ano letivo 2015/2016 e que concluíram
o 6º, 9º e 12º ano com excelência no ano letivo
transato.

Teatro Municipal

25

ANIVERSÁRIO DO CENTRO
DE ATIV’IDADES

Apoio técnico e logístico à festa de aniversário,
que contou com espetáculo de magia, karaoke e
danças de salão.

Centro de
Ativ’Idades

25

COVILHÃ FORMA II

Reunião informativa acerca do projeto “Covilhã
– Forma II”. O consórcio composto pela Câmara
Municipal da Covilhã, que coordena o projeto,
e por cinco parceiros (Associação para a
Formação Tecnológica e Profissional da Beira
Interior (AFTEBI); Escola Secundária Quinta
das Palmeiras; Escola Secundária Campos
Melo; Escola Profissional Agrícola Quinta da
Lageosa; Escola Secundária Frei Heitor Pinto)
promove esta ação durante o ano letivo 2016/17,
que contempla 34 Bolsas de Mobilidade para
a realização de um período de formação no
estrangeiro para alunos das escolas parceiras.

Auditório
Municipal

26

III CONCURSO CONCELHIO
DE LEITURA

Numa organização conjunta do Agrupamento de
Escolas A Lã e a Neve e da Câmara Municipal da
Covilhã, decorreu a terceira edição do Concurso
Concelhio de Leitura “Covilhã aLeR+”. O
Presidente do Município da Covilhã, Vítor Pereira,
recebeu os alunos participantes no concurso no
Salão Nobre da autarquia. A Biblioteca Municipal
foi o palco escolhido para as provas de leitura,
que contaram com a avaliação de um júri do qual
fez parte o Vereador Jorge Torrão. A iniciativa
proporcionou aos alunos do concelho um dia
diferente, com variadas recomendações para a
promoção de hábitos de leitura diários.

Salão Nobre
/ Biblioteca
Municipal /
Museu de Arte
Sacra

26

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Visita guiada à Escola de São Domingos.

Museu de Arte
Sacra

26

CHÁ COM BISCOITO
ESPECIAL

Apoio técnico e logístico para este Especial Dia
da Cidade.

Centro de
Ativ’Idades

27

REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Conselho Municipal de Educação reuniu com
a seguinte ordem de trabalhos: Versão draft
do documento de Revisão da Carta Educativa
Municipal; Plano Integrado de Combate ao
Insucesso Escolar; Relatório Anual do Conselho
Nacional de Educação (Estado da Educação
2015); Relatório Anual sobre a Situação da
Educação no Mundo 2016 (OCDE), entre
Outros Assuntos. Estiveram presentes o
Senhor Presidente da Câmara, o Presidente
da Assembleia Municipal, o Vereador em
Permanência, o Representante da DGESTE
do Centro, Diretores das Escolas Agrupadas
e não Agrupadas públicas e privadas, os
representantes da Segurança Social e do
IEFP, da Universidade, das Instituições de
Solidariedade Social, da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens, os representantes dos
docentes por nível de ensino, os representantes
dos pais e encarregados de educação, o
representante da área da saúde e as forças de
segurança.

Auditório
Municipal
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REUNIÃO CPCJ

Cedência gratuita de sala polivalente, apoio
técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

28

ENCONTRO
“CAMINHOS
PORTUGUESES DE
SANTIAGO”

Encontro “Caminhos Portugueses de Santiago:
Caminho Nascente e Caminho Torres – entre
Tejo e Douro”. Presença de várias associações
e Municípios abrangidos. Vila Velha de Rodão;
Castelo Branco; Fundão; Covilhã; Belmonte;
Guarda; Celorico da Beira; Almeida; Pinhel;
Trancoso; Sernancelhe; Moimenta da Beira e
Lamego. Representantes das Comunidades
Intermunicipais: Beira Baixa; Beiras e Serra da
Estrela e Douro. Foram abordadas questões
como a uniformização da sinalética e a promoção
e divulgação de itinerários. O encontro foi aberto
pelo Presidente da Assembleia Municipal, José
Serra dos Reis e a intervenção sobre o caminho
de Santiago no Concelho da Covilhã esteve a
cargo do Coordenador dos Museus Municipais.

Auditório
Municipal

29

CONFERÊNCIA

“Minas da Panasqueira: história e cultura ao
longo dos tempos”.

Biblioteca
Municipal

30

GRANDE PRÉMIO
DAS CASTANHAS EM
ATLETISMO

Apoio logístico.

Freguesia do
Sarzedo

317

Novembro
Data

Tema

Local

01

FORMAÇÃO

Dirigida a árbitros e oficiais de mesa. Cedência
gratuita da sala polivalente. Apoio técnico e
logístico.

Biblioteca
Municipal

01 a 14

EXPOSIÇÃO
“ANTÓNIO DOS SANTOS
VIEGAS (1837-1914)”

Exibição biográfica em memória de António dos
Santos Viegas, personalidade que nasceu na
Covilhã e que se tornou um marco do contexto
científico europeu do século XIX. Foi pioneiro
em Portugal dos estudos experimentais sobre o
geomagnetismo e a meteorologia, responsável pelo
Gabinete de Física da Universidade de Coimbra e
Reitor da mesma instituição de ensino.

Teatro Municipal

01 a 17

EXPOSIÇÃO
“ROTA DAS CIDADES
E ENTIDADES DO
ILUMINISMO”

Inaugurada no dia 13 de Outubro, esta exposição
ilustrativa retratou o património do “século das
luzes” no mundo, através de uma exibição em
16 painéis que descrevem os 15 membros desta
Associação, à qual a Covilhã presidiu em 2016.

Galerias
da Câmara
Municipal

02, 09, 16, 23
e 30

VISITAS GUIADAS À
BIBLIOTECA E MUSEU DO
CONTO

Destinadas essencialmente aos mais jovens,
estas visitas têm continuação durante todo o
ano e 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 já famoso Museu do Conto.

Biblioteca
Municipal

02

PROVAS DE CONCURSO

Cedência de sala por solicitação dos Recursos
Humanos da Câmara Municipal da Covilhã.

Auditório
Municipal

03 a 30

EXPOSIÇÃO “MINAS DA
PANASQUEIRA: HISTÓRIA
E CULTURA AO LONGO
DOS TEMPOS”

Exposição composta por oito painéis, onde se
retrata a vida dos mineiros da Panasqueira e da
Barroca Grande desde a sua fundação, em 1881,
até aos dias de hoje. Estiveram também expostos
livros que retratam a atividade mineira em Portugal,
bem como, ferramentas ligadas ao minério e à
mineração.

Biblioteca
Municipal

03

VISITA

Visita orientada à Exposição “Segredos e
Tesouros” e depósitos do arquivo, pelos alunos do
Centro de Formação de Castelo Branco.

Arquivo
Municipal

04

CICLO DE PALESTRAS
“ROSTOS DO
CONHECIMENTO”
COM JOÃO MALACA
CASTELEIRO

Sob o tema “A importância da Língua Portuguesa
no mundo globalizado de hoje”, a palestra deste
mestre da língua portuguesa, introdutor do termo
“literacia”, decorreu no Club União. Durante a
sessão disse que “literacia e cultura humanística
são fundamentais. É a língua escrita que nos
permite o conhecimento,… o acervo literário,
cultural, histórico.” O introdutor em Portugal do
novo acordo ortográfico afirmou perentoriamente
que “quem sabe mais gramática manda melhor” e
que “a identidade da língua portuguesa é a matriz
lusa, mas enriquecida com achegas das culturas
africanas, brasileiras”, entre outras, já que “a
identidade da língua compreende-se através da
multicompreensão”.

Club União

319

08

CAFÉ LITERÁRIO
COM SÉRGIO LUÍS DE
CARVALHO

Nasceu em Lisboa em 1959. Licenciou-se em
História (1981) e é mestre em História Medieval
(1988). Profissionalmente é Director Científico
do Museu do Pão. Publicou os romances “Anno
Domini 1348” (Edição C. M. S., 1990; Prémio
Literário Ferreira de Castro 1989; finalista do
Prémio Jean Monnet de Literatura Europeia,
Cognac 2004 e finalista do Prémio Amphi de
literatura Europeia Lille 2005), “As Horas de
Monsaraz” (Campo das Letras, 1997), “El-ReiPastor” (Campo das Letras, 2000), “Os Rios da
Babilónia” (Campo das Letras, 2003) e “Retrato de
S. Jerónimo no seu Estúdio” (Campo das Letras,
2006). Alguns dos seus romances estão traduzidos
e publicados em França e Espanha. É ainda autor
de vários livros de investigação histórica e literatura
juvenil.

Café Montiel

08

DESCOBRIR A COVILHÃ

Um grupo de professores reformados aproveitou o
Verão de São Martinho para descobrir a Covilhã.
Cerca de meia centena de docentes jubilados do
Sindicato de Professores da Zona Centro, dos
distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu, teve a
oportunidade de visitar a cultura popular e erudita
da Covilhã, nomeadamente o edifício dos Paços
do Concelho, onde foram recebidos pelo Senhor
Presidente, o Museu de Arte Sacra ou o centro
histórico da Covilhã.

Centro Histórico

08 novembro
a 4 dezembro

EXPOSIÇÃO “UMA
FOTO PELO OLHAR DA
DIFERENÇA”

O III Concurso de Fotografia “Uma Foto pelo olhar
da Diferença” é organizado pela APPACDM da
Covilhã e conta com o apoio do Instituto Nacional
de Reabilitação (INR) e da Câmara Municipal da
Covilhã. A exposição mostra o trabalho realizado
por pessoas com necessidades especiais e/
ou com deficiência, que frequentam as escolas
e instituições do distrito de Castelo Branco e
Guarda. O tema deste ano para o concurso foi
“Monumentos”.

Tinturaria Galeria de
Exposições

08, 15, 22
e 29

HORA DO CONTO “A MAIOR
FLOR DO MUNDO” DE JOSÉ
SARAMAGO

Conta-nos a história de um menino que, cansado
de brincar sempre nos mesmos locais da sua
aldeia, decide um dia ir mais além, para lá do rio,
subindo a encosta. No alto descobre, então, uma
flor, murcha, caída e a precisar de ser salva. O
menino inicia uma missão de salvamento, fechando
as mãos em concha e indo e vindo entre o rio e
a encosta para, pingo a pingo, regar a pequena
flor. De murcha e caída, a flor passa a grande e
colorida, servindo até de sombra para o menino,
estafado, adormecer.

Biblioteca
Municipal

09 novembro
a 15
dezembro

EXPOSIÇÃO “MANUEL
MORAIS DA SILVA RAMOS MORAIS DO CONVENTO”

Manuel Morais da Silva Ramos, o Morais da
Covilhã, mais conhecido nesta cidade como Morais
do Convento, uma das figuras mais emblemáticas
da Arte em Portugal, foi homenageado no Museu
de Arte Sacra, nas comemorações do 210º
aniversário do seu nascimento, com uma exposição
retrospetiva.

Museu de Arte
Sacra
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09

PALESTRA “A ORDEM DE
SÃO MAURÍCIO E SÃO
LÁZARO: ATRIBUIÇÃO DO
TÍTULO DE CAVALEIRO
DESTA ORDEM AO ARTISTA
COVILHANENSE MANUEL
MORAIS DA SILVA RAMOS”
No Museu de
Arte Sacra

Para falar de Morais do Convento, modelador, escultor, desenhador,
pintor, gravador e medalhista, cuja imagem inaugurou muito
recentemente o Jardim do Conhecimento, a Câmara Municipal da
Covilhã convidou Paulo Falcão Tavares, representante em Portugal
da Casa Real de Sabóia que integra as Ordens de S. Maurício e S.
Lázaro, das quais Morais foi agraciado como cavaleiro.
Assim, cerca de 30 pessoas, incluindo familiares, dirigiram-se ao
Museu de Arte Sacra da Covilhã para assistir à homenagem a este
“criador de alegorias”, como disse Carlos Madaleno, coordenador
deste equipamento cultural.
Para explicar a “mecânica da vivência de Morais do Convento
enquanto cavaleiro da Ordem de S. Maurício e de S. Lázaro”, o
representante da Casa de Sabóia, Paulo Tavares, esclareceu como
esta condecoração é investida, a medalhística, os nomes que a
representam (em Portugal, o Duque de Saldanha ou Fontes Pereira de
Melo), entre outros pormenores, como o facto de esta Ordem ser muito
disputada, até pela diplomacia.
O cerne da sua intervenção foi explicar como é que um escultor desta
envergadura é reconhecido em Itália e não em Portugal. Aliás, Paulo
Tavares não se poupou a elogios àquele que considera “um dos
escultores mais geniais do século XIX”, afirmando que “a sua obra é
das mais importantes ao nível artístico em Portugal.” Na sua opinião, e
comparativamente com as peças que viu, Paulo Tavares arriscou dizer
que “Morais é, provavelmente, e eu não sei mesmo se o ecletismo
deste Morais não era superior ao de Dürer”.

10

EXPOSIÇÃO APPACDM
– VISITA DO JÚRI PARA
CLASSIFICAÇÃO DAS
FOTOGRAFIAS

O júri apreciou os trabalhos durante a terceira
semana de Novembro, procedendo posteriormente
à entrega dos prémios aos primeiros classificados.

Tinturaria Galeria de
Exposições

10

AULA AO VIVO

Protagonizada por António Pinto Pires, para cerca
de 40 alunos da Academia Sénior.

Galeria António
Lopes

10 novembro
a 15
dezembro

EXPOSIÇÃO “PEDRA
ESCULPIDA”

Exposição constituída por peças escultóricas em
pedra, maioritariamente granito da autoria dos
irmãos Sequeiros, naturais de Calheiros, Ponte
de Lima. Os três irmãos, Martinho, Eliseu e Diogo
Sequeiros iniciaram a sua atividade ainda jovens,
nos anos 70. Têm vindo a desenvolver desde então
um trabalho de reconhecido mérito, em feiras e
exposições de artesanato, quer a nível nacional
quer internacional.

Jardim do
Museu de Arte
Sacra

11 e 12

GALA DE BAILADO

III Gala de Bailado, pelo Kayser Ballet. Cedência
gratuita de sala, apoio técnico e logístico.

Teatro Municipal

12

“IGNITE IASTRO:
O UNIVERSO EM
CONTRARRELÓGIO
NUMA DIGRESSÃO POR
PORTUGAL”

O Auditório Municipal encheu para ouvir nove
cientistas do Instituto de Astrofísica e Ciências
do Espaço (IA) apresentarem a sua investigação
sobre o Sistema Solar, as estrelas, os planetas que
orbitam outras estrelas, as ondas gravitacionais e
a nova geração de instrumentos de observação.
Cada investigador falou em cinco minutos a
compasso de uma sequência de 20 slides que
avançava automaticamente a cada 15 segundos.
Este formato compacto dos eventos “Ignite Astro”
permite, assim, expor em menos de uma hora,
de forma dinâmica e descontraída, a variedade
de temas investigados no Instituto de Astrofísica
e Ciências do Espaço. O Vereador Jorge Torrão
protagonizou a abertura deste evento e assistiu
também às várias apresentações.

Auditório
Municipal
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DESCOBRIR A COVILHÃ

Porque a Ciência não chega a todos os locais com
a mesma facilidade, a Digressão “Ignite IAstro”
trouxe a investigação nacional em Astrofísica e
Ciências do Espaço à Covilhã. Nove investigadores
do Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço,
oriundos do Porto, Lisboa e Itália, apresentaram,
no Auditório Municipal, a sua investigação, mas
antes disso quiseram “Descobrir a Covilhã”. De
facto, aqueles que estudam a ciência do espaço
tiveram a oportunidade de descobrir o espaço
da nossa cidade, numa visita guiada pela zona
histórica e Museu de Arte Sacra.

Centro histórico
e Museu de
Arte Sacra

12

REUNIÃO SINDICATO
PROFESSORES ZONA
CENTRO

Cedência gratuita de sala polivalente. Apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

14

CONSELHO MUNICIPAL DA
JUVENTUDE

Reunião da Comissão Permanente do Conselho
Municipal da Juventude.

Sala Reuniões
DCJD

15

VISITA GUIADA

De 8 alunos da Escola Secundária Frei Heitor
Pinto.

Tinturaria Galeria de
Exposições

15

HORA DO CONTO “A MAIOR
FLOR DO MUNDO”

Com o Jardim-de-infância de Orjais.

Biblioteca
Municipal

15 novembro
a 30
dezembro

EXPOSIÇÃO “VAMOS
DESCOBRIR”

A fechar as Comemorações dos 830 Anos do 1º
Foral da Covilhã, o Arquivo Municipal apresentou
até ao final deste ano uma exposição intitulada
“Vamos Descobrir”. Trata-se de uma exibição de
13 trabalhos dos alunos do 5º ano do Agrupamento
de Escolas Pêro da Covilhã, sobre a temática dos
Descobrimentos Portugueses.

Arquivo
Municipal

16

PROJECTO “DESCOBRIR A
COVILHÃ”

A visita ao centro histórico foi feita por seis alunos
do Colégio João Paulo I (Porto Alegre, Brasil) que
se encontram a desenvolver um intercâmbio de
estágio em todos os pólos da Universidade da
Beira Interior.

Centro histórico

16

REUNIÃO PARCEIROS DO
NÚCLEO TERRITORIAL
EIXO FUNDÃO-COVILHÃ

Cedência gratuita de sala polivalente. Apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal

17

EXPOSIÇÃO APPACDM –
ENTREGA DE PRÉMIOS

Cerimónia de entrega de prémios: Visita; Momento
Artístico e Entrega de prémios seguida de lanche.
Participação de 178 pessoas.

Tinturaria Galeria de
Exposições

19

ENCONTROS NA
BIBLIOTECA

Os professores José Espírito Santo da Silva,
João Paulo Avelãs Nunes e José Manuel Lopes
Cordeiro, com enquadramento científico da
Professora Elisa Pinheiro, apresentaram o tema
“Minas da Panasqueira – história e cultura ao longo
dos tempos”, onde falaram acerca do património e
extração, aproveitamento e subaproveitamento de
uma riqueza natural para a região.

Biblioteca
Municipal

22

REUNIÃO REDE DE
BIBLIOTECAS ESCOLARES

Do Grupo de Coordenadores da Rede de
Bibliotecas Escolares da Região Centro estiveram
presentes 12 pessoas. A reunião realizou-se,
durante a manhã, na Biblioteca da Universidade da
Beira Interior, seguindo-se um almoço na Malufa,
visitas guiadas ao Museu de Lanifícios e Museu
de Arte Sacra, culminando com receção no Salão
Nobre.

Museu de Arte
Sacra

26

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

“Isaac, o cão-gato”, da autoria de Cristina Gomes
e Ondina Santos. Cedência gratuita de sala, apoio
técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

29

REUNIÃO DO CENTRO
DE ESTUDOS DO AUTOCONHECIMENTO

Cedência gratuita de sala polivalente. Apoio técnico
e logístico.

Biblioteca
Municipal
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Dezembro
Data

Tema

Local

01 dezembro
a 08 janeiro

PRESÉPIO

Nesta quadra do Advento, foi montado o presépio
com as tradicionais figuras.

Praça do
Município

01 a 10

EXPOSIÇÃO “MANUEL
MORAIS DA SILVA RAMOS MORAIS DO CONVENTO”

Exposição retrospetiva sobre a vida e obra do
artista plástico Manuel Morais da Silva Ramos,
Cavaleiro da Ordem dos Santos Maurício e
Lázaro.

Museu de Arte
Sacra

10 dezembro
a 08 janeiro

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

01 a 15

EXPOSIÇÃO “PEDRA
ESCULPIDA”

Exposição constituída por peças escultóricas em
pedra, maioritariamente em pedra de granito,
da autoria dos irmãos Sequeiros, naturais de
Calheiros, Ponte de Lima. Os três irmãos,
Martinho, Eliseu e Diogo Sequeiros iniciaram a
sua atividade ainda jovens, nos anos 70. Têm
vindo a desenvolver desde então um trabalho
de reconhecido mérito, em feiras e exposições
de artesanato, quer a nível nacional quer
internacional.

Jardim do Museu
de Arte Sacra

01 a 30

EXPOSIÇÃO “A
ANUNCIAÇÃO”

Exposição de livros, onde constam obras de
pintores famosos que retratam a “Anunciação”.
A exposição foi complementada com uma mostra
de anjos.

Biblioteca
Municipal

01 a 30

EXPOSIÇÃO
“DESEMBRULHE O
PRESENTE DE LEITURA”

Descubra o que a Biblioteca propõe para a época
natalícia, através de uma sugestão embrulhada
em forma de presente.

Biblioteca
Municipal

01 a 30

JOGOS LÚDICOPEDAGÓGICOS “O SELO
DO FORAL” E “A COROA DE
D. SANCHO”

Estes dois jogos têm o intuito não só de divulgar
a exposição “Segredos e Tesouros do Arquivo
Municipal”, ligada às Comemorações dos 830
anos do Foral da Covilhã, mas também procuram
dar conhecer a História local e quanto os
documentos antigos são importantes para hoje
conhecermos essa mesma história. As crianças
que visitaram o espaço puderam executar a sua
própria coroa, decorada com a imagem do Foral.

Arquivo Municipal

01 a 30

EXPOSIÇÃO “UM OLHAR
SOBRE A SERRA DA
ESTRELA”

No âmbito do II Concurso de Fotografia, a equipa
do Aspiring Geopark Estrela propõe ao público
a visita a uma exposição fotográfica, este ano
com o tema “Quotidianos, Gentes e Lugares”,
composta por 89 imagens da Serra da Estrela.

Auditório
Municipal

01 a 30

EXPOSIÇÃO “POEMAS
DE NATAL DE AUTORES
PORTUGUESES”

Exibição de diversos poemas de autoria de
poetas portugueses.

Biblioteca
Municipal

01 a 30

EXPOSIÇÃO “VAMOS
DESCOBRIR”

A fechar as Comemorações dos 830 Anos
do 1º Foral da Covilhã, o Arquivo Municipal
apresentou até ao final deste ano uma exposição
intitulada “Vamos Descobrir”. Trata-se de uma
exibição de 13 trabalhos dos alunos do 5º ano do
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, sobre
a temática dos Descobrimentos Portugueses.

Arquivo Municipal

01 a 30

EXPOSIÇÃO “SEGREDOS E
TESOUROS DO ARQUIVO”

Mostra da coleção particular de pergaminhos do
Arquivo Municipal da Covilhã. Em exibição estão
mais de 40 réplicas de pergaminhos de diversas
épocas. A exposição centra-se no âmbito das
Comemorações dos 830 Anos do 1º Foral da
Covilhã, doado por D. Sancho I em Setembro de
1186.

Arquivo Municipal
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02

ASSEMBLEIA GERAL DA
RÁDIO CLUBE DA COVILHÃ

Cedência gratuita de sala. Apoio técnico e
logístico.

Auditório
Municipal

02

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Grupo da Santa Casa da Misericórdia.

Museu de Arte
Sacra

03

CONCERTO 72º
ANIVERSÁRIO DA ARCM –
BANDA DA COVILHÃ

Cumprindo a tradição, a Banda da Covilhã realiza
3 dias de estágio com os elementos da Banda
Sinfónica, culminando com a apresentação do
concerto de aniversário, que irá contar com a
participação especial do Tenor Carlos Cardoso.

Teatro Municipal

05

AJUDARIS’16
PEQUENOS GESTOS
GRANDES CORAÇÕES

A Ajudaris, o Agrupamento de Escolas Frei
Heitor Pinto, a EB 2/3 do Tortosendo, o Município
da Covilhã e a Fraternidade Nuno Álvares
convidaram a partilhar a magia das histórias de
encantar, escritas por pequenos grandes autores
e pinceladas por artistas solidários. No volume IV
pode ler-se a história criada por crianças da EB
do Tortosendo.

EB 2/3 Tortosendo

05

4ª REUNIÃO CONSELHO
MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Quarta Sessão do Plenário do Conselho
Municipal da Juventude da Covilhã. Este
plenário, onde se fizeram representar forças
partidária, associações de estudantes, juvenis
e Comissão de Menores, ficou marcado pela
participação ativa dos representantes juvenis,
que apresentaram os seus contributos relativos a
matérias relacionadas com o uso dos funiculares
e dos elevadores, tendo por base uma moção
apresentada pela Juventude Social-democrata.
Nesta sessão foi ainda abordado o plano anual
de atividades e orçamento municipal 2017,
documento elaborado com rigor e de modo
realista e equilibrado. De referir que no ano em
que entrou em funções o Conselho Municipal
da Juventude da Covilhã, tiveram lugar as 4
reuniões ordinárias do plenário definidas em
Regulamento, com a presença da maioria dos
seus representantes, contribuindo para uma
discussão saudável e efetiva das ações ligadas à
juventude do nosso concelho.

Auditório
Municipal

06 dezembro
a 08 janeiro

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
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06

CICLO DE PALESTRAS
“ROSTOS DO
CONHECIMENTO” COM
ARNALDO BATISTA
SARAIVA

A última palestra deste ciclo decorreu com
uma intervenção de Arnaldo Saraiva, professor
universitário, investigador científico e literário,
ensaísta, cronista e poeta. O espaço escolhido
é hoje Sede da Associação de Diabéticos da
Serra da Estrela, contudo foi o antigo Liceu da
Covilhã e já albergou a Rádio Clube da Covilhã.
Em termos curriculares, Arnaldo Baptista Saraiva
foi leitor de Língua e Literatura Portuguesa e
Brasileira na Universidade da Califórnia, em
Santa Bárbara (Estados Unidos) e professor
convidado da Universidade de Paris III (Sorbonne
Nouvelle). Fundador do Centro de Estudos
Pessoanos, co-dirigindo a revista “Persona”
e o Jornal “O Boavista” do qual foi fundador,
está representado na “Antologia dos Poetas
Brasileiros - Fase Moderna”, de Manuel Bandeira
e Walmir Ayala e na “Antologia da Novíssima
Poesia Portuguesa”, de Maria Alberta Menéres e
de Melo e Castro.
De referir que este ciclo de palestras contou, no
dia 10 de maio com Ernesto Melo e Castro que
esteve no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
No dia 24 de junho foi a vez da Comendadora
Maria Teresa Granado na Sala de Reservados
da Biblioteca Municipal. A 22 de julho estivemos
com Margarida Rosa Mesquita, no Salão Nobre
da Santa Casa da Misericórdia. No dia 16 de
setembro tivemos como convidado o cônsul Luiz
Estrela de Sá Pessoa e a 4 de Outubro foi a vez
de ouvirmos o médico Luiz Ferraz de Oliveira
na sala dos continentes da Casa das Morgadas.
João Malaca Casteleiro teve a palavra a 4 de
novembro.

Associação de
Diabéticos da
Serra da Estrela

06

REUNIÃO DE ESTUDANTES
DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Cedência gratuita de sala. Apoio técnico e
logístico.

Auditório
Municipal

06, 13, 20
e 27

HORA DO CONTO
“SONHOS DE NATAL”

Este conto, da autoria de António Mota, relata
as recordações de infância do narrador, num
período específico do ano: o Natal. É um
delicioso quadro onde se revelam as tradições
natalícias no Portugal de outros tempos, apesar
de algumas ainda sobreviverem, entre elas a
elaboração do Presépio. Durante esta Hora
do Conto, será feito um presépio, com musgo
incluído, usando as figuras da nossa infância.

Biblioteca
Municipal

07 dezembro
a 08 janeiro

NATAL É NO CENTRO
HISTÓRICO

A Divisão de Cultura programou para esta época
festiva todo um programa, centrado na zona
histórica e praça do município, que incluiu Casa
do Pai Natal, insufláveis, concertos natalícios
para as escolas, feira de mimos de natal, ballet,
ateliers diversos com a mãe natal, distribuição
de doces, comboio de natal, malabaristas,
monociclitas e até duendes.

Centro histórico

07

FESTA DE NATAL

Da EB1 do Rodrigo. Cedência gratuita da sala,
apoio técnico e logístico.

Teatro Municipal

07

ILUMINAÇÃO DE NATAL

Inauguração da iluminação de Natal na cidade,
com a atuação do grupo infantil Remy..

Praça do
Município

325

07

ACADEMIA PORTUGUESA
DE HISTÓRIA - SESSÃO DE
ENTREGA DE PRÉMIOS

Sessão de entrega de prémios da Academia
Portuguesa de História, com a presença do
Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa. Onde foi atribuído o “Prémio História
Professor Doutor Francisco da Gama Caeiro” ao
livro de Graça Vicente, apoiado pelo município da
Covilhã.

Lisboa / Academia
Portuguesa de
História

07 a 24

A CASA DO PAI NATAL

Na sua casa, toda de madeira com lareira no
interior, o Pai Natal recebeu todas as crianças, a
quem ofereceu doces e tirou fotografias.

Praça do
Município

07 a 24

INSUFLÁVEIS

Insufláveis gigantes, onde as crianças puderam
brincar sem parar.

Praça do
Município

08 a 10 e
16 a 18

MÃE NATAL

Esta ajudante do Pai Natal veio diretamente
da Serra da Estrela para explicar aos mais
pequenos como fazer os presentes de Natal.
Atelier de crachás, Oficina de cartas ao pai Natal
e Laboratório de face painting.

Praça do
Município

09

COMBOÍNHO DE NATAL

Uma pequena locomotiva conduzida por uma
rena, um boneco de neve e um soldadinho
de chumbo, percorreu as ruas de comércio
tradicional.

Centro da cidade

09

VISITA DO CONSELHO
MUNICIPAL SÉNIOR DE
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

A Covilhã recebeu um grupo de visitantes
do Conselho Municipal Sénior de Oliveira de
Azeméis que, no âmbito das comemorações
concelhias do Centenário da Vida Literária
de Ferreira de Castro, se deslocou à Covilhã,
revisitando os locais imortalizados na obra “A Lã
e a Neve”, escrita na nossa cidade em 1947.

Covilhã

09 a 22

WORKSHOPS “FÉRIAS DE
NATAL – ARTE ILIMITADA”

No âmbito da exposição patente ao público, a
Tinturaria e o artista Vasco Pereira estiveram
disponíveis 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 trabalho com burel,
explorando as diferentes técnicas deste material
tão típico da Covilhã.

Tinturaria - Galeria
de Exposições

10

FESTA DE NATAL

Da EB1 Refúgio. Cedência gratuita de sala. Apoio
técnico e logístico.

Teatro Municipal

10

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

“Cem poemas à janela da lua”, da autoria de
António José da Silva.

Biblioteca
Municipal

14

DEBATE “ABRIR
FRONTEIRAS: ETNICIDADE
CIGANA EM PORTUGAL”

A Biblioteca Municipal da Covilhã acolheu a
sessão pública e debate “Abrir Fronteiras Etnicidade Cigana em Portugal”. Este evento
contou com a participação de Jorge Torrão,
Vereador do Município da Covilhã, Rosa
Correia da CooLabora, Joana Santos do SOS
Racismo, Pastor Mário Cardoso, líder religioso
da Comunidade Cigana do Tortosendo, e Pedro
Calado, Alto-Comissário para as Migrações.

Biblioteca
Municipal

15 dezembro
a 8 janeiro

MIMOS DE NATAL

Mercado natalício, aberto ao público de 15 a 23
dezembro e 26 dezembro a 8 janeiro. Esta feira
envolveu um conjunto de iniciativas que visam
promover os usos e costumes do concelho e
proporcionar um leque de atividades alusivas
à época, provar algumas iguarias, diversão,
aquisição de pequenos “mimos” e até provar as
melhores delícias de chocolate ou os saborosos
licores.

Praça do
Município
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15

CONCERTO DE NATAL
PARA CRIANÇAS

1.600 crianças do concelho da Covilhã
assistiram ao Concerto de Natal para Crianças,
com a Orquestra de Sopros Júnior da EPABI,
sob direção do Professor Carlos Salazar. O
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã,
Vítor Pereira, aproveitou a ocasião para desejar a
todas as crianças um Feliz Natal.

Teatro Municipal

15

REUNIÃO CPCJ

Cedência gratuita da sala polivalente, apoio
técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

16

CAFÉ LITERÁRIO COM
ANDREA VALE

Nascida em 1978, Andreia Vale fez o curso de
Jornalismo da Escola Superior de Comunicação
Social. Foi estagiar para a SIC Notícias em 2000.
Em 2001 começou apresentar os noticiários das
madrugadas dos fins-de-semana. Aprendeu a
profissão pelo caminho e foi fazendo de tudo
um pouco: diretos, reportagens, programas em
estúdio. Depois de 11 anos na SIC, mudou-se
para a CMTV, onde apresenta o noticiário da
hora de almoço. “Cruz Credo Bate na Madeira” é
o segundo livro que escreve, depois do bestseller
“Puxar a Brasa à Nossa Sardinha”, que está em
5.ª edição.

Pastelaria Leveda

16 e 17

BALLET “O QUEBRA
NOZES”

Uma fantástica história de Natal, interpretada
por 45 bailarinos, alunos e profissionais do
Kayser Ballet, com direção artística de Ricardo
Runa. Cedência gratuita de sala. Apoio técnico e
logístico.

Teatro Municipal

17

II TORNEIO DE NATAL

A Escola Municipal de Natação promoveu mais
um torneio com provas de 25 metros em crol,
costas, bruços e mariposa.

Piscina Municipal

18

ANIMAÇÃO DA FEIRA DE
NATAL

Grupo de Cantares “A Lã e a Neve”

Praça do
Município

18

DOCES PARA TODOS

O centro da cidade recebeu um pai natal e
um soldadinho de chumbo com andas, que
distribuíram guloseimas aos transeuntes.

Centro da cidade

19

REUNIÃO DA REDE SOCIAL

Cedência gratuita de sala polivalente. Apoio
técnico e logístico.

Biblioteca
Municipal

19

HORA DO CONTO
“SONHOS DE NATAL” DE
ANTÓNIO MOTA

Sessão presenciada pela CriAfetos.

Biblioteca
Municipal

19 a 21

ANIMAÇÃO DA FEIRA DE
NATAL

Concertos com a Orquestra da Banda da Covilhã.

Praça do
Município

20

ANIMAÇÃO DA FEIRA DE
NATAL

Espetáculo com os Bombos da APPACDM.

Praça do
Município

20

HORA DO CONTO
“SONHOS DE NATAL” DE
ANTÓNIO MOTA

Presença da Casa do Menino Jesus.

Biblioteca
Municipal

21

VISITA GUIADA AO MUSEU
DE ARTE SACRA

Visita ao Museu pelo ATL do Agrupamento “A
Lã e a Neve”. Este grupo era composto por um
adulto e 13 crianças, das quais 5 meninos e 8
meninas, com idades compreendidas entre os
sete e os dez anos.

Museu de Arte
Sacra

21

WORKSHOP “A MAGIA DO
BUREL”

Desenvolvido com 36 meninos do ATL da
Associação de Pais da escola de Santo António,
este workshop pretendeu familiarizar as crianças
com a arte do burel praticando a capacidade de
observação e estimulando a criatividade através
da recriação das obras de Vasco Pereira, o
artista deste mês.

Tinturaria Galeria
de exposições
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22

ANIMAÇÃO DA FEIRA DE
NATAL

Atuação do Duo Pinheira.

Praça do
Município

23

TRUPE MÁGICA

A trupe de ajudantes do Pai Natal também veio à
Covilhã. Dois duendes, um malabarista mágico
e outro monociclista fizeram as delícias da
pequenada!

Centro da cidade

23

ANIMAÇÃO DA FEIRA DE
NATAL

Atuação do Grupo “Awesome”.

Praça do
Município

27

ANIMAÇÃO DA FEIRA DE
NATAL

Atuação do Grupo de Flamengo e Sevilhanas,
Flamencovilhã.

Praça do
Município

27

HORA DO CONTO
“SONHOS DE NATAL” DE
ANTÓNIO MOTA

Presença do ATL de Santo António.

Biblioteca
Municipal

28

HORA DO CONTO
“SONHOS DE NATAL” DE
ANTÓNIO MOTA

Presença do ATL dos Penedos Altos.

Biblioteca
Municipal

29

ANIMAÇÃO DA FEIRA DE
NATAL

Atuação de Maurício Melfe.

Praça do
Município

30

ANIMAÇÃO DA FEIRA DE
NATAL

Duo Nando e Bela

Praça do
Município

De 01
janeiro a 31
dezembro

LEIA-ME ESTE MÊS…
ACEITE ESTE CONVITE.

A Biblioteca tem acordos com alguns cafés e
uma barbearia da cidade para que mensalmente
esteja patente num expositor, cedido pela BMC,
um livro da Biblioteca, de modo a que este seja
lido pelos clientes do café/barbearia. O objetivo
da iniciativa “Leia-me este mês… Aceite este
convite” é aproximar a BMC dos cidadãos
covilhanenses e atrair mais leitores ao espaço da
Biblioteca, promovendo-a, ao mesmo tempo que
se incentiva à leitura.

Biblioteca
Municipal

Até dia 31

POSTAL DE NATAL

Envio do postal de Natal da Divisão de Cultura,
Juventude, Desporto e Educação.

DCJDE
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OUTRAS ATIVIDADES
Recuperação de Património Móvel
Janela Manuelina
Julgado desaparecido desde 1947 (data da demolição da Casa da Hera, para dar lugar à construção
do Teatro-Cine da Covilhã), este janelão é um marco na valorização do património cultural edificado
da cidade da Covilhã. Trata-se de um janelão de estilo manuelino, com 3,70m x 3,30m, com mais de
cinco séculos, que permite uma maior compreensão do pulsar da urbe do século XVI e da vivência de
figuras históricas que estiveram ligadas ao edifício de onde é proveniente o janelão, como D. Rodrigo
de Castro e o Infante D. Luís.

Tela do Século XVI – “O Calvário”
Pintura a óleo do século XVII/XVIII representando o Calvário, que se encontrava há cerca de 30 anos
depositada na Biblioteca Geral da Universidade da Beira Interior, após ter sido retirada da emblemática
Capela de São Martinho.
Neste sentido, foi celebrado um Protocolo entre a Universidade da Beira Interior e o Município da Covilhã para que esta peça fosse partilhada com os covilhanenses ao ser exposta no Museu de Arte Sacra
após a sua recuperação.
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Património Imóvel
Classificação de Bens Imóveis e Fixação de Zona Especial de Proteção
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior pela Divisão de Cultura sobre o estudo
do património cultural edificado, tendo em vista sobretudo a realização de processos de classificação.
Os técnicos desta divisão reuniram várias vezes com os serviços da Direção Regional de Cultura do
Centro (DRCC), mantendo-se sempre em contacto e procurando assim realizar um trabalho de parceria com este organismo. Sendo que esta matéria apresenta um caracter multidisciplinar, a equipa
criada pela autarquia foi constituída por técnicos com conhecimentos nas áreas de história da arte,
ciências documentais, arquitetura, cartografia, topografia e georreferenciação. Desde então, todos os
requerimentos de Classificação de Bens Imóveis enviados pela autarquia à DRCC foram elaborados
por esta equipa multidisciplinar.
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Para além do pedido de reabertura do processo de classificação do Palacete Jardim, esta divisão
continuou a trabalhar de forma articulada com a DRCC e com a Direção Geral de Património Cultural
(DGPC), na proposta de classificação do Conjunto Industrial da Ribeira da Carpinteira, sendo que
atualmente este conjunto já se encontra em Vias de Classificação, publicado no Diário da República
nº 234, Série II de 7 de Dezembro de 2016 (anúncio nº257/2016) de 17 de Novembro. Os técnicos da
autarquia realizaram ainda durante este ano as propostas de classificação do edifício sede do Club
União da Covilhã e do Estendedouro de Lãs das Escadinhas do Castelo. Também a Fábrica Estrela
foi alvo de três visitas dos técnicos da DRCC, tendo como objetivo a elaboração da sua classificação.
Este último caso tem sido alvo de estudo por parte dos técnicos da autarquia e encontra-se a aguardar
que a UBI, entidade com quem foi estabelecida uma parceria, apresente os relatórios de prospeção
arqueológica a fim de os técnicos da DRCC poderem emitir o seu parecer e se decidir qual a categoria
a que será candidatado.
A divisão de cultura possui a consciência de que na cidade e no concelho existem vários elementos
do património cultural tangível e intangível para os quais é necessário criar meios de salvaguarda que
poderão ser alcançados através de processos de classificação.
Para além do trabalho relativo às propostas de classificação do património do concelho, esta divisão
colaborou ao longo deste ano no “Atlas do património classificado e em vias de classificação - concelho da Covilhã” da DGPC, trata-se de uma ferramenta de pesquisa georreferenciada on-line que é
indispensável para o conhecimento territorial do património cultural imóvel classificado e em vias de
classificação, e respetivas servidões. A colaboração dos municípios neste processo é imprescindível,
na medida em que as autarquias locais têm a competência para a classificação dos imóveis de interesse municipal, cuja informação a DGPC pretende também divulgar.

Conselho Municipal da Juventude da Covilhã

(símbolo criado durante o ano de 2016)

O Conselho Municipal da Juventude da Covilhã era uma das promessas do executivo no âmbito das
políticas da Juventude, meta alcançada durante o corrente ano.
A concretização deste objetivo resultou de um trabalho profícuo e criterioso. Durante todo o processo
foi dada a palavra aos representantes das juventudes partidárias e os seus contributos foram tidos em
consideração.
Encetaram-se contatos que permitissem a inclusão de observadores permanentes no Conselho Municipal da Juventude, tendo aceite o desafio a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da
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Covilhã, a Comissão de Crianças e Jovens da Covilhã e as Associações de Pais da EB1 dos Penedos
Altos e da EB S. Domingos.
Foi constituída a Comissão Permanente que iniciou funções em Novembro e cuja primeira atividade
reverte a favor dos jovens carenciados através da realização de um jantar solidário.
A participação dos jovens ao longo das sessões foi notória, com debates e partilhas de opiniões sobre
matérias diversas, ligadas direta e indiretamente com qualidade de vida dos jovens residentes no concelho, desde a mobilidade, à cidadania, passando pela educação, pelas atividades culturais e desportivas levadas a cabo quer pela Autarquia quer pela massa associativa do concelho.
O regulamento do Conselho Municipal da Juventude da Covilhã prevê a realização de 4 reuniões do
plenário ordinárias/ano, e o setor da juventude desenvolveu todos os esforços tendo a 05 de Dezembro
sido cumprido com o regulado mediante a realização da 4.ª reunião desta estrutura.
Ao longo de 2016 foram dados os primeiros passos na consolidação deste órgão consultivo, estimulando-se os elementos a expressar as suas convicções, os seus receios, as suas visões e promovendo
elos de ligação entre os representantes que permitam, no futuro, um funcionamento proactivo.

RIBBSE – Rede Intermunicipal das Bibliotecas das Beiras e Serra da
Estrela
No dia 22 de janeiro de 2015 realizou-se a primeira reunião na Biblioteca Municipal de Seia, denominada 1º Encontro Interbibliotecário da CIM das Beiras e Serra da Estrela.
Nesta reunião estiveram presentes os coordenadores das Bibliotecas da rede CIMBSE, o coordenador
da Biblioteca da UBI, o subdiretor da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a Diretora de Serviços de Bibliotecas da Direção-Geral dos Arquivos e das Bibliotecas e a coordenadora do
grupo de trabalho CIRA (Comunidade Intermunicipal Região Aveiro).
Nesta reunião acordou-se que Teresa Ruas, da Biblioteca Municipal de Seia e Dina Matos da Biblioteca Municipal do Fundão, ficariam, respetivamente, como coordenadora e subcoordenadora do projeto.
O objetivo era criar uma Rede Intermunicipal da Região da Serra da Estrela, onde as Bibliotecas pudessem unir-se para conceber uma força em conjunto e assim reverter a situação atual.
Margarida Oleiros falou sobre “a mudança de era” a que todas as Bibliotecas estão sujeitas.
Luís Santos falou sobre as possibilidades de candidatura através do Portugal 2020.
Sónia Almeida, em nome da CIRA apresentou o trabalho por eles produzido.
Assim, o número de Bibliotecas na rede é de quinze, mais duas fora do âmbito dos municípios, uma da
UBI outra do IPG, dezassete no total.
Seguiram-se reuniões nas Bibliotecas disponíveis para receber estes encontros, onde ao longo do
ano se debateram assuntos como a criação de uma rede com software livre e gratuito (open-source),
normas de funcionamento do GT (grupo de trabalho) da rede, normas de funcionamento de utilização
comum das Bibliotecas, entre outras, e projetos para o programa 2020. Neste âmbito a B. M. Covilhã
apresentou uma proposta de todo o hardware necessário ao bom funcionamento desta Instituição, uma
vez que todo o material que possui atualmente se encontra obsoleto, não sendo atualizado há 20 anos.
O programa de gestão do catálogo existente na BMC é o DocBase, que se encontra descontinuado, e
sem nunca ter tido qualquer atualização. A todo o momento pode sucumbir. A pensar no futuro, foi com
agrado que o KOHA (software), programa utilizado na UBI e a ser desenvolvido por informáticos da UBI
aparece como solução aos custos de manutenção e atualização dos outros programas.
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O software KOHA é uma solução open-source para gestão integrada de bibliotecas. Neste pressuposto do gratuito, o grupo de trabalho acredita que pode ser a solução para todas ou, pelo menos, para
a maioria das Bibliotecas em situação idêntica à da BMC, tendo em conta que existem algumas que
não pretendem mudar de programa devido ao avanço de tecnologia que já têm implementado. Há que
ter em conta que o KOHA é um programa que carece de ser trabalhado segundo as necessidades de
cada Biblioteca.
Das várias reuniões mantidas neste espaço de tempo esteve presente por parte do município, um
elemento da informática para se inteirar da complexidade do projeto, também colaborando no levantamento das necessidades informáticas. Deste levantamento foi elaborado, em conjunto com as demais
Bibliotecas, um caderno de encargos integrado. No caso da BMC o valor aproximado é de sessenta
e cinco mil euros, tendo em conta que deste montante, quinze por cento será da responsabilidade do
Município a dividir por dois anos, o que dá sete e meio por cento ao ano.
Paralelamente existiram reuniões com os responsáveis da Biblioteca da UBI, com o objetivo de reunir
os dados bibliográficos, para saber da possível compatibilização entre programas e ver a funcionalidade dos mesmos. Da troca de ficheiros resultou um sucesso de oitenta por cento, contudo existe um
ruido de vinte por cento perturbador para se colocar a informação on-line. Desta situação nasce uma
outra muito preocupante uma vez que a BMC não possui técnicos credenciados em catalogação em
número suficiente com conhecimentos para este novo desafio, pois o novo programa obriga a conhecimentos profundo das Regras Portuguesas de Catalogação e MARC21 (Machine Readable Cataloging)
<http://www.uc.pt/sibuc/Pdfs/ManualMarc21>
Com o programa existente na BMC este problema não se colocava com tanta profundidade pois trabalhávamos em UNIMARC e os campos estavam pré definidos. Com o KOHA nada está definido e os
campos terão de ser colocados pelo catalogador.
Este software (KOHA), estando alojado na UBI, necessita de uma linha ativa para conexão e bom desempenho, pois todo o trabalho aqui desenvolvido vai depender de ligação externa. A informática da
UBI e do Município têm conhecimento do projeto a desenvolver.
Sabendo que não é possível sobreviver sem estar agrupado, a Biblioteca Municipal da Covilhã está
no caminho do progresso, caminha ajustando a necessidade ao disponível. Assim integramos um
conjunto de saberes onde somos beneficiados por pessoas e instituições que pretendem ir mais além.
Estamos inseridos no projeto e somos pioneiros em parceria com a UBI, onde os nossos ficheiros
entraram em primeiro lugar a fim de iniciarmos o que o futuro nos espera: O grande catálogo na Rede
Intermunicipal das Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela “RIBBSE”.

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.
Sendo o sector de cultura responsável pela instrução do procedimento que determina o topónimo,
rege-se por um conjunto de regras pré-definidas, que permite normalizar procedimentos, definindo
adequados mecanismos de atuação.
O desenvolvimento urbanístico do Concelho da Covilhã, a expansão demográfica, o interesse e a
necessidade de ajustar as normas existentes aliadas às alterações legislativas entretanto verificadas
estiveram na base da alteração do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia.
Este processo, que teve início no ano transato, passou por várias fases, na qual estiveram envolvidos,
para além do setor de cultura, os serviços jurídicos, a Divisão de Gestão Urbanística, foi feita a audiên-
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cia dos interessados/consulta publica cumprindo com o disposto no Código do Procedimento Administrativo, tendo sido deliberado pela Câmara Municipal na reunião ordinária de 29 de janeiro de 2016. A
26 de fevereiro de 2016, o Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do Município
da Covilhã (alteração) foi aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal da Covilhã tendo a
sua publicação em Diário da República acontecido apenas a 1 de setembro de 2016.
Toda esta tramitação legal, alheia ao setor de cultura, fez com que os processos rececionados ficassem pendentes da entrada em vigor do referido regulamento e, por consequência, da constituição da
Comissão de Toponímia.
O setor de cultura instruiu e deu resposta a 9 processos de toponímia, tendo transitado para o setor de
comprar e concursos a aquisição e colocação das placas toponímicas respetivas.
À data encontram-se instruídos 25 processos, com os pareceres das respetivas Juntas de Freguesia, e
que se encontram pendentes da constituição e tomada de posse da referida Comissão de Toponímia.

Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC)
A Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) tem por missão controlar e auditar os serviços e
organismos dependentes ou sob tutela e superintendência do membro do Governo responsável pela
área da cultura e fiscalizar e superintender na proteção do direito de autor, dos direitos conexos e dos
recintos e espetáculos de natureza artística.
Serviços prestados pela delegada municipal da IGAC na Covilhã – Telma Madaleno:
Designação do serviço

Formulários
requerimentos

N.º de licenças emitidas

Registo de promotor de espetáculos de natureza artística

Formulário mod.65-IGAC

2

Licença de representação

Formulário mod.66-IGAC

59

Espetáculos Ocasionais

Formulário mod.68-IGAC

0

Licença de recinto de espetáculos da natureza artística
(pedido de vistoria)

Formulário mod.70-IGAC

0

TOTAL

61

Saúde
No âmbito da Política de Saúde, o Município da Covilhã desenvolve as atividades de medicina do trabalho e medicina curativa, proporcionando aos colaboradores ações de medicina curativa e de avaliação.
Mensalmente, são realizadas colheitas nos tanques da Piscina Municipal e na Piscina Praia e analisada a qualidade das águas, cujos resultados são afixados nos respetivas infraestruturas desportivas
São, também, rececionadas e encaminhadas para o Gabinete de Proteção Civil e setor de educação
as análises realizadas à água das fontes/fontanários/outros espaços públicos e estabelecimentos de
ensino da rede pública.
Durante o ano de 2016 o Município associou-se ao Centro Hospitalar Cova da Beira, à Cruz Vermelha,
à Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Grupo de Dadores de Sangue, dando apoio logístico às ações
de sensibilização e atividades realizadas por estes organismos.
Atenta às questões ligadas aos deficientes foram estabelecidas parcerias com instituições e unidades
de ensino, através das quais crianças e jovens com necessidades especiais desenvolveram atividades
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aquáticas vocacionadas para os seus problemas.
A Saúde é um sector descentralizado havendo diversos serviços a levar a cabo as iniciativas.
Os nossos serviços planearam e organizaram as seguintes ações de saúde:
DIA INTERNACIONAL DA MULHER – em parceria com a Farmácia de São João foram realizados
diversos rastreios de saúde no Auditório Municipal, iniciativa aberta a toda a população feminina e
colaboradoras da Autarquia.
Parceria com Escola de Estética que proporcionou momentos de bem-estar geral e fomentou a motivação através de cuidados de rosto, corpo e manicure.
SENSIBILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA NUTRIÇÃO – aleando a cultura literária aos cuidados alimentares,
trouxemos à Covilhã a Nutricionista Ágata Roquete e proporcionámos um serão onde os regimes e os
distúrbios alimentares foram debatidos durante algumas horas.
DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO – Atividade de sensibilização para a necessidade de uma vida saudável
com aulas abertas de Ginástica Localizada, Zumba, Taekwondo, Karaté e Kempo Chinês para crianças e jovens, Gracie Jiu Jitsu para jovens e adultos, Defesa Urbana Feminina para mulheres com mais
de 16 anos e rastreios de saúde.

Museu de Arte Sacra
Os nossos museus, como quaisquer outros, vivem de, e para, os seus visitantes. Deles esperamos
mensagens que nos façam prosseguir, melhorar, infletir, por ventura corrigir caminhos traçados.
Qualquer distinção atribuída ao nosso projeto significa reconhecimento público, decerto acolhido com
agrado e orgulho. O prémio com que a APOM - Associação Portuguesa de Museologia distinguiu o
Museu de Arte Sacra deixa-nos naturalmente satisfeitos e responsabilizados. Mas, acima de tudo,
confirma a justeza do processo que foi iniciado em 2014, permitindo envolver a comunidade num processo ativo que a levou a encarar o Museu de Arte Sacra como algo que lhe pertence e com o qual
se identifica. Não obstante este reconhecimento, também ele corroborado pelo aumento de visitantes,
o Museu tem assistido a uma rápida degradação do seu espaço edificado bem como à diminuição de
recursos humanos. Por outro lado, apesar dos Museus e seus projetos se integrarem no “todo” que é a
Câmara Municipal, tem-se constatado ao nível da divulgação e promoção uma diferenciação negativa.
Ainda assim, a concretização do possível, mais que um objetivo é uma realidade para esta equipa.
As estratégias Museológica e Museográfica tiveram em conta os seguintes OBJETIVOS:
• Promover, reforçar e divulgar a memória coletiva local.
• Criar instrumentos que permitam a aquisição de competências na área o conhecimento técnicocientífico.
• Proteger e divulgar o património histórico- cultural nas suas vertentes tangíveis e imaterial.
• Despertar a comunidade para a necessidade de preservação da sua herança cultural.
• Divulgar e estimular a produção artística local.
• Criar instrumentos que permitam no meio escolar uma correta e necessária articulação entre conteúdos curriculares e o espólio museológico.
• Promover nas comunidades mais jovens um maior interesse pela sua comunidade, desenvolvendo
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sentimentos de pertença.
PONTOS FORTES:
• Foi o único serviço camarário reconhecido, a nível nacional, durante o ano de 2016, através da
atribuição do prémio APOM 2016 na categoria de Melhor Serviço de Extensão Cultural – menção
Honrosa;
• Verificou-se um maior envolvimento da comunidade de todas as faixas etárias, decorrente de
iniciativas promotoras de memória e sentimentos de pertença, sendo de destacar as iniciativas
ligadas às comemorações de efemérides, designadamente dos 125 Anos da Chegada do Comboio à
Covilhã e dos 830 da Atribuição do Foral;
• Enriquecimento do espólio fruto de várias doações e melhoria de algumas instalações, designadamente a recuperação de uma sala no Museu de Arte Sacra - Sala do Tesouro;
• Um acréscimo de 57 % de visitantes de no Museu de Arte Sacra e um acréscimo de 13% de participantes em Atividades Exteriores afetas ou desenvolvidas pelos Museus.
PONTOS FRACOS:
• Diminuição de visitantes nas exposições exteriores, em 73% resultante sobretudo da falta de
espaços próprios para a realização condigna dos mesmos, como, por exemplo, Galerias da Câmara
Municipal e Montalto;
• Diminuição de recursos humanos; no último ano perdemos 30% dos colaboradores;
• Degradação das instalações fruto de infiltrações e falta de manutenção, entre outras;
• Degradação do espólio museográfico fruto, sobretudo, da impossibilidade de regular a temperatura
e humidade;
• A falta de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências motoras;
• A falta de divulgação das atividades realizadas, continua a ser o principal problema com que os
Museus se debatem;
• A falta de verbas, ainda que, na medida do possível, colmatada pela originalidade na utilização de
recursos próprios, limitativa da qualidade das atividades.
• Inexistência de sinalética indicando o acesso e localização dos Museus.
• Inexistência de mapas da Cidade (outdoors) nas grandes superfícies da Covilhã.

VISITANTES / PARTICIPANTES: 18.687 pessoas
Museu de Arte Sacra – 9.174 visitantes
Exposições temporárias exteriores (organização e co-responsabilidade) – 2.766 visitantes
Outras atividades exteriores - 6.143 participantes
Descobrir a Covilhã – 651 participantes
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Peças cedidas ao Museu de Arte Sacra durante o ano 2016
08/04/2016 :: UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Doação de uma pintura a óleo sobre tela com representação do Calvário e duas estampas, uma do
Sagrado Coração de Maria e outra do Sagrado Coração de Jesus.
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25/07/2016 :: JOÃO ANTÓNIO DA SILVA AMARAL
Doação de duas peças, uma representando Santa Verónica de Julianis e outra do Sagrado Coração
de Jesus.
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02/09/2016 :: ISABEL LHANO (ISABEL MARIA DOS SANTOS MARTINS)
Doação de obra de arte designada “Lírios”.
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02/09/2016 :: JORGE MATOS
Doação de uma escultura em madeira representativa de São Marcos.
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18/11/2016 :: HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA EUSÉBIO MOLLER
Doação de acervo impresso , composto por 422 itens, outrora pertencente ao seu avô Dr. José de
Almeida Eusébio, que se reporta ao período de 1924 a 1943.
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Unidade Orgânica da Educação
Auxílios Económicos – Ano Letivo 2016/2017
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 livros e material escolar destinado aos alunos carenciados que frequentam o 1º ciclo do ensino básico do 2º ao 4º ano de escolaridade.
No que respeita à atribuição de auxílios económicos, designadamente comparticipação para os livros e
material escolar, de acordo com o n.º 1 e nº 7 do artigo 8º, do nº 2 do artigo 11º, do nº 1 e nº3 do artigo
12º e alínea b) do nº1 do artigo 13º, do Despacho nº 8452-A/2015 de 31 de julho (Regula as condições
de aplicação das medidas de ação social escolar, da responsabilidade do Ministério da Educação e
Ciência e dos municípios) o Município da Covilhã irá proceder ao:
- Pagamento integral dos livros aos alunos posicionados no 1º escalão de abono de família do 2º ao 4º
ano de escolaridade;
- Comparticipação em 50% do valor dos livros aos alunos posicionados no 2º escalão de abono de
família do 2º ao 4º ano de escolaridade;
- Comparticipação de 13,00€ para material escolar aos alunos posicionados no 1º escalão de abono
de família do 2º ao 4º ano de escolaridade;
- Comparticipação de 6,50€ para material escolar aos alunos posicionados no 2º escalão de abono de
família do 2º ao 4º ano de escolaridade.
No que respeita aos alunos do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico os manuais/livros escolares, nos
termos do artigo 127ª da LOE de 2016, vão ser adquiridos e distribuídos pelas próprias escolas.
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Controle de Transportes Escolares 2015/2016

Controle de Transportes Escolares 2016/2017
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Controle de Refeições Escolares 2015/2016

Controle de Refeições Escolares 2016/2017

Por período letivo são efetuadas visitas de acompanhamento e monitorização da qualidade das refeições servidas nas Escolas Básicas e Jardins de Infância do Concelho da Covilhã.
Foram visitadas no 1º período letivo várias escolas e jardins-de-infância do Concelho da Covilhã.
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Teatro Municipal
Atividades extra não descritas na programação regular, durante o ano 2016
No Teatro Municipal decorreram castings e filmagens para a realização de curtas e longas metragens
durante 9 dias.
O espaço esteve cedido em horário pós funcionamento, para preparação de espetáculos e ensaios
durante cerca de 100 dias.
Para além das Reuniões de Câmara e Sessões da Assembleia Municipal previstas em termos legais,
no Auditório Municipal, realizaram-se 32 acções, as quais foram asseguradas pela equipa do Teatro
Municipal em termos técnicos e logísticos.
Por 4 ocasiões foram requisitados os meios humanos do Teatro Municipal, para assegurarem o apoio
técnico no Auditório do ParKurbis.
Recorda-se que todas as realizações exteriores, nomeadamente Cafés Literários, Rostos do Conhecimento, Cerimónias Protocolares, etc, foram tecnicamente asseguradas pela nossa equipa, bem como
por várias vezes foi dado apoio a realizações realizadas noutros espaços, nomeadamente Centro de
Atividades, Biblioteca Municipal, etc.
Esta equipa assegurou o “Chá com Biscoito” ao longo das 52 quartas-feiras do ano, no Centro de
Ativ’Idades, com produção musical própria.
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Dia 2 de Agosto – Realizou-se no foyer do balcão – Concerto com Quintessences – Holanda (lotação
esgotada).
Dias 19 e 26 de Agosto – MusicAgosto – Jardim do Cilindro no Ferro e Centro Cívico de Cantar Galo.
De 22 a 25 de Setembro – Festival da Cherovia, foi assegurado e articulado diariamente no próprio
local, todo o cartaz de animação, bem como a logística de som e luz no palco nº 2 (Largo da Senhora
do Rosário).
Dia 15 de Outubro – Recriação da Feira de S. Miguel no Mercado de Alvalade em Lisboa, foi assegurada a organização dos grupos e transportes e articulado no próprio local, todo o cartaz de animação.

Design Gráfico e Editorial
Publicações / Exposições / Painéis Publicitários / Folhetos /
Símbolos e Logotipos
PUBLICAÇÕES
“A Covilhã no tempo do Infante D. Henrique” / Set.2016

“AiCEi – Livro de Atas” / no prelo

347

EXPOSIÇÕES
Serra da Estrela Selvagem / Maio

António Plácido da Costa \Junho
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Segredos e Tesouros do Arquivo Municipal / Setembro

Memorial às Vítimas da Inquisição / Setembro
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Rotas e Cidades do Iluminismo / Outubro

António dos Santos Viegas / Outubro
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Morais do Convento 1806-2016 / Novembro

PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

(publicidade grande formato)
Caminhos de santiago
(outdoor Avenida Infante
D. Henrique)

CONGRESSO DA AICEI
(outdoor Avenida Marquês d’Ávila e Bolama)
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CULTURA EM SETEMBRO
(outdoor Rua Visconde da
Coriscada)

BRASÃO DOS CUNHA
MONTEIRO
(placa Rua 6 de Setembro)
(no prelo)

JARDIM DO CONHECIMENTO
(placa Rua 6 de Setembro)
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125 ANOS DA CHEGADA DO COMBOIO
(mupie frente à CP)

FOLHETOS

(publicidade pequeno formato)
CAMINHOS DE SANTIAGO

ROSTOS DO CONHECIMENTO
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NATAL É NO CENTRO
HISTÓRICO

SÍMBOLOS / LOGOTIPOS
Cartão Mais Social
Proposta
\Novembro

AICEI – PRESIDÊNCIA
\OUTUBRO

AICEI – CONHECIMENTO E MERCANTILISMO
\OUTUBRO
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CONSELHO MUNICIPAL
DA JUVENTUDE
\OUTUBRO

125 ANOS DA CHEGADA DO COMBOIO
\SETEMBRO

830 ANOS DO 1º FORAL
DA COVILHÃ
\SETEMBRO

MUSICAGOSTO
\AGOSTO

ANTÓNIO PLÁCIDO DA
COSTA
\JUNHO
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DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS
\MAIO

DESCOBRIR A COVILHÃ
\MAIO

ROSTOS DO CONHECIMENTO
\MAIO

BISPOS COVILHANENSES
\MAIO
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CAMINHOS DE SANTIAGO – CARIMBOS
\MARÇO

ESTUDO DE SUB-MARCAS DOS SERVIÇOS DE CULTURA
\JANEIRO
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XI Congresso AiCEi – Comissão de Honra
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Estatísticas de Visitantes nos espaços expositivos
Museu de Arte Sacra - Estatísticas de Visitantes:
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2
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0
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0
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0
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2
0
1
0
2
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2
9

2
0
1
0
0
1
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Sex
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Dom

4
6
8

3
0
0
0
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11H-12H

2
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0
2
1
2
6
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Ter
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Sex
Sáb
Dom

Sáb
Dom
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Sex
Sáb

1
3
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Sáb
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28
29
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11
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4
5
6
7
8
9
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1
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Data Dia 10H-1H00
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8
0
6
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3
2
3
0
5

6
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0
1
0
0

0
0
0
1
1
2

0
1
0
0
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0

12H-13H

2
0
3
0
2

4
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0
2
0
2

0
1
0
1
3
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0
2
0
2
7
0
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0
0

40

13H-14H
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0
0
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0
0
0
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2
0
0
0
5
2

4
0
0
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0
0
5
2
5

3
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14H-15H
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0
1
3
0
4
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1
3
19
3

2
3
1
0
4
0

8
3
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0
9
2

14
6
9

15H-16H
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0
1
2
0
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3
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0
2

3
3
0
2
2
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2
2
0
0
13
3
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11
2

16H-17H
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0
0
4

0
2
1
0
0
2

4
0
0
5
7
2

4
3

76

0
0
0
0
10

10
22

17H-18H

57

57

Horário
Especial

9

40

11

10

10

Yoga

39

1

1

5
10

1

2

1
1

1

7
5
4

40

1
1
2

8
13

1

1

2
1

1

4
3
2

6

3

3
0

2
8

813

10

Adolescentes (12-18
anos)
Rapaz
Rapariga

TOTAL VISITANTES EM ABRIL

813

71
205
0
18
4
38
5
103

0
2
9
29
17

0
9
9
14
4
12
14

0
20
8
11
8
70
20

52
30
31

Nº Total de Crianças (0-12 anos)
Visitantes
Rapaz
Rapariga

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade

Estatísticas_visitantes_Museu de Arte Sacra / Abril 2016

409

13
2
20
2
57

30
107

4
18
6

4
5
11
2
4
5

13
4
9
6
32
8

21
14
12

Mulheres

309

5
2
16
2
40

28
75

2
4
11
10

5
4
3
2
8
6

6
4
1
2
35
10

13

15

Homens
Nacionalid
ade

813

71 67 Portuguesa 4 Algeriana
205 203 Portuguesa 2 Polaca
0
18 16 Portuguesa 2 Inglesa
4 Portuguesa
38 Portuguesa
5 Portuguesa
103 Portuguesa

0
2 Portuguesa
9 Portuguesa
29 Portuguesa
17 15 Portuguesa 2 Brasileira

0
9 Portuguesa
9 Portuguesa
14 Portuguesa
4 Portuguesa
12 10 Port. 2 Francesa
14 Portuguesa

0
20 Portuguesa
8 Inglesa
11 Portuguesa
8 Portuguesa
70 Portuguesa
20 Portuguesa

52 Portuguesa
30 Portuguesa
31 Portuguesa

TOTAL

16

79

2ª feira

30

Domingo

Sáb.

6ª feira

49

0

270

86
286

4ª feira

92
5ª feira

3ª feira

Resumo
por dias da
semana

Grupo s/marcação

Grupo c/marcação

Individual/Espontânea

Tipo de
visita

50
45

Rapaz
Rapariga

409
309

Mulher
Homem

Resumo
por sexo

dos 18 aos 100 718

dos 12 aos 18

dos 0 aos 12

Resumo por faixa etária

813

82

813

813
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Tinturaria – Galeria de Exposições
Com intuito de reintegrar a arte numa dimensão de ação cultural, a galeria de exposições Tinturaria,
promoveu em 2016, a dinamização de experiências estéticas, que coordenaram diversas atividades
com vista a divulgar a arte e os artistas que aqui mostraram o seu trabalho, em combinações que até
aqui pareciam improváveis, combinou a pintura com a música, a dança com a escultura, a prática com
a observação….
Durante as exposições foram ser promovidos sessões de conversas com o artista, visitas monitorizadas, passagens de modelos, workshops, oficinas e lançamentos de livros, tendo por base a ideia que
cada uma das modalidades da arte – a pintura; a escultura; a música; a dança e a literatura ou qualquer
outra disciplina - possui uma linguagem própria. Cada uma destas linguagens proporciona um tipo de
experiência única. Mas, dentro de suas especificidades, as várias linguagens da arte apresentam uma
lógica comum.
Os critérios para seleção da proposta foram: qualidade; adequação à imagem institucional do município e ao espaço físico. Visando a descoberta de novos valores, dando oportunidade a jovens e menos
jovens, ou outros que provenham de realidades onde a experiência e investigação consolidou o trabalho de forma estruturada.
De acordo com o seguinte organigrama:
Actividades Principais

Tipologia

Mais profundo é a pele

Escultura

Os rostos dos outros

Pintura

Covilhã Paisagem III

Pintura e escultura

Second Chance

Escultura

Respir’arte

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Pintura, Escultura Instalação

A+A=Emoções

Fotografia

Geografias inventadas”

Pintura

Traços Artísticos

Pintura

Vimes e Bambús

Escultura

Caretas

Pintura

Os rostos da Beira

Fotografia

Uma foto pelo olhar da
diferença

Fotografia

A magia do burel em 3D

Trabalhos em Burel

Definições de Planeamento:

JAN

Planeamento

Preparação da
Actividade

Execução da Actividade

TOTAIS DE VISITANTES - De 01 janeiro a 31 dezembro
Até 31 de dezembro de 2016 as exposições da Tinturaria foram visitadas por 7.118 pessoas.
(Em 2016 – Janeiro: 372; Fevereiro: 521; Março: 598; Abril: 736; Maio: 1.307; Junho: 670; Julho: 345;
Agosto: 531; Setembro: 518; Outubro: 731; Novembro: 443; Dezembro: 346).
Trata-se de um crescimento substancial de 52,3%, ou seja cerca de 2.444 visitantes em relação a
2015, ano em que se receberam 4.674.
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Tinturaria - Estatísticas de Visitantes
Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA Janeiro2016
Visitantes por dia e hora
10H00
Dia
11H00

11H 12H

1

Sex

2

Sáb

3

Dom

4

Seg

5

Ter

6

Qua

7

Qui

8

Sex

9

Sàb

10

Dom

11

Seg

12

Ter

13

Qua

1

14

Qui

1

15

Sex

16

Sáb

17
18

Dom
Seg

19

Ter

20

Qua

2

1

21

Qui

1

1

22

Sex

23

Sáb

1

24

Dom

1

25

Seg

26

Ter

27

Qua

28

Qui

1

29

Sex

1

30

Sáb

31

Dom
Total

374

3

12H 13H

1

13H 14H

14H 15H

2

15H 16H

16H 17H

3

2

17H 18H

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade
Crianças (0- Adolescentes Mulher Home
Horári
Nº
(12-18 anos)
12 anos)
o
Total
es
ns
Rapari
Rapari
Especi
de
Rapaz
Rapaz
ga
ga
al
Visitan
0

3

4

Nacionalid
ade

14

9

5 Portugueses

4

2

2 Portugueses

0
3

3

3

1

1

1

1

1

1

1
10

2

45

56

32

21 Portugueses

1

16

6

10 Portugueses

2

1

2

4

2

8

2

6 Pot. Ing.

1

2

1

6

2

4 Portugueses

2

2

1

1 Portugueses

2

4

2

2 Portugueses

2

0
1

5

1
3
1

1
3

2

5

64

1

3

3

5

14

1

11 Portugueses

1

1

4

1

3 Portugueses

2

1

7

2

5 Portugueses

3

3

8

2

74

1

4

1

5

36

6 Portugueses
29 Port.Bras.Esp.

0
0
9
3

3

8

2
2

1

5

1

4 Portugueses

1

16

11

5 Portugueses

3

16

9

7 Portugueses

2

4

2

2 Portugueses

26

29

1

16

12 Portugueses

2

6

2

2

2 Portugueses

3

0
1

2

1
1

2

2

3

4
17

2

1

1

20

1

1

10

3

2

26

1

29

14

15 Portugueses

7

3

4 Portugueses

2

11

5

6 Port. Braz. Esp.
5 Portugueses

1

4

2

2

4

3
16

2

15

49

2
1

1

2

98

78

79

Cultura, juventude, desporto, educação e saúde

0

11

2

4

11

1

5

372

13

7

0

0

173

7 Port.Brazi.

5 Port. Brras
179
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Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA

Fevereiro 2016

Visitantes por dia e hora
Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade
11H - 12H - 13H - 14H - 15H - 16H - 17H - Horári
Nº
Mulhe Home Nacional
10H00
Crianças (0- Adolescentes
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
o
Total
res
ns
idade
Dia
Rapar
Rapar
Rapaz
Rapaz
Especi
de
11H00
iga
iga
al
Visita
1
Seg
0
2
Ter
3
71
74
1
3
48
22 Portugueses
3
Qua
1
2
46
3
52
25
21
5
1 Portugueses
4
Qui
1
1
1
3
2
8
2
6 Portugueses
5
Sex
1
2
1
1
2
7
1
6 Portugueses
6
Sáb
5
4
3
8
20
2
1
10
7 Portugueses
7
Dom
5
2
4
5
5
21
2
1
9
9 Portugueses
8
Seg
0
9
10
11

Ter
Qua
Qui

12
13
14
15
16
17

Sex
Sáb
Dom
Seg
Ter
Qua

2

18
19
20

Qui
Sex
Sáb

1

21
22
23
24
25
26
27
28
29

24

1

2

1
1

28
9

2

1
1

4
4
2
0
54
8

43

3
3
8

5
8
56

4

3

7
0
54
4
81
7
0
8

1

7

2

7

2

Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg
Total

3
2
1
1

49

4
2

1

41

1
1

2

45
1

33

57

4
1
2

3
2

44

106

2
2

41

62

2
1
1
1

3
1
1
2

5

3

33

69

102

2

2

521

1

23

3

18

1

1

13
3

15 Portugueses
5 Portugueses

1
1
1

3 Portugueses
3 Portugueses
1 Portugueses

2

11 Portugueses
8 Braz. Port.

1
4
31

4 Portugueses
4 Portugueses
21 Portugueses

3

3 Portugueses
8
4
6
3

23

14

9

29

38

8
4
5

61

59

48

39

161

Portugueses
Portugueses
portugueses
Portugueses
Portugueses
3 Portugueses
153

Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA Março 2016
Visitantes por dia e hora
10H00
11H00

Dia

11H 12H

1

Ter

2

Qua

3

3

Qui

2

4

Sex

5

Sáb

6

Dom

7

Seg

8

Ter

2

9

Qua

1

10

Qui

4

14

2

20

3

13H 14H

14H 15H

15H 16H

16H 17H

1
1

10

1

6

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade
Nº
Horári
Crianças (0Adolescentes Mulher Home Nacionali
Total
o
12 anos)
ns
dade
(12-18 anos)
es
de
Especi
Rapari
Rapari
Visitan
Rapaz
Rapaz
al
ga
ga
tes
70
74
1
38
35 Portugueses

17H 18H

1

1

3
5

2

1

10

4

1

1

5

1

19

7

8

2

8

4

18

1

1
1

4 Portugueses
12 Braz. Port.

3

5 Portugueses

4

2 Portugueses

9

8 Portugueses

0
1

11

Sex

12
13

Sáb
Dom

14

Seg

15

Ter

16

Qua

17

Qui

4

18

Sex

1

19

Sáb

20
21

Dom
Seg

1

22

Ter

2

1

23

Qua

3

3

24

Qui

2

25

Sex

1

26

Sáb

3

27

Dom

28

Seg

29

Ter

30

Qua

31

Qui
Total

12H 13H

2

3

1

7

2

1

1

2

2
3
10

5

19

1

2

13

2 Portugueses

21
29

33
25
13

6 Port.Esp.

11

10 Portugueses

12

21 Chi. Port.

7
7

2

18 Portugueses
4 Portugueses

0
4

1

3

3

12
7

5

7

3

2

4
2
4
19

13

4

9 Portugueses

13

2
1

26

10

16 Portugueses

2

1

26

9

17 Portugueses

1

1

7

2

3
22

1

1
4

2
2

1

3

2
3

2

1

2

9
4

12
0

1

46

2

9

1

11

5
1

16

3 Portugueses

2

10 Portugueses

20

7

3 Portugueses

1

6

2 Portugueses

6

4 Portugueses

1

8
3

4

13

2 Portugueses

5

1

4 Por/esp

2

10 Portugueses

6

16 Port

0
0
80
5

1

2

2

1

128

79

12

31

2

21

134

15

17

23

1

2

32

5

16

2
45

114

30

30

50

8

7
69

121

0

598

1
41

57

31

50

187

3 Port/brasil
6 Portugueses
232

375

Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA Maio 2016
Visitantes por dia e hora
10H00
11H00

Dia

12H 13H

13H 14H

14H 15H

15H 16H

1

Dom

2

Seg

3

Ter

4

Qua

34

18

14

2

1

3

5

Qui

2

3

2

19

3

1

6

Sex

7

7

Sáb

2

5

2

4

Dom
Seg
Ter

2

1

11

Qua

8

2

12

Qui

1

13

Sex

7

1

2

1

5

4

2

2

36

8

Qua

3

2

1

5

4

Qui

1

1

1

2

18

Sex

2

3

1

2

1

21

Sáb

1

2

1

22

Dom

23

Seg

24

Ter

2

36

Seg

31

4 Portugueses

4 Portugueses

20

Dom

8

2

19

30

12

28

18

29

2

1

40

Sáb

11 Portugueses

3

1

3

28

22 Portugueses

5

6

2

Qua

4

3

2
3

5

Qui

34

16

4 Portugueses

9

1

1

5

8 Portugueses

2

3 Portugueses

9

8 Portugueses

44

1

34

9 Portugueses

51

2

40

9 Portugueses

30

10

12

8

Portugueses

138

40

20

45

33 Portugueses

29

47

105

1

3

5

26

70

124

2

2

2

14

29

3

8

4

19

38

2
2

124

2

2

2

1

16

32

5

13

4

1

62

124

20

40

9

18

4

5

16

28

10

20

21

41

55

50

8
66

2
2
2

11 Por. Esp
58 Por.Pol.Ing.

10

17 Por,Pol,Ita

22

12 Portugueses

20

8 Portugueses

0
1

16

1
2

3

3

3
4

1

2
4

1

2

3

4

1

1

2

6

3

19

15

53

37 portugues

2

38 portugues

10
2
2

8 portugues

20

6 portugues

8

12 portugues

20

19 portugues

0

Ter
Total

15

18

1
30

8

4

4 Portugueses

1

4

1

8

3

Sex

68 Portugueses

18

35

3

Ter

26

65

78

2

0
6

2

27

45

1

3

15

2

Seg

38

5

6

3

4

17

221

3

4

16

221

1

10

Dom

Nacion
alidad
e

8

30

Sáb

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade
Nº
Crianças (0Adolescentes Mulher Home
Horári
Total
12 anos)
(12-18 anos)
ns
o
es
de
Especi
Visitan Rapari
Rapari
al
Rapaz
Rapaz
tes
ga
ga

1

4

14

17H 18H

0

8

15

16H 17H

0

9
10

25

376

11H 12H

0
91

120

48

54

53

274

Cultura, juventude, desporto, educação e saúde

116

294

257

1307

66

39

150

162

477

413
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Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA
Visitantes por dia e hora
10H00
Dia
11H00
1
Quarta
2

Quinta

3

sexta

4

Sab

5

Dom

6

seg

7

11H 12H

12H 13H

13H 14H

5

8

ter

1

1

3

8

qurt

1

9

quinta

2

10

sex
Sáb

1

Dom

2

13

seg

14

ter

15

Quarta

16

Quinta

17

Sexta

18

Sáb

19

Dom

20

Seg

21

Ter

2
1

22

2

2

4

6

28

6

11

22

3

12

24

2

7

14

6

8 port

16

32

20

10 port

2

3

24

2
2

6

1

1

3

1

2
2

2
2

2
2

44

28 Port

14

14 Port

8

8 Por

14

14 Port

2

2

8

10 port

10
2

14 port

9

18

12

6 port

17

34

14

20 port

29

58

5

10

10

20

2

1

1

1

1

5

32

12

2

10

2 port

4

6 port
20 port

4

4

port

6

12

6

6 port

8

10 port

9

18

1

6

12

1

56

112

0

23

Quinta

1

1

24

Sex

2
1
2
1

Sáb

Quinta

14

5

2

5

30

18

0

49

Ter

3

2

Quarta

Quarta

2

1

2

2

28

72
30

9
1

4

1

2

1

29

36
15

2

3
2

8

11

Dom

4

0

12

Seg

9

4
2
5

25

16H 17H

9

3
2

26

15H 16H
1

5
6
4

27

14H 15H

Junho 2016

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade
Crianças (0Adolescentes Mulher Home Nacionali
17H - Horári
Nº
12 anos)
(12-18 anos)
18H
o
Total
es
ns
dade
Rapari
Rapari
Especi
de
Rapaz
Rapaz
ga
ga
al
Visitan
35
36
72
50
22 Port

1

1

2

1

3

1

2

2

1

2

54

40

2

6

6 Port

12

4 Port

4

1

3 Port

3

2

1 Port

6

2

4 Port

8

2

6 Port

0
1

1
8
1

22

1

2

4

1

9

1

26

5

10

96

68

2

2

2 Port

6

2 Port

4

7 Port

0
Total

78

33

18

29

64

47

38

60

303

670

4

0

269

233

Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA Julho 2016
Visitantes por dia e hora

1
2

Sex
Sáb

3
4
5
6
7
8

Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex

9
10
11

Sáb
Dom
Seg

12
13
14
15
16
17

Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

18
19
20

Seg
Ter
Qua

21
22

Qui
Sex

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade

10H00
11H00

Dia

Sáb
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Total

11H - 12H

1

12H - 13H

13H - 14H

15H - 16H

1
7

2

1

1
4

14H - 15H

16H - 17H

1

1

1

17H - 18H

5
4

1
1
3

Horário
Especial

Nº Total de
Visitantes

4

11
10

3

9
0
86
4
9
2

85
1
2
2

5

2
3

1
2
4
24

1
1

2
1
1
1
1
1
2
3

1
4
25
1
5

2

3

1
3

3

1
3

2
5

3
2
2
2

2

1

1
46

26

3
1
1
1

10
7
7
51
6
9

5
5

1
4
1
1
1
1

2
10

11

27

72

36

4
118

Rapariga

Rapaz

1

Mulheres

0

7
18
0
7
3
3
2
5
4
346

Homens

2
1

6
6
4
55
1
1
1

2

20

1
1

1

22

2 Port
3 Port
5 Port
31
3
8
1

Port
Port
Port
Port

5
1

3 Port
8 Port

3
4
4
7
4
5

4
3
3
2
2
4

Port
Port. Polacos
Port
Port
Port
Port

3
1

2 Port
43 Port

1

2
1

2 Port
2 Port

1
3

3
8

3 Port
7 Port

1

1
26

Nacionalidade

Rapaz

0
5
44

36

1

2

1
2

2

2
1

Adolescentes
(12-18
anos)

Rapariga

8
9
0

2
3

2

1

2
1

1

2
1
1

1
3

Crianças (0-12 anos)

32

0

0

3
2
1
1
3
3
138

3
1
2
1
1
1
150

Port
Port
Port
Port
Port
Port

377

Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA Agosto 2016
Visitantes por dia e hora

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade

10H00
11H00

Dia

11H - 12H

12H - 13H

13H - 14H

14H - 15H

15H - 16H

1
2

Seg
Ter

3
4
5
6
7
8

Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg

9
4
3
8

9
10
11

Ter
Qua
Qui

1

2
4
3

3

2

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sex
Sáb
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb

2
8
4

3
3
4

5
2

3
1
8
2
2

4
2
2
5

1
3
5
2
2

2
5
2
5
4

3
6
2

21

Dom

2

3

3

2

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom
Seg
Ter
Qua
Total

2
3
3
1

3
3
14
3

2
1
16
7
3
2

2
3
5

2

1

25
1

2

5
4
3
4
2
10

2
1
3

14

3
4
88

1
2
53

1
2

1

5
4
3

2
1

3
3

1
4
8
5

2
2
4

3
61

1
1
57

3
2

34
12
12
13
0

2

1

0

Visitantes por dia e hora
11H - 12H

M_H_C

M_H_C

12H - 13H

13H - 14H

M_H_C

Qui

1

1

2
3
4
5
6
7

Sex
Sáb
Dom
Seg
Ter
Qua

1
3

3
1
2

8
9
10
11

Qui
Sex
Sáb
Dom

3
3

12
13
14

Seg
Ter
Qua

4

15
16
17
18
19

Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg

2
1
2

4
2

5

33

2

2

Ter

21

Qua

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Total

378

3

4
1

14H - 15H

M_H_C

1

20

15
15
11
8
6

6
7
14

7 Port.
6 Port.
11 Port.

8
9
15

10 Port.
6 Port.
5 Port.

1

4
7
18
7
11

9
12
12
12
7

3

6

1
1
1

1
1

1
2
2

1

10
4
11
26
3
9

2
1

2
21

1
23

0

7

2
7
236

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

Port.
Port.
Port.
Port.
Port. Esp.

4 Port.
6
11
10
18
4
17

Port.
Port.
Port.
Port.
Port.
Port.

4 Port.
4 Port.
28

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade

10H00
11H00

Dia

0
18
17
25
44
8
26
0
6
14
531

13 Port.

2

13

36

1
70

2
3
2

1
1
1

Nacionalidade

14
15
1
4
6

1
1
1
2
1

Homens

12

1

23
20
23
0
14
20
33
21
20

1
2

Mulheres

Rapaz

4
2

13
14
26

1
1

1
41

Rapariga

Rapaz

1

2

3
2

Adolescentes
(12-18
anos)

Rapariga

36

3
6
1
3

Crianças (0-12 anos)

26

3

3
7

3

89

1
3
6

Nº Total de
Visitantes

1
3
1

1
1
2

2
6

Horário
Especial

17

2

2

2

17H - 18H

1

7

5

3
7

2

3
72

2

16H - 17H

M_H_C

1

3

2
2
3
2

1
2

1

2
2
4

2
2

2
1

16H - 17H

M_H_C

1

5

2

15H - 16H

17H - 18H

M_H_C

1
2
2

M_H_C

2
1

48

2
2
3

3

1
1
1
6
21
6
94

2

4

4
4
11
5

3

2
17

11 Port

3

2
8
4

4 Port
10 Port
6 Port

3
38

69

3
4

19
16
13
11

4
2
7

2

11

Cultura, juventude, desporto, educação e saúde

1

7
3

8 Port
3 Port

Port.Fra.
Port
Port.Esp.Ing.
Port

1

1

24

18 Port

1

4 Port

11
7
14
20
0
20
33
62
37
0
518

9
4
7
9

2
3
5
8

6
20
24
12

13
11
38
25

218

226

64

52

1

8
9
5
6

5

4
7

48

1

8
7
7
4

44

2

124

1

3

2

29

2

1

2
6
1

1

13 Port
1 Port. Esp.

20

3

7

10
3

28
1
1
1

1

2
9

1
1

60
6
11
18
0

1

35
4

2

0
17
6

2

2

1

Nacionalidade

12

3

3

Homens

6
21
11
0
23
4

5

2
3

Mulheres

Rapaz

23

4
2

Rapariga

Rapaz

2
6
2

1

2

Adolescentes
(12-18
anos)

Rapariga

3

4
2
2

4

Crianças (0-12 anos)

M_H_C

12
1

5
2
1
4

2
2

Nº Total de
Visitantes

15

1
2
2
3
2
3

Horário
Especial

0

2
1

1
1

2
1
2

9
3
5
10

3
2
4
6

Port
Port
Port
Port

Port,Braz,Esp,
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

39

33

1

1
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Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA Outubro 2016
Visitantes por dia e hora

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade

10H00
11H00

Dia

11H - 12H

M_H_C

12H - 13H

M_H_C

M_H_C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sáb
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg
Ter

12
13
14
15
16
17

Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg

11
7
3
2

3

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg
Total

2

2
16
7
4

9
5

10
3
6
5
1
0
21

2
1
2

13H - 14H

14H - 15H

M_H_C

M_H_C

5
1

1
2

4
2

1

16H - 17H

M_H_C

1
1

4
57
46
2

15H - 16H

17H - 18H

M_H_C

1
6

M_H_C

4
4

5

1
2

60

7

1
3
49
2
28
5
12

9
1
33

2
9
1

5

1

6
2
1

3
5

5

3

1

16
10
3
2

6

1
1
2
2

3
1
1

4

2

99

157

2

2
1

3
1

3
3

3
4
14
10
4
3
8

2

44

2

1

1

1

67

82

155

3

4
4

4
1
1

2
1
3

3

7
1

3
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Crianças (0-12 anos)

Adolescentes
(12-18
anos)

Rapariga

Rapariga

29
18
0
63
34
113
91
44
30
0
41

2
3
4

1

2

Nº Total de
Visitantes

Rapaz

Mulheres

Homens

Nacionalidade

Rapaz

M_H_C

4
1

2
4
4

9
2
2

Horário
Especial

2
1
1
2

78

0

3
1

1

8
7

18 Port
9 Port
Port

37
18
31
37
19
14

26
16
82
53
24
15

18

23 Port

15
9
26
12
15
0

9
5
12
5
8

6
4
14
7
7

8
53
30
23
11
15
0
11
12
7
10
3
8
0
731

1
1

3
21
16
13
5
9

5
19
13
10
5
5

2

3
4
2
2
1
2

8
8
5
8
2
4

309

396

1
1
1

Port
Port IngPort
Port
Port
Port Ing.Esp
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

6
1

7

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

9

17

0

0

Port
Port Alemaes
Port
Port
Port
Port

Estatísticas_visitantes_Galeria TINTURARIA Novembro 2016
Visitantes por dia e hora

Visitantes por faixa etária, sexo e nacionalidade

10H00
11H00

Dia

11H - 12H

M_H_C

1
2
3
4
5
6
7

Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg

8
9
10
11

M_H_C

2

12H - 13H

13H - 14H

M_H_C

1

14H - 15H

M_H_C

15H - 16H

M_H_C

2
5
1
2

16H - 17H

M_H_C

3
2
19

17H - 18H

M_H_C

2
1
2
2

Horário
Especial

M_H_C

2
1
1
4

Nº Total de
Visitantes

1

3

4

Ter
Qua
Qui
Sex

5
1
2
3

5
1
7
1

12
13
14

Sáb
Dom
Seg

1
3

1

15
16
17
18
19

Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb

20

Dom

0

21

Seg

0

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Seg
Ter
Qua
Total

1
2
5
2

3

2
2

6
2

2
2
2

2
1

2

1
5

2
4

1
8

3
1

1
1

3

1

39

29

26

33

49

1

4
2
1
1

3
2

2
1

1
2

8
3

2

1
2

4
1
2

2
10

2
1

2
1
1

175
7

1

Rapariga

Rapaz

0
10
11
25
8
16
0

1

4

Adolescentes
(12-18
anos)

Rapariga

Mulheres

Homens

Nacionalidade

Rapaz

M_H_C

2

6

Crianças (0-12 anos)

9
10
0

2
3
1
1
3

1
5

1
1

40

207

20

0

16
11
6
2
0
0
0
6
7
0
443

10

10
14
15
8

1
7
2
1

3
6

1

Port.
Port. Ing.
Port.
Port
Port
Port
Port
Port
Port

5 Port
3 Port
Port

14
12
180
19
14

1
1
1

7
10
13
3
5

Port

20
15
22
10

1
1
1

3
1

1

3
1
12
5
10

5
175

1
7
7

9
12
4
12
7

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

1
2
2

15 Port
9 Port
4 Port
Port
Port
Port
Port

1
1

5 Port
6 Port
Port

1

3

0

175

86

176
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Galeria António Lopes
Durante o ano de 2016, o primeiro ano de funcionamento da Galeria Professor António Lopes, não
existem dados comparativos referentes à estatística de visitantes, exceto nos últimos três meses do
ano, visto que esta Galeria foi inaugurada em 20 de outubro de 2015.
Assim sendo e olhando para os dados estatísticos referentes aos meses em questão: outubro, novembro e dezembro. Em outubro de 2015 e, salvaguardando a situação da inauguração em meados do
mês, 139 (cento e trinta e nove) pessoas visitaram o espaço museológico, enquanto que, no mesmo
mês em 2016, visitaram a galeria 71 (setenta e uma) pessoas. Em novembro de 2015 foram contabilizados 41 (quarenta e um) visitantes ao invés de 2016 em que visitaram o espaço 96 (noventa e seis)
pessoas. Em dezembro de 2016 a Galeria foi visitada por 42 (quarenta e duas) pessoas, ao passo que
no mesmo mês do ano anterior estiveram presentes 24 (vinte e quatro).
Deste modo, se compararmos o mesmo período nos dois anos, obtemos 204 visitantes em 2015 e 209
em 2016. O valor diferencial não é significativo, considerando o facto da inauguração da Galeria se ter
efetuado no mês de Outubro do ano anterior.
Continuando o mesmo género de análise, durante o período compreendido entre outubro de 2015 e o
mesmo mês em 2016 registaram-se 704 (setecentos e quatro) visitantes, aguardando-se sempre um
ligeiro acréscimo de visitantes nos anos seguintes, tendência que é evidente a partir do mês de agosto.
Com efeito, poder-se-á exponenciar o número de visitantes deste espaço cultural através da sua utilização para outros eventos dinamizados pelo município, ou modificar o horário de funcionamento do
espaço, equiparando-o com os outros espaços museológicos municipais. Deixo ainda como sugestão,
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novamente, uma vez que estas e outras já tinham sido apresentadas aquando da entrega do projeto
museológico em 2015, a elaboração de parcerias com outras instituições da cidade e região que, direta
ou indiretamente, se encontrem associadas ao professor António Lopes durante a sua permanência na
cidade ao longo de três décadas.
De realçar que, durante o ano de 2016, o número total de visitas à Galeria António Lopes foi de 638
(seiscentos e trinta e oito).
De seguida remetem-se os dados estatísticos dos visitantes da galeria entre janeiro e dezembro de
2016. Faça-se a ressalva de que nos meses de setembro e novembro de 2016, foram registados mais
visitantes em virtude da associação da galeria a atividades com a Academia Sénior (novembro) e com
o Festival da Cherovia (setembro).
Galeria António Lopes – estatísticas de visitantes
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Câmara Municipal
da Covilhã
Serviço de Comunicação e
Relações Públicas
Relatório de Actividades Realizadas Pelos Serviços
2016

Serviço de
Comunicação e
Relações Públicas

Introdução
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.

Comunicação Online
Newsletters e E-Convites
A newsletter é um boletim eletrónico gerado para promover novidades e informações do Município,
funcionando como ferramenta de marketing e publicidade dos eventos ou notícias.
O público alvo, selecionado em conformidade com a informação a transmitir, recebe, via e-mail, um
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resumo atualizado de notícias do seu interesse.
É assim uma forma da Autarquia enviar informações dos mais variados estilos e setores, via correio
electrónico, ao utilizador interessado.
A Câmara Municipal da Covilhã envia semanalmente para a caixa de correio de vários inscritos, diversas newsletters, segundo um processo de personalização e individualização da informação e das
mensagens.
Neste ponto, refira-se que foi feita a paginação de:
• 144 E-convites
• 13 Newsletters ESTA SEMANA...
• 3 E-news [este formato contempla informação sobre atividades já passadas, abordando uma linguagem mais jornalística] para envio via Web para a base de dados do SCRP.

Página oficial da Câmara Municipal da Covilhã na Internet
A página www.cm-covilha.pt é o site oficial do Município da Covilhã.
Durante o ano de 2016, o SCRP efetuou atualizações permanentes dos conteúdos do site. Desde a
disponibilização de convocatórias, atas, deliberações e toda a documentação oficial resultante de reuniões de Câmara, Assembleia Municipal ou proveniente dos vários departamentos municipais até às
alterações ligadas à orgânica e estrutura da autarquia.
Na secção mais visível e consultada do site, “Atualidade”, foram introduzidas cervca de 200 notícias ao
longo do ano de 2016.
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Agenda Digital
A Agenda Cultural da Covilhã, para além do formato em papel, passou a ter um formato digital em
junho de 2016, tornando-se num instrumento fundamental de divulgação da vida cultural e desportiva
do concelho.
A Agenda digital é também um importante complemento para a Agenda em papel, uma vez que permite uma atualização diária e ao minuto dos eventos que vão ocorrer.
Disponível online, em android e iOS, este instrumento de consulta permitiu ao SCRP realizar 164 entradas na aplicação sobre os mais variados eventos, de junho até dezembro 2016.
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Facebook e Redes Sociais
A importância das redes sociais continua a crescer nas sociedades modernas. O número de utilizadores cresce todos os anos e podemos afirmar que é cada vez mais abrangente ao nível da faixa etária.
Dos netos aos avós, mulheres ou homens, “todos” possuem página de Facebook, daí que seja um
instrumento de crescente relevância no contacto entre autarquias e munícipes.
Ao longo de 2016, a página de Facebook da Câmara Municipal da Covilhã registou um aumento significativo de “Gostos”, passando de 14.089 a 1 de janeiro para os 19.556 a 31 de dezembro.
Sendo a página oficial do Município uma página institucional, cada utilizador do Facebook que carregue em “gosto” passa a receber toda e qualquer informação que seja colocada na página, alargando o
universo de pessoas que recebem informação do município por este meio.
Para além dos utilizadores que colocam “gosto”, a página do município atinge muitas outras pessoas
que optam por não o fazer, mantendo-se o acesso à informação e a sua partilha.
Neste momento o Município é seguido por utilizadores do facebook de 33 países.
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O SCRP procurou fazer uma atualização rápida e constante da página do município, fornecendo o essencial da informação, nunca descurando um aspeto decisivo no mundo das redes sociais: a empatia
com os utilizadores.
Para cimentar essa relação entre a página e os seus seguidores o SCRP criou o “Bom dia Covilhã”, foto
diária sobre o concelho da Covilhã e o passatempo “Conhece bem o concelho da Covilhã?”, fomentando a ligação emocional à página da autarquia.
Desde 2015 que a Câmara Municipal da Covilhã passou a estrar representada em duas outras redes
sociais em franca expansão: Twitter e Instagram.

Reportagem fotográfica e Acompanhamento de Eventos
A fotografia preenche uma função bem determinada e tem caraterísticas próprias, sendo utilizada pelo
Serviço de Comunicação e Relações Públicas para identificação e armazenamento de dados.
Por outro lado quando é aplicada ao design, o impacto é o elemento fundamental, já que a informação
visual é imprescindível.
Para facilitar o acesso a estas imagens, foi criada uma pasta própria no servidor, onde são colocadas
todas as fotografias de eventos ou atividades desenvolvidas pelo Município, servindo como forma de
catalogação e preservação do arquivo fotográfico.
No ano de 2016 foram inseridas na pasta Comunicação > Fotos CMC 473 pastas de fotografias.
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Apresentam-se aqui fotografias de eventos organizados e acompanhados por este serviço.
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Publicações
LIVRO “ROTEIROS DE UMA COVILHÃ PROTO-BARROCA”
Com 64 páginas, esta obra da autoria de Vítor Serrão, Maria do Carmo Mendes e Ricardo Silva documenta o processo de reabilitação das pinturas do Salão dos Continentes, integradas no edifício da
Casa das Morgadas, sede do Partido Comunista desde 1975.
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ENCARTE - BOLETIM MUNICIPAL
Publicação bimensal da Autarquia onde são divulgadas todas as decisões da Assembleia Municipal e
de todos os órgão Autárquicos.
A sua publicitação é feita também através do site Municipal, administrado por este Gabinete.
Foram paginados e publicado 19 Boletins no ano de 2016.
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Logotipos
PLANO DE MOBILIDADE URBANO SUSTENTÁVEL

CAFÉ LITERÁRIO

PÊSSEGO DA COVILHÃ

COVILHÃ + SOCIAL

398

serviço de comunicação e relações públicas

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

COVILHÃ PARKING

CHEROVIA DA COVILHÃ

REDUÇÕES E ISENÇÕES DO PAGAMENTO
DA TARIFA DOS SILOS-AUTO DO
MUNICÍPIO DA COVILHÃ

MERCADO COVILHÃ
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Envio de SMS
SMS Município da Covilhã
Esta forma de comunicação, de cariz mais pessoal, pretende alcançar os munícipes covilhanenses
bem como todas as pessoas inscritas na base de dados.
No ano de 2016 foram enviadas 45 SMS atingindo, na globalidade, 84.690 contactos.
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Comunicação Social
Televisão
Reportagens na televisão e rádio
No ano de 2016, a Covilhã foi alvo de várias reportagens de televisão e rádio, todas resultantes da
iniciativa e empenho do SCRP, contando ainda com toda a colaboração e apoio deste gabinete na
realização das mesmas.
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Comunicação Social
Notas de Imprensa
Nota produzida pelo Serviço de Comunicação e Relações Públicas – SCRP – destinada à Comunicação Social, sobre temas ligados ao município, tendo por base as informações fornecidas pelo serviço
camarário responsável por essa área.
No ano de 2016 foram enviadas 176 Notas de Imprensa.

COMUnICAÇÃO SOCIAl
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Publicidades 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.
Sendo uma estratégia comunicativa serve para atingir diferentes tipos de público em conformidade
com a mensagem a transmitir.
Desta forma, o Gabinete de Comunicação, apela à difusão do conhecimento e à participação da comunidade através da imprensa local e nacional.
No ano de 2016 foram publicitados 110 eventos da Autarquia.
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Publicidade em pequeno formato
CARTAZES, FLYERS E CONVITES
Sempre que a Câmara Municipal da Covilhã desenvolve uma iniciativa, seja ela uma inauguração,
evento ou visita, são elaborados cartazes, flyers e convites, distribuídos pelo concelho.
Este método de trabalho em suporte papel permite uma maior eficácia em termos visuais da informação que se pretende transmitir.
No ano de 2016 foram publicitados 207 eventos da Autarquia.
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Publicidade em grande formato
LONAS, TELAS E OUTDOORS
Quando alguém se desloca pelas cidades provavelmente irá deparar-se com um outdoor. É muito comum, quem vê um outdoor estar em movimento, seja de automóvel, de transportes públicos ou mesmo
a pé. Por isso, o outdoor eficiente deve comunicar a mensagem de forma extremamente objetiva.
O anúncio em outdoor atinge diversas camadas sociais e no planeamento da cobertura dos locais é
possível direcionar a mensagem para o principal público.
Sem dúvida, é um tipo de marketing que possui um resultado positivo na campanha publicitária, porque
além de divulgar, reforça a marca ou produto anunciado.
Para uma melhor utilização do outdoor simplicidade e clareza são requisitos essenciais. A mensagem
será mais eficiente na medida em que ela for concisa, facilmente memorizável e, claro, contiver a dose
necessária de criatividade e emoção indispensáveis a todo e qualquer tipo de peça publicitária.
É um meio que participa diretamente da paisagem urbana, e consequentemente, no dia a dia das pessoas, e com as proporções ampliadas que possui, o outdoor está sempre diretamente relacionado com
o conceito de impacto da comunicação.
O outdoor consegue comunicar uma mensagem de maneira praticamente instantânea. Através de uma
colocação bem planeada, pode cobrir-se toda uma cidade do dia para a noite, aumentando-se ainda
mais o já citado impacto da comunicação. É a forma mais eficiente e rápida de se massificar o tema
de uma campanha.
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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.
O sistema Corporate TV, instalado no muito concorrido Balcão Único, é um instrumento cada vez mais
importante na promoção de eventos realizados ou apoiados pela Câmara Municipal da Covilhã ou para
a transmissão de vídeos institucionais.
Em 2016 foram divulgadas 329 atividades no Data Display da Praça do Município, 216 no Corporate TV
do Balcão Único e 99 no Display junto ao Hotel Turismo.
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Outros
Para além das funções descritas anteriormente neste relatório, o Serviço de Comunicação e Relações
Públicas apoia todos os restantes departamentos e serviços do Município .
O SCRP colaborou com todos os serviços e departamentos da autarquia na elaboração de formulários, listas, bases de dados, sinaléticas, etc.
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.

410

serviço de comunicação e relações públicas

Relatório de Atividades / Câmara Municipal da Covilhã / 2016

411

Clipping
O clipping é um processo que consiste na monitorização constante de matérias jornalísticas, para que
sejam compiladas aquelas que fazem menção a uma determinada instituição. Com essas informações
devidamente organizadas, é possível elaborar relatórios que auxiliam a Autarquia a disseminar informações de forma mais planeada, além de serem fundamentais para toda a gestão da informação.
Cabe ao Serviço de Comunicação e Relações Públicas organizar dossiers e arquivos de Imprensa
(Clipping) ou outros que digam respeito às competências do Serviço.
No passado ano de 2016 foi feito o Clipping a 147 jornais.
Destacam-se a seguir algumas notícias relativas a eventos culturais e desportivos da Autarquia.
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415

Agenda Cultural
São dois os formatos em que os eventos culturais de todo o município podem ser conhecidos, um digital, atualizado em permanência, e outro em papel com periodicidade mensal.
Cabe ao SCRP a criação e paginação da Agenda em formato papel, seguindo uma configuração muito
original, dobrada em origami, muito apelativa e fácil de consultar.
Este formato é distribuído pelos principais postos de frequência dos munícipes, tais como os espaços
municipais: Câmara Municipal, Biblioteca Municipal, Balcão Único, Loja Ponto Já, 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 do público.
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Acompanhamento de eventos e relações públicas
O SCRP, ao longo do ano de 2016, planeou, organizou, colaborou ou apoiou vários eventos que exigiram a presença de elementos do gabinete em funções de relações públicas.
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ROTEIROS DE UMA COVILHÃ PROTO-BARROCA” (11/03/2016)

CERIMÓNIA DO 20 DE OUTUBRO (20/10/2016)

417

HOMENAGEM AOS COLABORADOES DO MUNICÍPIO (21/10/2016)

Loja Ponto Já
A Loja Ponto Já é mais um serviço adstrito ao SCRP.
As Lojas da Juventude são espaços públicos destinados aos jovens, disponibilizando toda a informação do seu interesse. Funcionam numa lógica multicanal assente na oferta de valências como o Portal
da Juventude e um Contact Center.
Ao longo do ano foram realizados neste espaço workshops, exposições, leituras, entre outras atividades.
Mensalmente é elaborado cartaz das atividades bem como nota de imprensa.
Durante o ano de 2016 este espaço recebeu cerca de 1.500 utilizadores.

já

nalojaponto
abril2016

dias 6 e 11

organiser
dia 4

porta
moedas
GRATUITO
material necessário:
novelo de algodão (cores),
agulha croché e fecho metal.
14h30
[inscrição prévia]

dia 13

GRATUITO
material necessário:
novelo de algodão (cores), agulha
croché e cana bambu.
14h30
[inscrição prévia]

abril
abril

citrinos
base copo

GRATUITO
material necessário: novelo de
algodão (cores) e agulha croché.
14h30
[inscrição prévia]

dias 18 e 20

estojo
agulhas

GRATUITO
material necessário: novelo de
algodão (cores) e agulha croché.
14h30
[inscrição prévia]

LOJA PONTO JÁ
Rua António Augusto de Aguiar
6200-050 Covilhã . Portugal
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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 setor 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 2016 foram recebidos 3.399 Munícipes, o que perfaz uma média mensal de 284.
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Welcome Center
O Welcome Center (Posto de Turismo) constitui-se como um centro de atendimento turístico à entrada
da cidade da Covilhã. A informação turística sobre o concelho, a região e a Serra da Estrela será a
prioridade deste espaço, não descurando outras informações relevantes que vão desde os espaços
museológicos aos de lazer, da oferta hoteleira e gastronómica às opções culturais ou desportivas.
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 é também da responsabilidade do SRCP, assegurando o atendimento, de segunda a
sábado.
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