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Ficha Técnica

Editorial
Caras e caros Poiarenses

Com a publicação deste Boletim 

Municipal assinalamos também o 

primeiro aniversário à frente dos destinos 

do Município de Vila Nova de Poiares. Não 

escondemos que tem sido uma missão 

difícil e exigente, mas simultaneamente 

absorvente e motivadora, quer pelo 

desafio que representa, quer sobretudo 

pelo orgulho e prazer que sentimos todos 

os dias em poder trabalhar em benefício 

da nossa terra e dos nossos concidadãos. 

Neste momento, ao fazer um balanço 

do que foi este primeiro ano de mandato, 

não podemos ignorar todas as dificuldades 

que encontrámos e que, todos os dias, 

continuam a condicionar as nossas ações 

e intenções.

Os Poiarenses e, simultaneamente, 

todo o País, através da Comunicação 

Social, tomaram consciência da situação 

de autêntico desespero financeiro a que 

chegou o Município de Vila Nova de 

Poiares, constatação que serviu para a 

publicação de todo o tipo de notícias e 

comentários.

Certamente todos partilhámos a 

mágoa e a angústia que nos invadiu a 

alma ao ouvir falar no nome de Poiares, 

repetidamente, em inúmeros órgãos 

de Comunicação Social nacionais, 

pelas piores razões, já sobejamente 

conhecidas.

Não são essas as notícias que 

certamente todos gostaríamos de ouvir 

sobre a nossa terra, mas a verdade é 

que também era necessário que toda a 

situação fosse devidamente divulgada, 

de uma forma aberta e transparente, não 

para atingir ou condenar quem quer que 

seja – até porque nunca foi esse o nosso 

discurso, nem a nossa motivação – mas, 

sobretudo, para que todos possamos 

ter consciência das reais limitações 

existentes neste momento, ao nível 

dos recursos (financeiros, materiais e 

humanos) do Município. 

Mas, mais grave ainda, é constatar 

que tais limitações impedem não só a 

realização das obras físicas que todos 

gostaríamos de ver erguidas como, 

também e fundamentalmente, nos 

obrigam a tomar algumas medidas difíceis 

e injustas para os Poiarenses e que 

preferiríamos evitar se o pudéssemos 

fazer. É o exemplo dos valores atualmente 

cobrados nos diferentes impostos e 

taxas municipais aos Poiarenses, que 

sabemos serem muito elevados, mas que, 

inevitavelmente, terão de ser mantidos 

nesse níveis, face às necessidades 

financeiras existentes e, sobretudo, em 

virtude das exigências da lei para com 

Municípios que se encontram na situação 

em que nós no encontramos.

Mais uma vez, queremos deixar claro 

que a divulgação pública das contas 

do Município não tem, nem nunca teve 

qualquer propósito de acusação ou 

julgamento do passado. Os Poiarenses 

têm simplesmente o direito de saber com 

o que contam!

O que está feito pertence ao passado 

e já não pode ser alterado, pelo que neste 

momento a hora é de virar a página, olhar 

para o futuro, e de trabalhar para procurar 

as soluções e respostas mais adequadas 

para ultrapassar este problema que é 

de todos, na certeza porém, de que só 

o conseguiremos se nos mantivermos 

unidos e empenhados em torno da mesma 

causa.

Não tenho dúvidas de que juntos 

conseguiremos empreender a construção 

da maior obra alguma vez realizada no 

nosso concelho: recuperar Vila Nova 

de Poiares da situação difícil em que se 

encontra. Sabemos que é um objetivo 

ambicioso, mas seguramente alcançável. 

Estamos cada vez mais confiantes 

e convictos de que a estratégia que 

definimos e o caminho que estamos a 

trilhar são a melhor forma de responder 

positivamente aos interesses de 

Poiares, dos Poiarenses e de garantir a 

sustentabilidade do futuro das próximas 

gerações.

Este Boletim expressa bem a nossa 

postura e também a capacidade dos 

Poiarenses em reagir de forma positiva 

perante as dificuldades. Isto mesmo ficou 

bem patente no conjunto de actividades 

que, nos últimos meses, os mais variados 

grupos e instituições do nosso concelho 

foram capazes de desenvolver, de forma 

extremamente competente e empenhada, 

dando vida e uma dinâmica, como há 

muito não se via.

Esta é a nossa força, e apesar de todas 

as limitações existentes e dos parcos 

apoios disponíveis foi possível, num 

espírito de cumplicidade e de entreajuda, 

organizar um conjunto de ações que 

permitiram trazer a Vila Nova de Poiares 

milhares de visitantes que dinamizaram 

a nossa atividade económica e social, 

divulgando e promovendo os nossos 

produtos, ao mesmo tempo que levaram 

bem longe o bom nome da nossa terra. 

É esta a atitude que queremos ver cada 

vez mais enraizada na nossa comunidade, 

e é com este sentido de responsabilidade 

que vamos conseguir ultrapassar as 

adversidades. 

Vamos, todos juntos, continuar a 

trabalhar para transformar Poiares 

num concelho cada vez mais moderno e 

atrativo

Um Abraço amigo,

João Miguel Henriques

Editorial
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Município aprovou autorização para 
pedido de  auxílio de emergência - FAM
Proposta aprovada por maioria com votos contra da Oposição

O Município de Vila Nova de Poiares 

aprovou, em reunião do Executivo, 

a autorização para a candidatura ao 

acesso à linha de financiamento do Apoio 

Transitório de Urgência, previsto no 

âmbito do Fundo de Apoio Municipal - 

FAM.

O assunto foi o ponto ‘mais quente’ 

da reunião, com o Presidente da Câmara 

a dar conhecimento dos moldes em 

que vai ser realizada esta candidatura, 

bem como do estudo/levantamento 

das necessidades financeiras imediatas 

que foi realizado para os próximos oito 

meses (altura em que se negociará o FAM 

propriamente dito), e que resulta num 

défice entre receitas e despesas superior 

a 100 mil euros/mês.  Nesta sequência, 

João Miguel Henriques explicou que o 

Município se viu obrigado a recorrer a 

este apoio de urgência, face à situação de 

rutura financeira em que se encontra.

«Esta é a única solução possível para 

que a Câmara Municipal possa continuar 

a cumprir com as suas obrigações, 

nomeadamente a prestar os serviços 

básicos essenciais às populações, desde a 

recolha de resíduos sólidos, à iluminação 

pública, aos transportes e refeições 

escolares, entre outros», afirmou.

A proposta de autorização para 

recorrer a este Apoio Transitório de 

Urgência foi aprovada apenas pelos 

elementos do Partido Socialista, já que 

a Oposição votou contra, apresentando 

uma declaração de voto em que criticam 

o Presidente da Câmara por estar 

continuamente a falar da dívida municipal, 

com consequências que reputaram de 

negativas para a atração de investimento 

e para os próprios fornecedores da 

Autarquia.

O Presidente da Câmara disse não 

compreender as críticas apontadas, dado 

que, tal como informou, é precisamente 

este ‘auxílio de emergência’ que vai 

permitir à Câmara Municipal poder 

continuar a pagar aos fornecedores 

e aos prestadores de serviços ao 

Município, sem a colaboração dos quais, 

a manutenção dos serviços essenciais 

não seria possível.

Refira-se que este apoio de urgência, 

no montante de cerca de um milhão de 

euros, está integrado no próprio FAM, 

que só deverá entrar em vigor dentro de 

oito meses.

Os receios já tinham sido avançados 

em reunião do Executivo e da Assembleia 

e foram confirmados com a candidatura 

ao Apoio de Urgência, com o Presidente 

da Câmara, João Miguel Henriques, a 

afirmar que esta ‘intervenção’ externa, 

através do Fundo de Apoio Municipal, se 

assume como inevitável.

De acordo com o autarca, com o fim 

do período de carência do empréstimo 

relativo ao Plano de Saneamento 

Financeiro, o Município de Poiares fica 

sem condições de poder cumprir com 

todas as obrigações ‘fixas’ já assumidas, 

FAM - Fundo de Apoio Municipal real em breve

não restando outra hipótese senão entrar 

em incumprimento. “Tendo que escolher 

entre deixar de pagar vencimentos 

dos trabalhadores e deixar de pagar 

à banca, obviamente optaremos pela 

segunda hipótese”, afirmou com grande 

preocupação João Miguel Henriques, 

reconhecendo que a Câmara se encontra 

numa situação financeira “muito difícil, 

sendo que o recurso ao FAM (Fundo de 

Apoio Municipal) “aparece como a única 

solução que pode, no imediato, ajudar a 

resolver o problema”. 

O mesmo responsável afirmou ainda 

que “é preciso estarmos conscientes de 

que o acesso ao FAM vai representar 

na prática, um processo de resgate 

financeiro, à semelhança do que 

aconteceu a nível nacional, acarretando 

necessariamente sacrifícios para o 

município, nomeadamente a obrigação de 

uma redução ainda maior de despesa e de 

maximização de receitas”. 

A par destas dificuldades, João 

Miguel Henriques, deu ainda conta das 

dificuldades inerentes à famosa Lei dos 

Compromissos, e dos fundos disponíveis, 

especialmente porque o Município de Vila 

Nova de Poiares se encontra com fundos 

disponíveis negativos, o que, à luz da lei, 

impede a realização de qualquer despesa 

que não seja definida como interesse 

público municipal. Embora não coloque 

em causa o espírito da lei, com o qual até 

concorda, no geral, João Miguel Henriques 

não deixa de criticar o ‘excesso de zelo’ 

da mesma lei, que “retira autonomia aos 

Municípios, colocando em causa o seu 

próprio funcionamento e a capacidade de 

resposta aos problemas e necessidades 

das populações”. No entanto, concluiu, 

“não nos resignamos, nem baixamos os 

braços, pelo que continuaremos a assumir 

as responsabilidades, que nos foram 

confiadas por aqueles que depositaram 

em nós a sua confiança para lutar pela 

salvaguarda dos interesses do Município 

e das populações que servimos”.

O Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, explicou a necessidade de recurso ao fundo de emergência
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Relatório da Inspecção Geral das 
Finanças chega com 3 anos de atraso
IGF “arrasa” gestão 
financeira do Município 
entre 2007 e 2009

Em reunião do Executivo Municipal, 

o Presidente da Câmara, João Miguel 

Henriques, apresentou aos vereadores o 

Relatório Final da Auditoria ao Município 

de Vila Nova de Poiares realizada pela 

Inspeção-Geral de Finanças, datado de 

Novembro de 2011, mas que só no início 

do mês de Agosto chegou à Autarquia.

O assunto foi, naturalmente, o 

ponto mais ‘quente’ da reunião, com 

o Presidente da Câmara Municipal a 

começar por lamentar tão grande atraso, 

que considerou inaceitável. 

«Não sabemos porque razão o 

Relatório demorou três anos para chegar 

ao Município de Vila Nova de Poiares, 

mas levanta-nos as maiores dúvidas 

e, naturalmente, vamos questionar as 

entidades competentes e vamos querer 

saber as causas, e reais motivações, desta 

inusitada demora», afirmou, mostrando-

se verdadeiramente indignado, porque, 

«se as entidades e instituições oficiais 

tivessem funcionado e exercido as 

suas responsabilidades, os erros 

apontados teriam sido corrigidos e as 

recomendações sugeridas teriam sido 

aplicadas e devidamente fiscalizadas, 

evitando que a situação financeira do 

Município atingisse o ponto de rotura a 

que chegou».

Para melhor compreensão, o 

Presidente da Câmara leu alguns excertos 

das conclusões do Relatório que são 

verdadeiramente ‘arrasadoras’ para 

a gestão financeira do Município do 

anterior mandato, já que aponta “falta de 

fiabilidade da informação contabilística 

e insuficiências do sistema de controlo 

interno; ultrapassagem dos limites legais 

de endividamento e incumprimento da 

obrigação legal de redução do excesso de 

Endividamento Líquido; incumprimento 

dos objectivos previstos no Programa de 

Regularização Extraordinária de Dívidas 

ao Estado; endividamento municipal e 

manutenção de uma situação financeira de 

curto prazo desequilibrada; fragilidades 

do processo de elaboração e gestão 

orçamental”, para além de “modificação 

das condições gerais de empréstimos 

visados sem submissão a fiscalização 

prévia”, “empréstimos de curto prazo que 

vigoraram durante mais de um ano e de 

um exercício sem serem submetidos a 

fiscalização prévia” e “transformação, 

através de uma adenda ao contrato, de 

um empréstimo de curto prazo em médio-

longo prazo”. 

Os reparos vão mais longe e apontam 

ainda para a “violações do limite legal 

de endividamento de curto prazo”, que 

entretanto foram ultrapassadas, mas que, 

de acordo com o documento, “são objecto 

de participação autónoma ao Tribunal 

de Contas, dada a susceptibilidade 

de configurarem ilícitos de natureza 

financeira”.

O Presidente da Câmara Municipal 

salientou ainda a pertinência de uma 

das conclusões em que era apontada 

a colocação em causa do “princípio da 

equidade intergeracional”, consagrado 

na Lei das Finanças Locais, dado que o 

próprio Relatório refere que “a prática 

sistemática do Município de Vila Nova de 

Poiares, em sede de gestão orçamental 

e financeira, de realização/existência 

de despesas muito acima da efectiva 

capacidade financeira, condiciona, de 

forma muito significativa, os orçamentos 

municipais no futuro e, assim, a 

capacidade financeira da Autarquia. 

Para prosseguir as suas atribuições e 

competências”. Em sua opinião, mais 

não é do que «a confirmação de todas 

as dificuldades com que este Executivo 

se deparou desde a tomada de posse, 

em Outubro de 2013, conforme temos 

vindo a denunciar publicamente». 

Perante tão graves erros, irregularidades 

e desconformidades, o Presidente 

da Câmara Municipal confrontou 

directamente o Vereador da Oposição, 

Carlos Henriques, com este Relatório, já 

que foi, nos últimos mandatos, líder de 

bancada do Partido Social Democrata 

na Assembleia Municipal, considerando, 

portanto, que «tinha responsabilidades 

acrescidas nesta matéria, já que aprovou 

e subscreveu os vários orçamentos 

municipais e documentos de prestação de 

contas dos últimos anos, sem questionar 

uma vírgula».

O Vereador da Oposição afirmou 

desconhecer a existência de tais erros 

e irregularidades, dado que apenas 

analisava e votava os documentos que lhe 

eram presentes e que, em nada, deixavam 

antever tais resultados. O mesmo 

vereador concordou com a necessidade 

de averiguar o motivo de só agora ser 

conhecido um relatório de 2011, e que, na 

sua maioria, apresenta recomendações, 

estando convicto de que muitas delas 

já terão sido aplicadas neste espaço 

de tempo que medeia entre a data do 

relatório e a data actual.

O Presidente da Câmara sublinhou que 

«para além das questões técnicas, o que 

está em causa são as questões políticas, 

nomeadamente da gestão realizada 

dos últimos mandatos, que nunca foi 

questionada pelos membros do PSD, com 

assento no órgão fiscalizador que é a 

Assembleia Municipal, gestão essa que, 

agora, foi completamente ‘arrasada’ pela 

Inspeção Geral de Finanças».

«Este relatório evidencia as razões 

fundamentais que estão na base da 

situação calamitosa que hoje enfrentamos 

e que, perante conclusões desta gravidade 

não podemos ignorar. É isto que temos o 

dever de, com rigor e transparência, dar a 

conhecer aos Poiarenses», afirmou.

Relatório Final da Auditoria datado de Novembro de 2011, só chegou em Agosto de 2014 à Autarquia
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Antevendo o que acabaria por vir 

a acontecer, Executivo e Assembleia 

Municipal aprovaram uma tomada de 

posição face às consequências negativas 

decorrentes da instalação de semáforos 

na Estrada da Beira, junto à nova Ponte 

do Cabouco.

Vereadores e deputados municipais 

foram unânimes em considerar que «Vila 

Nova de Poiares tem sido sistematicamente 

votada ao esquecimento no que respeita 

ao desenvolvimento de infra-estruturas 

de acessibilidades, sem investimentos em 

vias estruturantes, num completo e cada 

vez mais preocupante agravamento das 

assimetrias regionais entre os territórios 

do Interior e do Litoral», como se lê no 

documento.

Acrescentaram ainda que «a única 

ligação entre Vila Nova de Poiares 

e Coimbra é a EN-17 (Estrada da 

Beira) que, actualmente, para além 

de não dar resposta às necessidades 

das populações, coloca uma série de 

constrangimentos ao desenvolvimento 

do tecido empresarial do concelho, com 

todos os prejuízos e consequências 

negativas que daí decorrem», lembrando 

que  «todos têm bem presente o histórico 

recente da luta contra a retirada dos 

semáforos de Ceira que, nas horas de 

ponta, provocavam a formação de filas 

de trânsito intermináveis, com tempos 

de espera extremamente longos e que 

transformavam num autêntico inferno 

a entrada/saída de Coimbra para os 

utilizadores da Estrada da Beira». 

Assim, recordaram que «os semáforos 

instalados ao longo da Estrada da Beira, 

junto das localidades, foram todos 

desligados, face aos constrangimentos 

do fluxo de tráfego que significavam». 

Fazendo questão de deixar bem claro 

que não se questiona a pertinência da 

obra, não deixando de apontar que a 

mesma  «foi mal planeada e sem quaisquer 

estudos de implantação/localização, 

dignos desse nome, dado que entronca 

na EN-17 (Estrada da Beira), entre duas 

curvas, tornando-se altamente perigosa 

e que coloca em causa a segurança 

dos utilizadores daquela via», refere o 

documento.

A moção acrecenta ainda que «face 

à perigosidade acrescida da entrada em 

funcionamento da circulação rodoviária 

na nova ponte» há necessidade de 

«salvaguardar a segurança de quem 

utiliza a Estrada da Beira», manifestando-

se, contudo, veementemente contra a  

colocação de semáforos na EN-17 naquele 

local», reiterando «as consequências 

gravíssimas, não só para as populações, 

com enormes perdas de tempo, (já que 

Aprovada Moção do Executivo contra 
instalação de semáforos na EN 17
Executivo e Assembleia unidos contra a sinalização junto à nova Ponte do Cabouco

aumenta significativamente a duração 

média da ligação a Coimbra), como para 

o próprio desenvolvimento económico 

deste concelho, representando um 

conjunto de prejuízos que influenciarão 

ainda mais negativamente o já difícil 

crescimento económico do concelho e de 

toda a região envolvente».

O Município de Vila Nova de Poiares, 

ratificou, por unanimidade, a decisão já 

tomada de não alienar a sua participação 

na EGF, sub-holding do grupo Águas de 

Portugal para o sector dos resíduos.

Em causa está a decisão do Estado 

em vender a totalidade da sua posição, 

através de concurso público, na EGF, que 

detém participações dos municípios nos 

sistemas intermunicipais de tratamento 

e recolha de resíduos urbanos.

Embora a participação do Município 

de Vila Nova de Poiares na entidade alvo 

de privatização seja ‘residual’ (0,281%), 

o Executivo Municipal considerou que 

a decisão não se prende com o valor 

financeiro daí decorrente, mas com o 

princípio subjacente à operação.

O Presidente da Câmara Municipal 

e os restantes quatro vereadores foram 

unânimes em considerar que, neste 

processo, o que está em causa é a 

prestação de um serviço público, cuja 

privatização, nos termos propostos pela 

Administração Central, iria fazer imputar 

custos ao consumidor final, resultando 

num aumento das taxas de recolha de 

resíduos, que o Município de Vila Nova 

de Poiares, tal como a generalidade dos 

municípios, considera inaceitável.

Para o Município,  os valores 

praticados actualmente já representam 

um grande esforço para a esmagadora 

maioria dos munícipes, pelo que não 

é compreensível, nem aceitável, que 

se possa exigir um sacrifício que 

as populações não têm quaisquer 

condições de suportar.

Os vereadores da oposição elogiaram 

a posição assumida pelo Executivo que 

disseram ser a mais correta e que melhor 

defende os interesses dos Poiarenses.

Executivo decidiu não alienar a sua participação na EGF

Instalação de semáforos na Estrada da Beira, na Ponte do Cabouco, acarreta consequências negativas para os cidadãos e Município

Foto: Geraldo Barros - Campeão das Províncias
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O Município de Vila Nova de Poiares 

assinou um contrato de cedência de 

exploração temporária da sala de acti-

vidade desportiva, vulgarmente conhecida 

por Ginásio Municipal.

O contrato foi celebrado com um 

poiarense, Bruno Oliveira, pelo período 

de um ano, renovável automaticamente, 

visando a necessidade de assegurar, 

não só o bom funcionamento do espaço, 

como a manutenção, no concelho, de 

uma oferta desportiva na área de fitness 

e bem-estar.

A par das condições normais presentes 

em qualquer relação contratual, este 

contrato dispõe ainda de um conjunto 

de condições especiais, em virtude de 

se tratar de um espaço municipal, pelo 

que, neste âmbito, o contrato de cedência 

salvaguarda a prioridade do Município na 

utilização do espaço para a realização de 

eventos, bem como a obrigatoriedade de 

providenciar a elaboração de protocolos 

com as diversas associações e outras 

entidades locais, no âmbito dos quais se 

proporcione às mesmas condições mais 

favoráveis, para além de prever ainda 

a possibilidade de redução de preços 

para casos de carência socioeconómica, 

CONVITE - Beneficiação 
de Pequenos Espaços de 
Domínio Público

A beneficiação e promoção dos 
pequenos espaços de domínio público 
(tais como rotundas, praças, largos 
ou recantos nas margens das vias) 
é uma preocupação e uma aposta 
deste Executivo, já que se afiguram 
como áreas essenciais de gestão 
e planeamento urbanístico que 
favorecem a organização e harmonia 
dos espaços públicos

Estes espaços de domínio público 
não são propriedade exclusiva da 
Câmara Municipal, são pertença das 
populações que os utilizam, e que 
deles usufruem, pelo que todos somos 
chamados a participar mais activa 
e empenhadamente neste esforço 
de qualificação e embelezamento 
paisagístico promovido pelo 
Município.

Foi precisamente com este 
objectivo que a Câmara Municipal 
elaborou e aprovou, em sede do 
Executivo e da Assembleia Municipal, 
um regulamento que dá a possibilidade 
de confiar a gestão destes pequenos 
espaços de domínio público a várias 
entidades, associações, instituições, 
empresas, ou até mesmo a particulares.

Com a colaboração e o contributo 
de todos acreditamos que é possível 
construirmos, juntos, um Município 
mais ordenado urbanisticamente, mais 
acolhedor e mais agradável, não só 
para quem aqui reside, como também 
para quem nos visita

Assim, o Município de Vila Nova de 
Poiares vem convidar publicamente 
as várias entidades, associações, 
instituições, empresas e particulares, 
a associarem-se a este desígnio e a 
participar neste projecto, solicitando 
que manifestem o seu possível 
interesse nesta colaboração, adotando 
um dos espaços públicos disponíveis 
para o efeito e responsabilizando-
se pela sua manutenção, nos termos 
definidos no Regulamento Municipal 
de Beneficiação de Pequenos 
Espaços de Domínio Público, 
disponível para consulta na página 
electrónica do município: www.cm-
vilanovadepoiares.pt

Colocamo-nos à sua disposição 
para quaisquer esclarecimentos ou 
informações adicionais.

Município cede exploração do Ginásio 
Municipal
Contrato foi assinado 
com Bruno Oliveira

devidamente comprovados e reportados 

pela Câmara Municipal.

Este contrato de cedência de 

exploração tem ainda benefícios diretos 

para os funcionários da Autarquia, 

numa lógica de aposta na qualidade de 

vida dos recursos humanos municipais, 

que necessariamente contribui para o 

aumento da motivação profissional e da 

própria produtividade dos trabalhadores.

O Município de Vila Nova de Poiares 

celebrou um acordo com o atelier de 

artesanato “Xibita Souvenirs” com 

vista à utilização da marca registada 

“Vila Nova de Poiares, Capital Universal 

da Chanfana” nos artefactos por ela 

comercializados. Este atelier poiarense 

produz peças de artesanato que evocam 

a cabra e a chanfana em caçoilos de barro 

preto, pelo que o uso desta marca detida 

pelo Município não poderia ser mais 

adequado.

Actualmente, os produtos comer-

cializados são peças de barro pintadas 

à mão, nomeadamente mealheiros e 

os ímanes de frigorífico, em formas de 

cabra e caçoilos, estando previsto um 

aumento do portefólio. Estas peças vêm 

enriquecer o património artesanal de Vila 

Nova de Poiares, fortalecendo o vínculo 

de memória e saudade a quem visita o 

Concelho, ao mesmo tempo que reforçam 

o seu posicionamento turístico, sobretudo 

a excelência da sua gastronomia.

Refira-se que a “Xibita Souvenirs”, 

no acordo celebrado com a Câmara 

Municipal, fica obrigada a exibir um 

elevado padrão de qualidade nas suas 

peças, dignificando não só a marca 

registada, “Capital Universal da 

Chanfana”, como os produtos endógenos 

de Poiares, 

Todos os interessados podem visitar a 

página do facebook da Xibita Souvenirs, 

em: https://www.facebook.com/xibita.

souvenirs

Presidente da Câmara e Vice-Presidente com Bruno Oliveira (ao centro)

Celebrado acordo com atelier “Xibita 
Souvenirs”

Atelier passa a ter o direito de 
usar a marca registada “Vila Nova 
de Poiares – Capital Universal 
da Chanfana” em todas as suas 
peças que evocam este prato 
gastronómico poiarense

Administração
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Município celebrou Protocolos para 
atribuição de subsídios

O Município de Vila Nova de Poiares 

está a celebrar  protocolos com as várias 

associações e coletividades do concelho  

no sentido de regulamentar e estabelecer 

as regras de apoio da Câmara Municipal 

às associações.

Este é um trabalho de regularização e 

clarificação dos apoios do Município às 

várias associações e entidades concelhias 

que este Executivo tem vindo a colocar 

em prática desde o início do mandato, 

conferindo maior rigor e transparência de 

todo o processo.

APPACDM / Vila Nova de Poiares

Reconhecendo a relevante missão 

humanitária prosseguida pela Associação, 

bem como a importância e o alcance 

social da atividade que a mesma 

desenvolve no concelho de Vila Nova de 

Poiares, o Município compromete-se, 

através deste protocolo agora celebrado, 

e que vigorará até final do corrente ano, 

a apoiar a instituição no desenvolvimento 

de programas ocupacionais individuais 

e incentivos que permitam aos seus 

utentes a aquisição de conhecimentos 

técnicos e competências pessoais que 

potenciam a integração social da pessoa 

com deficiência mental.

No âmbito desta parceria, a APPACDM 

compromete-se a realizar as atividades 

ocupacionais individuais, de carácter 

prático no Jardim Municipal, garantindo, 

em contrapartida, a manutenção do 

referido espaço, nomeadamente dos 

jardins e espaços verdes.

Filarmónica Fraternidade Poiarense

Tendo bem presente a missão cultural, 

a importância e o alcance social da 

actividade que a Filarmónica desenvolve 

no concelho de Vila Nova de Poiares, 

o Município compromete-se, através 

deste protocolo agora celebrado, e que 

vigorará até final do corrente ano, a 

apoiar a instituição para prossecução dos 

objectivos no âmbito da sua missão.

No âmbito desta parceria, a Filarmónica 

Fraternidade Poiarense compromete-se a 

actuar em cerimónias, quando solicitada 

pelo Município, promover aulas de música 

e ainda a realização de um Encontro de 

Bandas Filarmónicas, que decorreu no 

âmbito do seu 140º aniversário, com a 

participação de três bandas filarmónicas, 

que além dos seus concertos individuais 

proporcionaram um concerto geral – 

Ensemble – orientado pela batuta do bem 

conhecido Maestro António Victorino 

D’Almeida.

APPACDM/Vila Nova de Poiares e Filarmónica Fraternidade Poiarense foram as duas primeiras

Assinatura do Protocolo com a APPACDM / Vila Nova de Poiares

Assinatura do Protocolo com a Filarmónica Fraternidade Poiarense
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Motos clássicas “invadiram” Poiares

A primeira edição da exposição 

“Poiares Motorcycle Festival” foi um 

autêntico sucesso. Organizada em 

parceria pelo Grupo Motard de Vila 

Nova de Poiares, André Fortunato, Junta 

de freguesia de Poiares e Município de 

Vila Nova de Poiares, a iniciativa juntou 

no Pavilhão Gimnodesportivo, cerca de 

centena e meia de motas, clássicas e mais 

modernas, reunindo diversos modelos 

de várias marcas de excelência, não só 

nacionais, como inglesas e italianas, entre 

outras. Ao longo dos dois dias, o certame 

foi visitado por cerca de mil pessoas, 

entre crianças e entradas pagas, o que, 

de acordo com a organização, superou 

as expectativas iniciais desta primeira 

edição. De entre os vários modelos em 

exposição, destaque para alguns modelos 

exclusivos e exemplares únicos, que 

naturalmente despertaram as atenções e 

curiosidade dos visitantes.

As áreas de exposição, dentro e fora 

do pavilhão, acolheram não só espaços de 

exposição como também áreas de venda, 

proporcionando aos colecionadores a 

oportunidade de encontrarem, reunidas 

no mesmo espaço, algumas peças para 

equiparem as suas ‘máquinas’ que, 

provavelmente, de outra forma teriam 

mais dificuldade em encontrar.

Os indicadores desta primeira edição 

não podiam ser melhores, deixando 

antever a realização de novas edições, 

seguramente com mais fatores de 

atratividade.

Poiares Motorcycle Festival doou receitas à APPACDM / Vila Nova de Poiares

Receitas doadas à APPACDM

O evento tinha uma importante 

vertente solidária, uma vez que a 

totalidade da receita angariada reverteu 

a favor de uma associação de cariz 

social, no caso, a APPACDM de Vila Nova 

de Poiares. Os promotores do Poiares 

Motorcycle Festival, André Fortunato 

e Vitor Hugo Rodrigues, Presidente do 

Grupo Motard de Poiares, juntamente 

com outros elementos desta estrutura, 

estiveram na APPACDM do Concelho, 

para aí entregarem as receitas resultantes 

da bilheteira do evento realizado no início 

do mês, que reverteram a favor da “Casa 

do Arco-Íris” da instituição.

Para além da organização, no ato 

da entrega estiveram ainda presentes o 

Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares, João Miguel Henriques, 

bem como a Presidente da Assembleia 

Municipal, Lara Henriques de Oliveira, 

que fizeram questão de se associar a este 

gesto solidário.

Baptismo Motard

Esta iniciativa solidária integrou ainda 

um “baptismo motard” para gáudio dos 21 

novos “afilhados”, utentes da APPACDM, 

que puderam experimentar as sensações 

de serem verdadeiros ‘motards’, pelo 

menos por um dia. Assim, os ‘motards’ e os 

utentes percorreram as principais artérias 

da vila, em desfile, proporcionando 

momentos verdadeiramente inesque-

cíveis para todos os participantes, 

tanto para os ‘baptizados’ como para os 

promotores da iniciativa, que afirmaram 

ser extremamente gratificante ver a 

felicidade estampado nos olhares e o 

sorriso no rosto dos jovens utentes.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henriques, 

“é um privilégio poder apoiar estas 

afirmações de solidariedade e humanismo 

e um orgulho muito grande em verificar 

que as associações e colectividades 

poiarenses mantêm bem vivos os seus 

valores altruístas e de grande expressão 

social, manifestando uma preocupação 

permanente em contribuir para o bem-

estar dos que mais precisam e dos 

sectores mais desprotegidos da nossa 

sociedade.”

Utentes da APPACDM foram ‘motards’ por um dia Organização entregou donativo à APPACDM

Foram vários os modelos e marcas de motas, algumas extremamente raras, que estiveram presentes no Pavilhão Gimnodesportivo

Fotos: Marco Ventura
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“Motorshow” com rotação no máximo

O desporto motorizado esteve mais uma 

vez em alta em Poiares, com a realização 

do “Poyares Rotações Motorshow”. 

Durante dois dias, o evento apoiado pela 

Câmara Municipal reuniu na Alameda Sto. 

André, centenas de entusiastas do mundo 

automóvel, que nem a chuva conseguiu 

afastar. A organização foi dos Bombeiros 

Voluntários e do Poyares Rotações que 

prepararam um programa recheado de 

emoções e sensações. 

O certame conseguiu reunir no 

mesmo espaço diversas atividades, desde 

exposição de clássicos, super-desportivos 

e acessórios auto, sendo que o ponto alto 

do evento aconteceu com  o motorshow 

- uma demonstração automobilística 

em que marcaram presença automóveis 

que competiram em provas regionais, 

campeonatos nacionais e mundiais, com 

a proeza de ter conseguido ter ao volante 

de alguns deles campeões de diversas 

modalidades do desporto automóvel.

Rotações Motorshow trouxe centenas de automóveis clássicos e de competição a Poiares

A jornada terminou com um passeio 

até ao Kartódromo de Poiares. Para o 

Município esta iniciativa vem, mais uma 

vez, colocar em evidência a importância 

do desporto automóvel com grandes 

tradições em Poiares, para além de dar 

Campeonato Nacional de Karaté em Poiares
Poiares recebeu o Campeonato Nacio-

nal de Karaté - Equipas, com o apoio da 

Câmara Municipal e organizado pelo 

grupo Karaté Shukokai de Poiares. O 

evento reuniu no Pavilhão Polidesportivo 

Municipal “Eduardo Campos”, na 

freguesia de Arrifana, mais de 300 atletas 

desta modalidade, entre 145 equipas e 18 

escolas da modalidade de Norte a Sul do 

País.

A escola de Vila Nova de Poiares 

esteve em destaque, alcançando bons 

resultados nas várias competições 

em que participou, nomeadamente o 

primeiro e segundo lugares no escalão 

‘até 9 anos’ nas modalidades de Kata e 

Kumité, primeiro lugar no escalão ‘mais 

de 16 anos masculino’ em kumité, dois 

terceiros lugares no escalão ‘13/15 anos’ 

em Kumité e ainda um terceiro lugar no 

escalão feminino ‘mais de 16 anos’ em 

Kumité.

Os bons resultados alcançados pela 

escola de Poiares quase lhe valeram o 

título de melhor escola, ficando apenas 

à distância de uma taça para conseguir o 

título, que foi para a escola de Coimbra 

‘Sport Clube Conimbricense’.

Na cerimónia de entrega de prémios 

esteve presente o Presidente da Câmara 

Municipal, acompanhado da Presidente da 

Assembleia Municipal, de representantes 

da Junta de Freguesia de S.Miguel e de 

Arrifana, bem como da Sra. Presidente 

do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Vila Nova de Poiares. 

Para o Município este campeonato 

veio realçar o bom trabalho desenvolvido 

pelo grupo Karaté Shukokai de Poiares, 

que contribui não só para a divulgação 

da modalidade, como também para o 

desenvolvimento e formação dos jovens 

poiarenses, não deixando de salientar a 

importância da realização deste tipo de 

eventos em Vila Nova de Poiares.

Depois de ter recebido o Campeonato 

Nacional em 2013, uma fase de 

apuramento já este ano, e agora mais 

um Campeonato Nacional, Vila Nova de 

Poiares está a registar uma importante 

fase de crescimento da modalidade, com 

resultados extremamente positivos, que 

orgulham não só os participantes como 

o próprio Município, granjeando, desta 

forma importantes níveis de prestígio e 

reconhecimento.

a conhecer as condições ímpares deste 

concelho para a prática das diversas 

modalidades motorizadas.

Antigo carro pilotado por Jean Ragnotti no Mundial de Ralis foi uma das várias “estrelas” presentes

Foto de Grupo da Escola de Poiares, juntamente com o Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal e demais entidades

Actividades | Eventos | Iniciativas
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ADP organiza “I Torneio Rony Lopes”
Craque do Manchester City, formado na Associação Desportiva de Poiares apadrinhou iniciativa

A Associação Desportiva de Poiares 

organizou a primeira edição do Torneio 

Rony Lopes, numa homenagem ao 

destaque e sucesso que este jogador, 

formado nas camadas jovens da equipa 

poiarense, tem tido em tão pouco tempo 

de carreira, assumindo já grande destaque 

no panorama do futebol internacional, 

tendo jogado numa das mais importantes 

ligas da Europa - a Premier League, e 

estando, neste momento, em evolução, 

por emprésitmo, ao serviço do ‘Lille’, no 

campeonato francês.

Para o efeito foram convidadas três 

equipas dos escalões jovens, para, em 

conjunto com a Associação Desportiva 

de Poiares, realizarem um torneio 

quadrangular para assinalar a importância 

do futebol de formação e do contributo 

que têm dado para a ‘construção’ de 

grandes nomes do futebol nacional/

internacional.

Na sessão de abertura do torneio 

Sport Club Vitória de Guimarães União Desportiva de Leiria

Associação Desportiva de Poiares Associação Académica de Coimbra (Vencedor do Torneio)

Rony Lopes e João Miguel Henriques, Presidente da Autarquia, na Sessão de Abertura

estiveram presentes representantes e 

jogadores das equipas participantes, 

o diretor do Torneio - Rogério Lima, o 

presidente da Câmara Munipal, João 

Miguel Henriques e ainda o ‘padrinho’ do 

evento Rony Lopes, que veio de propósito 

a Poiares, não só para ‘matar’ saudades 

dos antigos companheiros, como para 

servir de exemplo e motivação extra para 

todos os atletas que, vêem na sua figura 

um modelo a seguir.

Foi precisamente este facto que o 

Presidente da Câmara Municipal fez 

questão de destacar na sua intervenção, 

enaltecendo também todo o trabalho 

desenvolvido pela Associação Desportiva 

de Poiares na formação dos jovens, 

enquanto atletas e, sobretudo, enquanto 

pessoas.

E porque apesar de ser um Torneio 

amigávela vertente da competição está 

sempre presente, o grande vencedor 

acabou por ser a Associação Académica 

de Coimbra que, na final, levou de vencida 

a União Desportiva de Leiria.

No final, veio ao de cima a ‘festa do 

futebol’ num verdadeiro hino aos valores 

da camaradagem, amizade e ‘fair-play’ 

que reinam nas camadas jovens.



11Nº 4 - Ano I - II Série
19 de Setembro de 2014

POIARTES 2014

O
s objectivos eram ambiciosos – “a melhor Poiartes de sempre”, 

conforme tinha sido anunciado na apresentação do certame – mas, 

em jeito de balanço, para a organização foram atingidos, estando já de 

‘olhos postos’ na preparação e organização da edição do próximo ano.

Vinte e cinco anos depois da primeira edição, a POIARTES - Feira Nacional 

do Artesanato e Mostra de Gastronomia provou, mais uma vez, que continua a 

ser um autêntico sucesso a todos os níveis, deixando satisfeitos expositores e 

visitantes, o que enche, naturalmente, de orgulho o Município de Vila Nova de 

Poiares, organizador do certame.

 25 anos a celebrar a excelência do artesanato e da gastronomia

Trabalho, dedicação e empenho são a Chave do Sucesso

FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E MOSTRA DE GASTRONOMIA
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A genuinidade e autenticidade do 

artesanato, maioritariamente pro-

duzido ao vivo, a par da excelência 

gastronómica, são as principais imagens 

de marca da POIARTES, sendo também 

um critério fundamental para a seleção 

dos artesãos que participam no evento, 

conferindo ao certame os níveis de 

qualidade que o têm distinguido a nível 

nacional.

Na POIARTES 2014 participaram 

cerca de 150 expositores e as ‘tasquinhas’ 

das instituições e associações locais 

presentes na Mostra de Gastronomia 

não tinham mãos a medir para responder 

à grande afluência de público que se fez 

sentir ao longo de todo o fim de semana.

Para o êxito desta POIARTES 2014 

contribuiu ainda o vasto programa 

de animação, nomeadamente com os 

espetáculos musicais da Banda Atlantis, 

Kumpania Algazarra e o bem popular 

Quim Barreiros, que animaram as 

noites no palco principal, registando a 

afluência de milhares de visitantes.

A animação foi uma constante ao 

longo de todo o fim de semana, com 

muita animação de rua, mas também com 

um especial destaque ao espectáculo 

cultural concelhio que preencheu toda 

a tarde de domingo, com actuações de 

diversos grupos poiarenses, em diversos 

estilos, que proporcionaram uma tarde 

bem animada no palco da Mostra de 

Gastronomia. Foi ainda preparado um 

espaço específico para animação dos 

mais novos, com parque de insufláveis 

gigantes, a Ludoteca Itinerante do 

Município – Casa dos Brinquedos e 

também os desenhos e pinturas faciais 

que fizeram as delícias da pequenada, ao 

mesmo tempo que ‘libertavam’ os pais 

para uma visita mais atenta e descansada 

à feira de artesanato e gastronomia.
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II CAPRIPOIARES 

Feira Nacional de Caprinicultura

A edição deste ano da POIARTES 

contou também com a realização da 

II CAPRIPOIARES – Feira Nacional de 

Caprinicultura, que juntou em Vila Nova 

de Poiares produtores de gado caprino 

de vários pontos do país e com vários 

espécimes representativos das diferentes 

raças existentes no território nacional, a 

par de vários expositores, na sua maioria 

empresários do concelho, ligados ao sector 

da agro-pecuária.

A POIARTES 2014 terminou com a 

entrega de diplomas aos expositores 

presentes na feira de artesanato e mostra 

de gastronomia, onde o Presidente 

da Câmara Municipal fez questão de 

expressar um sentido agradecimento não 

só aos artesãos pela excelência do seu 

trabalho, como também aos trabalhadores 

do Município que, de forma empenhada, 

contribuíram para que o certame se 

realizasse.

Reconhecendo que apesar dos 

‘tempos difíceis’ que vivemos, o balanço 

do certame foi altamente positivo, dado 

o êxito absolutamente extraordinário que 

todos lhe reconheceram, o Presidente da 

Câmara lembrou que o objectivo é fazer 

cada vez mais e melhor ano após ano, 

contando para isso com as sugestões e 

opiniões de todos.

Foi precisamente com esse objectivo 

que, para além dos inquéritos preenchidos 

pelos expositores, esteve, no ‘stand’ do 

Município, desde a inauguração da Feira, 

uma ‘caixa de sugestões’ que, agora irão 

ser analisadas, avaliadas e compiladas, 

deixando já antever que a edição do próximo 

ando contará com alterações e inovações, 

sempre com «garantia de qualidade, para 

que seja ainda maior e melhor do que a 

edição deste ano», concluiu.

Redução de 20% 

no orçamento da 

POIARTES – 2014

Em tempo de dificuldades 

financeiras, a palavra de 

ordem é reduzir custos e foi 

exatamente isso que aconteceu 

com a realização desta edição 

da POIARTES. Contas feitas, 

foi conseguida uma redução ‘na 

ordem’ dos 20%, em relação à 

edição anterior.

Ainda que represente um 

«grande esforço em termos 

financeiros», o Presidente da 

Câmara fez questão de explicar 

que «a realização desta feira é 

extremamente importante para 

a economia local, com retornos 

significativos para o tecido 

empresarial e, consequentemente 

para o desenvolvimento 

económico concelhio, isto 

para além da importância na 

divulgação e promoção dos 

produtos tradicionais endógenos».

Até porque, sublinhou, «em 

termos económicos e sociais, 

seria muito mais prejudicial 

não realizar a POIARTES», 

acrescentando que «foi feito um 

enorme esforço de contenção, 

pelo que conseguimos manter 

a qualidade do evento, com um 

orçamento substancialmente 

inferior ao do ano anterior, numa 

redução de custos que ronda os 

20%. Resumindo, conseguimos 

o melhor cartaz, com o menor 

custo possível, foi certamente 

a melhor edição de sempre da 

POIARTES», concluiu.
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Maestro Victorino D’Almeida 
abrilhantou aniversário da Filarmónica
140º Aniversário da Filarmónica Fraternidade Poiarense

A música e a cultura foram uma 

constante durante o fim-de-semana da 

POIARTES e, integrado no certame esteve 

também a comemoração dos 140 anos da 

Filarmónica Fraternidade Poiarense, a 

secular instituição que é a mais antiga do 

concelho.

As comemorações do aniversário 

contaram com a presença de outras 

duas bandas filarmónicas do distrito, 

nomeadamente uma vinda da Lousã e 

outra de Coja – Arganil, que tiveram 

a rara oportunidade de poderem ser 

dirigidas, num ensemble, pelo famoso 

maestro António Victorino D’Almeida, 

convidado de honra, que se associou a 

este aniversário, a convite da Câmara 

Municipal.

As ‘festividades’ iniciaram com 

uma arruada pelas três bandas 

filarmónicas, seguida de uma sessão 

solene comemorativa do aniversário 

da Filarmónica Fraternidade Poiarense, 

continuando durante toda a tarde de 

sábado, com um concerto geral, a que se 

seguiram concertos individuais por cada 

uma das bandas presentes.

O concerto geral, num ensemble das 

três bandas, foi naturalmente o ponto mais 

alto deste aniversário, juntando em palco 

mais de 120 executantes que, sob a batuta 

de um dos maestros mais conhecidos 

e respeitados, não só nacional, como 

internacionalmente, proporcionaram 

momentos de elevadíssimo nível de 

qualidade musical às centenas de pessoas 

que se juntaram no Jardim Santo André 

para assistirem ao espectáculo.

A verdadeira ‘enchente’ de público 

demonstrou a opção acertada de realizar 

os concertos em pleno coração da vila, 

reflexo de uma política de incentivo à 

dinamização do centro urbano de Poiares, 

que ao mesmo tempo que ‘dá vida’ e 

animação à vila, constitui um ingrediente 

extra na atração turística, contribuindo 

para uma maior movimentação no espaço 

central da sede de concelho, com retornos 

significativos para a economia local, em 

especial para a recuperação do comércio 

tradicional.

João Miguel Henriques, Presidente da Câmara Municipal, agradece publicamente a presença do Maestro António Victorino D’Almeida

Maestro Victorino D’Almeida com o Presidente da Câmara Municipal e representantes 
das três filarmónicas convidadas Ensemble de filarmónicas foi o ponto alto do evento

Actividades | Eventos | Iniciativas
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VII Encontro de Motas e Motorizadas 
antigas

Inserido na POIARTES 2014 e sob 

o mote da Chanfana, teve lugar mais 

uma edição do Encontro de Motas e 

Motorizadas antigas, intitulado “Rota 

da Chanfana”, organizado pelo Grupo 

Motard de Vila Nova de Poiares.

Apesar das condições meteorológicas 

desfavoráveis, a afluência de motards não 

defraudou as expectativas reunindo cerca 

de 200 participantes. 

A concentração das motas aconteceu 

junto à Alameda de Santo André e, coube 

ao presidente da Câmara Municipal 

dar a partida para o tradicional périplo 

Grupo Motard organiza 
“Rota da Chanfana”

pelo concelho, percorrendo a Rota da 

Chanfana, que dá nome à concentração.

Refira-se que o Grupo Motard de 

Vila Nova de Poiares é um dos mais 

ativos da região, organizando diversas 

iniciativas que têm contribuído para 

promover e divulgar o concelho, a 

vários níveis, desde a promoção dos 

produtos endógenos, como também as 

enormes potencialidades de Vila Nova 

de Poiares, dando a conhecer, ao longo 

dos seus passeios, os recantos naturais 

de grande beleza paisagística, que são, 

sem dúvida, um importante fator de 

atração turística.

Partida para o Encontro foi dada pelo Presidente da Autarquia, ladeado por Vitor Hugo Rodrigues, Presidente do Grupo Motard

ARSM - Atletismo organizou “I Poiares Trail”
A secção de atletismo da Associação 

Recreativa de São Miguel de Poiares 

(ARSM) organizou, com o apoio do 

Município de Vila Nova de Poiares e das 

quatro juntas de freguesia do concelho, 

a primeira edição do “POIARES TRAIL”, 

dividido em duas provas, uma de ‘trail’ 

com 25km e outra de caminhada, mais 

curta, de apenas 12km.

Os cerca de 300 atletas que 

participaram nas duas provas de atletismo, 

percorreram os vários troços do percurso 

de floresta proposto pela organização, 

distribuído entre as quatro freguesias de 

Poiares, descobrindo ou redescobrindo 

alguns dos recantos naturais mais bonitos 

do concelho.

O grande número de atletas, vindos 

dos mais diversos pontos do país, 

desde Chaves a Portalegre, para uma 

modalidade que ganha cada vez mais 

adeptos, demonstra claramente a intensa 

actividade da organização, a secção de 

Atletismo da ARSM, neste tipo de provas, 

num reconhecimento que há muito que 

ultrapassou as fronteiras do âmbito 

regional. No final da Prova o Município 

e as Juntas de Freguesia fizeram questão 

de estar presentes na habitual cerimónia 

de entrega de prémios aos melhores 

classificados, numa expressão de apoio à 

iniciativa da ARSM.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, que fez questão de participar 

na Prova de Trail, o balanço foi 

extremamente positivo, com a excelente 

capacidade organizativa e o elevado 

número de participantes a coroarem de 

sucesso esta prova, que vem contribuir 

para colocar Vila Nova de Poiares no 

‘mapa’ deste tipo de modalidades, em 

que, para além de promover hábitos de 

vida saudáveis e incentivar a prática 

desportiva, permite ainda dar a conhecer 

as excelentes condições naturais que o 

Município tem para oferecer, não só em 

termos desportivos, como de turismo 

de natureza, a par dos muitos outros 

atractivos já conhecidos.

E fazendo jus à designação de 

“Capital Nacional do Artesanato e da 

Gastronomia”, nada melhor do que um 

caçoilo de barro preto e um ‘poiarito’ 

para entregar como troféu aos primeiros 

classificados, simbolizando a importância 

da Chanfana e do barro preto artesanal na 

gastronomia local.

Partida para a prova de Trail ocorreu junto à Alameda Santo André, enquanto a Caminhada teve início no pavilhão da ARSM

Desporto
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Comemorações do Dia Mundial da Criança
Município organizou atividades para comemorar efeméride

O Município de Vila Nova de Poiares 

assinalou o Dia Muncidal da Criança, 

preparando um conjunto de actividades 

em parceria com diversas associações.

Ao longo de todo o dia foram várias as 

atividades realizadas, desde a exposição 

eco-flores, realizada em parceria com 

a Associação iCreate, à projeção de um 

filme, sessão de declamação de poesia, a 

cargo de algumas crianças da freguesia 

de Lavegadas, bem como ainda um 

‘workshop de pintura’, em parceria com 

a Associação Humana Portugal, onde 

as crianças tiveram oportunidade de 

decorar e pintar os contentores daquela 

Escritor António Vilhena esteve em Poiares
Apresentação do livro “A Formiga Barriguda” junto da Comunidade Educativa”

O escritor António Vilhena esteve em 

Vila Nova de Poiares para um conjunto 

de sessões com alunos da comunidade 

escolar dos jardins-de-infância e primeiro 

ciclo, dos vários centros educativos.

Os encontros especialmente dirigidos 

aos alunos dos primeiros níveis de ensino, 

contaram com a apresentação do livro 

“A Formiga Barriguda”, que as crianças 

ficaram a conhecer, pela voz do próprio 

autor. 

Durante a sessão, houve ainda tempo 

para uma conversa com o escritor, onde 

as crianças puderam conhecer um pouco 

mais da sua vida e obra, culminando com 

uma breve sessão de autógrafos.

O Presidente da Câmara Municipal 

fez questão de estar presente nestes 

encontros, agradecendo a disponibilidade 

do autor para vir a Poiares apresentar a 

sua obra, para além de reforçar o objetivo 

destas iniciativas, nomeadamente, 

fomentar hábitos de leitura e proporcionar 

momentos culturais importantes para 

criar nas crianças um fator de motivação 

extra, permitindo que desenvolvam e 

cultivem o seu gosto pelos livros e pela 

leitura. Uma das sessões que decorreu no Centro Cultural de Poiares

instituição, com a qual o Município 

estabeleceu um protocolo para a recolha 

de roupa e calçado usados, que terão 

como destino os países da designada 

comunidade PALOP.

Integrada nas comemorações deste 

Dia Mundial da Criança, esteve ainda 

em foco a apresentação do mais recente 

livro, da coleção “Formiga Barriguda”, da 

autoria do escritor António Vilhena.

Refira-se ainda que o escritor já tinha 

estado presente em Poiares para uma 

sessão de apresentação das suas obras, 

tendo percorrido os Centros Educativos 

do concelho. (Ver artigo nesta página). Escritor António Vilhena apresenta a sua mais recente obra às crianças

Exposição EcoFlores - Um trabalho da Associação iCreate Presidente da Cãmara também participou nas actividades dos mais pequenos

Educação | Juventude
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Casa do Ambiente
esteve em Poiares

A “Casa do Ambiente” esteve em 

Poiares, no Terminal de Camionagem, 

numa organização em parceria com 

a Câmara Municipal, e a ERSUC 

(Empresa de Resíduos Sólidos Urbanos 

de Coimbra).

Especialmente dirigida aos mais 

jovens, esta iniciativa tem como principal 

objectivo sensibilizar os alunos para a 

necessidade de aproveitar, reutilizar 

reduzir a produção de resíduos sólidos 

urbanos, nomeadamente os recicláveis 

tais como cartão, papel, embalagens 

metálicas, de plástico e de vidro.

Internet para Séniores

Numa parceria entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia 

de Poiares Santo André, decorreu 

no CCP uma acção de formação 

em Internet para os séniores desta 

Freguesia, que afluiram em grande 

número.

Inglês para crianças

Promovida pelas professoras Claire 

e Adele Sainsbury, em parceria 

com o Município, esta actividade 

proporcionou momentos nos quais 

os mais pequenos tiveram o seu 

primeiro contacto com a Língua 

Inglesa, através de jogos e actividades 

lúdicas.

BREVESWorkshop “Teatro de Poiares” levou à 

cena “As Aventuras do Principezinho”

Numa iniciativa promovida em 

parceria pela Companhia Marimbondo 

e pela Câmara Municipal de Vila Nova 

de Poiares, o I Workshop “Teatro de 

Poiares” reuniu mais de uma dezena 

de crianças e jovens poiarenses, com 

idades compreendidas entre os 5 e os 16 

anos, proporcionando-lhes formação na 

arte de representar. 

O resultado final de todo o intenso 

trabalho foi agora revelado, com os 

pequenos actores a levarem à cena a peça 

“As aventuras do Principezinho”, uma 

Mais de uma dezena de crianças e jovens do Concelho mostraram todo o 
seu talento na interpretação da peça baseada na obra “O Principezinho”

adaptação da obra “O Principezinho” de 

Antoine de Saint-Exupéry.

O auditório do CCP (Centro Cultural 

de Poiares) encheu por completo, 

tendo no final assistido a uma ovação 

de pé, premiando todo o esforço e 

o desempenho dos poiarenses mais 

pequenos, que revelaram um enorme 

talento na arte de representar.

Quem também manifestou um 

enorme regozijo foi o Presidente 

da Câmara Municipal, João Miguel 

Henriques, assinalando a mestria 

demonstrada por todos os jovens 

actores no papel desempenhado, e 

que, com todo o mérito, mereceram a 

enorme aclamação por parte do público 

presente.

O Workshop “Teatro de Poiares” é 

uma iniciativa a repetir, sendo que se 

integra dentro da política defendida 

por este Executivo, de promover uma 

maior e mais diversificada oferta de 

âmbito cultural e, ao mesmo tempo, 

promovendo actividades que vão ao 

encontro dos anseios da juventude.

Curso de Português para estrangeiros

Alguns dos participantes reuniram no final do curso em almoço convívio

O Município de Vila Nova de Poiares 

promoveu um curso de português 

dirigido à comunidade estrangeira 

residente no Concelho.

Sendo a língua um factor de 

integração, esta iniciativa assume uma 

enorme importância para a inserção 

social destes imigrantes na comunidade 

poiarense.

No final do curso, alguns das cerca de 

três dezenas de participantes decidiram 

reunir-se num almoço, para o qual 

convidaram o Presidente da Câmara.

Talento dos actores foi enaltecido pelo Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques
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I Recriação do “Mercado Antigo”
Iniciativa assinalou o 20º aniversário do Grupo 
Folclórico e Etnográfico do Município de Poiares

Durante dois dias o Grupo Folclórico e 

Etnográfico do Município de Vila Nova de 

Poiares celebrou o seu aniversário, com 

a realização de um festival de folclore 

e a I Recriação do Mercado Antigo, em 

parceria com o Município e a Associação 

iCreate.

A iniciativa, que teve lugar na Alameda 

de Santo André, acolheu o XVIII Festival 

de Folclore, com a participação do 

Rancho Folclórico “O Plátano de Alijó” 

- Região do Douro, Rancho Folclórico 

“Serra do Ceira”, de Góis, o Rancho Típico 

“Os Barqueiros do Mondego”, de Miro - 

Penacova e ainda o Rancho Folclórico da 

Atalaia - Almoster, Santarém. 

A noite de festival de folclore trouxe à 

Alameda um autêntico ‘mar de gente’ que, 

além de apreciarem as danças e cantares 

tradicionais, puderam ainda assistir a um 

espetáculo humorístico protagonizado 

pela associação iCreate.

No segundo dia de ‘festa’, e por 

estarmos em mês de santos populares,  

contou com a realização de um desfile 

de marchas populares, contando com 

três marchas convidadas, a Marcha da 

Barqueira de Taveiro, de Coimbra, a 

Marcha da Cheira, de Penacova e a Marcha 

de Santa Clara, também de Coimbra.

A par da animação musical que, foi 

uma constante, durante os dois dias de 

festa, huve ainda lugar à I Recriação do 

Mercado Antigo, organizada em parceria 

com as várias associações concelhias, 

proporcionando um autêntico regresso 

ao passado, com o reviver das tradições e 

costumes antigos.

A participação das diversas 

associações e coletividades concelhias, 

bem como a grande afluência de público, 

são o sinal da importância da preservação 

e defesa do património cultural de Vila 

Nova de Poiares.

Cultura
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Poiares recebeu 1º Torneio APC/Ekis de Hóquei em Patins

O auditório do CCP-Centro Cultural 

de Poiares encheu para assistir ao 

espetáculo “As deusas da dança”, 

protagonizada pelo grupo de ballet de 

Vila Nova de Poiares.

Ao longo de mais de uma hora 

de espetáculo, o grupo poiarense 

proporcionou um espetáculo verda-

deiramente único de dança clássica 

e contemporânea, que surpreendeu 

todos os presentes, não só com a 

qualidade da técnica, com também 

com a expressividade do estilo das 

coreografias apresentadas.

Esta foi uma iniciativa que veio 

enriquecer ainda mais a programação 

O Pavilhão Gimnodesportivo de Vila 

Nova de Poiares, recebeu no passado 

fim-de-semana o 1º Torneio APC/EKis 

de Hóquei em Patins, numa organização 

da Associação de Patinagem de 

Coimbra (APC), com o apoio da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares. O 

torneio decorreu durante todo o fim-de-

semana, contando com a participação 

de cerca de uma centena de atletas, 

repartidos por equipas de vários pontos 

do país: AAC - Hóquei em Patins, ADO 

- Associação Desportiva de Oeiras, 

Dragon Force e, CENAP Secção Hóquei 

e AE Física para além das Selecções 

Distritais da Associação Patinagem 

Coimbra, Associação de Patinagem do 

Porto, e Associação de Patinagem de 

Aveiro nos escalões de Sub-13 e Sub-15. 

Este é mais um passo extremamente 

positivo para o crescimento desta 

modalidade que, para além do apoio 

entusiástico do público, contou com o 

apoio do Município, disponibilizando-

lhes infra-estruturas desportivas 

de grande qualidade para a prática 

desportiva.

A aposta do Executivo Municipal no 

desporto e na dinamização das infra-

estruturas desportivas concelhias 

tem sido uma realidade inquestionável 

com grande projecção e visibilidade, 

cultural do CCP, que se assume cada vez 

mais como um espaço verdadeiramente 

eclético, multifacetado e com diferentes 

valências que promovem a diversidade 

de géneros culturais, que os poiarenses 

têm sabido aproveitar e utilizar, 

demonstrando assim o grande potencial 

que Poiares tem no âmbito da cultura.

Além de evidenciar a polivalência 

e excelentes condições do Centro 

Cultural, este espetáculo veio ainda 

sublinhar que Poiares, também nesta 

matéria, tem ‘cartas para dar’ com 

muitos talentos de qualidade e grande 

nível artístico, à altura do melhor que 

existe e se faz na região e no país.

permitindo-lhe granjear nome e 

prestígio, não só a nível local, como 

nacional, ao mesmo tempo que atrai 

mais gente a Vila Nova de Poiares, 

Grupo de Ballet apresentou as
 “Deusas da Dança”

CCP acolheu o espectáculo “As Deusas da Dança” pelo Grupo de Ballet de Poiares

dá a conhecer os recursos naturais 

e endógenos do concelho, como a 

gastronomia, o que incentiva e dinamiza 

também a própria economia local.

CCP acolheu o espectáculo “As Deusas da Dança” pelo Grupo de Ballet de Poiares

Summer Cup - Volleyball

Verão em Actividade

O Município de Vila Nova de Poiares foi um dos parceiros desta iniciativa 

que, durante uma semana, reuniu mais de mil atletas, com jogos a decorrer nos 

concelhos de Lousã, Góis, Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares.

Durante a pausa lectiva do Verão, o Município de Vila Nova de Poiares, em 

parceria com a Cáritas Diocesana de Coimbra, promoveu um conjunto alargado 

de atividades, desportivas, culturais e sociais, promovendo uma ocupação 

‘saudável’ dos jovens em tempo de férias.

Cultura | Desporto
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Reunião oRdináRia 16 de Maio de 2014
Presentes à reunião:
VICE-PRESIDENTE: Artur Jorge Baptista dos Santos
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, Zita 
Guiomar Carvalho Cação, Nelson Pedro Santos Coelho.
FALTAS: Sr. Presidente João Miguel Sousa Henriques
O Sr. Vice-Presidente Artur Santos informou que o Sr. 
Presidente se encontra impossibilitado de estar presente na 
reunião, em virtude de estar em representação do Município, 
pelo que o Sr. Vice-Presidente assumiu a presidência da 
reunião, nos termos legais e regimentais. 
A Câmara deliberou justificar a falta do Sr. Presidente.

PRESIDÊNCIA
1. Proposta de venda em hasta pública de bens móveis e 
outros materiais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
2. Proposta de abertura de Concurso Público para a 
Cedência Temporária de exploração de Bar – Centro 
Coordenador Transportes de V.n.Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
3. Proposta de Revogação da deliberação referente à 
constituição a favor da adiP do direito de Superfície 
sobre os prédios que serviam de escolas Primárias
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto de qualidade 
do Sr. Vice-Presidente, com os votos contra dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a revogação.
4. apelo “em defesa da escola Pública”
A Câmara deliberou, por unanimidade subscrever o 
documento.

UAT - JURÍDICO E CONTENCIOSO
1. expropriação Rua augusto duarte Simões – 
indemnização a Maria Helena Gomes de andrade – 
Clarificação de Valores
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, pagar a título de indemnização o valor 
de 3.075,00€ à expropriada.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. ata 12/2014, para aprovação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 
Vice-Presidente, por não ter estado presente, aprovar a ata 
nº 12/2014 com as alterações apresentadas.
2. ata 13/2014, para aprovação  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 
13/2014, com alteração.
3. Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria de 
30 de abril de 2014
A Câmara tomou conhecimento.
4. informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.

DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras nº 33/2013 – Legalização de 
estabelecimento de mercearia com secção de bebidas – 
arménio do espírito Santo Carvalho – Soutelo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras nº 15/2014 – Legalização de 
ampliação de moradia – alexandra Margarida Costa e 
Silva – eirinhas-S.Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 12/2013 – Reconstrução e 
ampliação de moradia – Paulo Jorge Ferreira Gomes – 
Forcado
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Projeto de Regulamento de Beneficiação de Pequenos 
espaços de domínio Público
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto.

Reunião oRdináRia 6 de JunHo de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, Artur 
Jorge Baptista dos Santos, Zita Guiomar Carvalho Cação, 
Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
1. opção de venda da participação no Capital Social da 
eRSuC – Ratificação da decisão 
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de 
não alienação da participação do Município de Vila Nova de 
Poiares no capital social da ERSUC.
2. Transporte da Rodoviária da Beira Litoral- Carvalho-
V.n.Poiares à 2ª feira
A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Município 
providencie no sentido de assegurar o transporte, às 2ªs. 

feiras, Com saída do Carvalho às 8h45m, passagem por 
Soutelo às 9h00 e pelo Crasto às 9h15m, com destino ao 
Mercado Municipal, sendo o percurso de regresso efectuado 
com partida às 12h30m do Terminal de Camionagem. 
Deliberou ainda que o preço do bilhete unitário, passe a ter 
o valor de 1,40€.
3. aplicação do horário de trabalho de 40 horas semanais 
e 8 diárias – Para conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.
4. Proposta de cedência de direito de exploração da Fraga 
– Zona de Recreio e Lazer à sociedade unipessoal 3 áS – 
arte, artesanato e animação, unipessoal, Lda.
Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. 
Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento legal.
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta 
acima transcrita.
5. designação de membro para Conselho económico e 
Social Municipal
Os Srs. Vereadores do PSD não designaram nenhum 
membro para integrar o Conselho Económico e Social 
Municipal.

POLÍCIA MUNICIPAL
1. Propostas de sinalização em estrada de Vale de 
afonso, Vila Chã, Cabeço de Celas, entroncamento, 
estrada entroncamento - Cabeço de Celas, 
Malpartida Forcado e Lombada – Colocação de sinais 
verticais de perigo a1a (curva à direita) e a1b (curva 
à esquerda)
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações 
de sinalização propostas.
2. Proposta de sinalização – entroncamento – remoção 
de sinal de sinal vertical de proibição C2 (trânsito 
proibido excepto residentes) e remoção de sinal vertical 
de proibição C15
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a alteração de sinalização.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. ata 15/2014, para aprovação  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 
15/2014, com as alterações identificadas.
2. iCreate - Pedido de licença especial de ruído – “Festa 
da frô – com música dos anos 60, 70, 80 e 90”
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento.
3. Centro Convívio do Carvalho – Pedido de licença 
especial de ruído – espetáculo de atuação do artista 
“Clemente”
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento.
4. aHBVVnP – Pedido de licença para realização de 
manifestação desportiva de automóveis – Poyares 
Rotações Motorshow
Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. 
Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento legal.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
deferimento.
5. Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento.
6. informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
7. associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Vila nova de Poiares –Pedido de apoio
Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. 
Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento legal.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência de uma verba para a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, no 
valor de 5.000,00€.
8. associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Vila nova de Poiares –Pedido de apoio
Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. 
Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento legal.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência de uma verba para a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, no 
valor de 5.000,00€.
9. alteração orçamental nº 3/2014 – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, ratificar a alteração orçamental.
10. Hasta Pública – Para conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.

DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras n.º 20/2014 – alteração de edifício 
destinado a arrumos de alfaias agrícolas – José Luís 
Martins Marques – Brejo - São Miguel  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras n.º 4/2013 – alterações em moradia 

– nuno alexandre Castro Simões – Lobato-Moinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras n.º 37/2013 – aprovar informação 
técnica de 2/5/2014 - alfredo Martins Ferreira – areias-
Cascalho
Com base na informação técnica, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, anular a deliberação anterior e permitir 
que o processo continue como se estivesse no ponto 
exatamente anterior à última deliberação tomada pela 
Câmara Municipal.
4. Processo de obras n.º 19/2014 – alteração/
legalização de moradia e anexo – Maria Helena Simões 
Candeias Rosa dos Santos – Hortas - S.Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. Processo de obras n.º 29/2013 – Conclusão de obra – 
José emídio Rodrigues da Silva – Louredo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
6. Processo de Loteamento nº 10/2005 – Receção de 
infraestruturas – isidoconstruções - Ribeira do Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
7. Relatório mensal de obras/reparações realizadas e em 
curso – Para conhecimento
Para este assunto foi presente, para conhecimento, o 
relatório mensal das obras/reparações realizadas e em 
curso, referente ao mês de abril
8. Redução do escalão de consumo de água  
Com base na informação técnica, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar a redução do consumo para o 
escalão 5, ao invés do escalão 6 no mês de Janeiro de 2014.

Reunião oRdináRia 20 de JunHo de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, Artur 
Jorge Baptista dos Santos, João Pedro Vaz Pereira, em 
substituição da Sra. Vereadora Zita Guiomar Carvalho 
Cação, Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
1. Regulamento interno de Funcionamento, atendimento 
e Horários de Trabalho da Câmara Municipal de Vila nova 
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e 
Horários de Trabalho da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares.
2. Projeto de Regulamento de Beneficiação de Pequenos 
espaços do domínio Público
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final 
do Projeto de Regulamento de Beneficiação de Pequenos 
Espaços do Domínio Público, após ter sido submetido a 
apreciação pública e não ter tido qualquer alteração. 
3. Proposta de justificação de não submissão a consulta 
pública e audiência de interessados do Regulamento 
Geral de Funcionamento das instalações desportivas do 
Município de Vila nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a decisão de não submeter 
a apreciação pública o projeto de Regulamento Geral de 
Funcionamento das Instalações Desportivas do Município 
de Vila Nova de Poiares, nem a audiência de interessados, 
uma vez que o regulamento em apreço não contempla 
matéria protegida por entidades representativas de 
interesses coletivos dado que, reflete essencialmente, 
matéria de gestão e funcionamento das instalações 
desportivas.

POLÍCIA MUNICIPAL
1. Propostas de sinalização em Lombada - Colocação de 
sinais verticais de proibição C3b
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações 
de sinalização.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. ata 16/2014, para aprovação  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 
Vereador João Pereira, do PS, por não ter estado presente, 
aprovar a ata nº 16/2014.
2. aRSM - Pedido de licença para realização de prova 
desportiva- “Poiares Trail”-Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
3. Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento.
4. informação dos Serviços 
A Câmara tomou conhecimento.
5. associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Vila nova de Poiares –Pedido de apoio
Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. 
Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento legal.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência de uma verba para a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, no 
valor de 5.000,00€.
6. PoiaRTeS 2014- Pedido de apoio para alojamento e 
alimentação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 
de apoio.
7. lnf. n.º 57/2014- Proposta de apoio socioeconómico
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 
de apoio socioeconómico.
8. Protocolo de Cedência do Complexo desportivo - 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo 
celebrado com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares para a cedência do Complexo Desportivo.
9. Protocolo de atribuição de Subsídio- Filarmónica 
Fraternidade Poiarense
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo.

DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras n.º 24/2014 - abertura de vão em 
muro para colocação de portão - Manuel Correia Luís - 
olho Marinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras n.º 12/2014 - Legalização de 
ampliação de moradia - Fernando Miguel Pereira 
Carvalho – Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras n.º 20/2013 - Legalização de 
alteração de moradia - Maria Celeste Carvalho antunes 
– ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Processo de obras n.º 47/2011 - Legalização de anexo 
à moradia - José adérito dos Santos Ribeiro - Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. Processo de obras n.º 01/2009 - caducidade de 
processo - Luciana Maria de azevedo da Cunha Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
6. almeidas - almeida & Filhos, Lda. - isenção de 
licenciamento de casa de madeira com rodas - 
“Habimóvel”
A Câmara deliberou, por unanimidade, que as casas 
de madeira com rodas, denominadas “Habimóvel”, não 
estão sujeitas a licenciamento no âmbito do RJUE - 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, estando no 
entanto sujeitas a comunicação à Câmara, nos termos 
equivalentes às de obras isentas, podendo a Câmara 
Municipal ter de solicitar elementos esclarecedores, com 
as condições impostas nos termos da informação técnica 
presente.

Reunião oRdináRia 4 de JuLHo de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, João 
Pedro Vaz Pereira, em substituição do Sr. Vice-Presidente, 
ausente no estrangeiro, Zita Guiomar Carvalho Cação, 
Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
1. alienação de Participação Financeira na agência 
WRC – decisão de não interesse na aquisição de quota 
- Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. ata 17/2014, para aprovação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. 
Vereadora Zita Cação, do PSD, por não ter estado presente, 
aprovar a ata nº 17/2014, com as alterações identificadas.
2. iCreate - Pedido de licença especial de ruído- “Festa da 
Frô”-Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
3. Festas de olho Marinho e alveite Pequeno - Pedido de 
licença especial de ruído- Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
4. Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento.
5. informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
6. Previsão de Fundos disponíveis – antecipação de 
receitas próprias para aumento temporário de fundos 
disponíveis
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a antecipação de receitas 
próprias, nos termos do art.º 4 da Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso, para aumento temporário de 
fundos disponíveis.



21Nº 4 - Ano I - II Série
19 de Setembro de 2014Deliberações

7. despachos de Fundos disponíveis negativos – 
Ratificação
Face às questões levantadas, o Sr. Presidente retirou 
o ponto da ordem de trabalhos, informando que os 
despachos serão presentes à próxima reunião, para serem 
votados, um por um.
8. alteração orçamental nº 4/2014
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração 
orçamental nº 4/2014.
9. aquisição de eletricidade no mercado livre – ajuste 
directo
A Câmara deliberou, por unanimidade abrir o procedimento 
para aquisição de electricidade no mercado livre, por ajuste 
directo, nos termos da alínea e), do nº1 do art. 26º do CCP, 
ao abrigo do Acordo Quadro de electricidade da CIM Região 
de Coimbra, com os seguintes preços base:
- BTE: 31.500,00€
- BTN: 192.500,00€
Mais deliberou aprovar as peças do procedimento e anexos 
(Convite de apresentação de propostas e caderno de 
encargos).
Deliberou ainda nomear para júri do procedimento os 
seguintes elementos:
- Presidente: João Miguel Sousa Henriques
- 1º Vogal: Artur Jorge Baptista dos Santos
- 2º Vogal: Isabel Maria Santos Miguel
- 1º Vogal suplente: Mário Magalhães Maia
- 2º Vogal suplente: Paula do Céu Bento Couceiro
10. PoiaRTeS 2014- Pedido de isenção do pagamento de 
taxas – Câmara Municipal de Loures
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção.

DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. arselino Marques Travassos - Certidão de destaque - 
Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras n.º 16/2009 – caducidade de 
processo- Jaime albino Santos Martins – Poiares-Sto.
andré
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras n.º 64/2010 – Procedimento 
deserto – Construções antónio Coelho&Santos – 
Pinheirais
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Redução do escalão de consumo de água
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução do 
escalão 6, para o escalão 5.

Reunião oRdináRia 18 de JuLHo de 2014
Presentes à reunião:
VICE-PRESIDENTE: Artur Jorge Baptista dos Santos
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, João 
Pedro Vaz Pereira, Zita Guiomar Carvalho Cação, Nelson 
Pedro Santos Coelho
  
PRESIDÊNCIA
1. abertura de Concurso Público para cedência temporária 
de exploração da Piscina Municipal descoberta sita no 
Complexo desportivo Municipal – Para conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.

POLÍCIA MUNICIPAL
1. Proposta de alteração de trânsito – Pinheiro - Colocação 
de sinal vertical a2a (Lomba) e correspondentes 
lombas 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a alteração de trânsito.
2. Propostas de alteração de trânsito – Ventosa, Pereiro 
de além, Santa Maria, Crasto, Pereiro de Baixo e algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações 
de trânsito.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÂO GERAL
1. ata 18/2014, para aprovação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 
Vice-Presidente por não ter estado presente, aprovar a ata 
nº 18/2014, com as alterações identificadas.
2. Festas de Pinheiro e abraveia - Pedido de licença 
especial de ruído- Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
3. Festas de Forcado – Pedido de licença especial de 
ruído – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
4. Festas de Vale de afonso - Pedido de licença especial 
de ruído – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
5. Festas de Cabeças - Pedido de licença especial de ruído 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.

6. Cedência de viatura de transporte colectivo de 22 
lugares – para conhecimento
A Câmara tomou conhecimento
7. Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria 
A Câmara tomou conhecimento.
8. informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
9. alteração orçamental nº 5/2014
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração .
10. alteração às Grandes opções do Plano nº2/2014
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a alteração.
11. aquisição de electricidade no Mercado Livre – 
Correcção de Gralha
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação 
da numeração dos lotes, pelo que onde consta “Lote 1”, 
deve ler-se “Lote 2”, e onde consta “Lote 2”, deve ler-se 
“Lote 1”.

DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Meigal – Construção e administração de Propriedades, 
S.a. – alteração de utilização da Fração a – Lote 6 – 
Fundo da Rua - V.n.Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÂO GERAL
12. despachos
- daG-C nº 1/2014 a daG-C nº 4/2014;
- daG-C nº 6/2014 a daG-C nº 29/2014;
- daG-C nº 32/2014 a daG-C nº 81/2014;
- daG-C nº 86/2014 a daG-C nº 92/2014;
- daG-C nº 94/2014 a daG-C nº 125/2014;
- daG-C nº 127/2014 a daG-C nº 146/2014;
- daG-C nº 148/2014 a daG-C nº 159/2014;
- daG-C nº 161/2014 a daG-C nº 168/2014;
- daG-C nº 170/2014 a daG-C nº 172/2014;
- daG-C nº 176/2014;
- daG-C nº 179/2014 a daG-C nº 186/2014;
- daG-C nº 188/2014 a daG-C nº 213/2014;
- daG-C nº 218/2014 a daG-C nº 300/2014;
- daG-C nº 302/2014 a daG-C nº 310/2014;
- daG-C nº 312/2014 a daG-C nº 321/2014;
- daG-C nº 323/2014 a daG-C nº 329/2014;
- daG-C nº 332/2014 a daG-C nº 368/2014;
- daG-C nº 370/2014 a daG-C nº 392/2014;
- daG-C nº 394/2014 e daG-C nº 395/2014;
- daG-C nº 398/2014 e daG-C nº 399/2014;
- daG-C nº 401/2014;
- daG-C nº 404/2014 a daG-C nº 406/2014;
- daG-C nº 408/2014 a daG-C nº 419/2014;
- daG-C nº 423/2014 a daG-C nº 424/2014
- Presidência nº 3/2014;
- Presidência nº 5/2014 a Presidência nº 20/2014;
- Presidência nº 22/2014 a Presidência nº 42/2014;
- Presidência nº 44/2014 a Presidência nº 62/2014;
- Presidência nº 64/2014 a Presidência nº 66/2014;
- Presidência nº 68/2014 a Presidência nº 69/2014;
- Presidência nº 71/2014 a Presidência nº 80/2014;
- Presidência nº 82/2014 a Presidência nº 89/2014;
- Presidência nº 91/2014 a Presidência nº 97/2014;
- Presidência nº 99/2014 a Presidência nº 109/2014;
- Presidência nº 112/2014;
- Presidência nº 115/2014;
- Presidência nº 136/2014 a Presidência nº 139/2014;
- Presidência nº 141/2014 a Presidência nº 162/2014;
- Presidência nº 166/2014 a Presidência nº 176/2014;
- Presidência nº 178/2014 a Presidência nº 183/2014;
- Presidência nº 185/2014 a Presidência nº 208/2014;
- Presidência nº 211/2014;
- Presidência nº 213/2014;
- Presidência nº 217/2014 a Presidência nº 220/2014;
- Presidência nº 225/2014;
- Presidência nº 229/2014;
- Presidência nº 233/2014 a Presidência nº 237/2014;
- Presidência nº 239/2014 a Presidência nº 240/2014;
- Presidência nº 242/2014 a Presidência nº 245/2014;
- Presidência nº 248/2014;
- Presidência nº 250/2014 a Presidência nº 254/2014;
- Presidência nº 256/2014 a Presidência nº 257/2014;
- Presidência nº 261/2014 a Presidência nº 265/2014;
- Presidência nº 267/2014 a Presidência nº 273/2014;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
despachos.
Nesta votação não participaram os vereadores do PSD, que 
se ausentaram da Sessão.

Reunião oRdináRia 1 de aGoSTo de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques

VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, João 
Pedro Vaz Pereira, em substituição do Sr. Vice-Presidente, 
ausente no estrangeiro, Zita Guiomar Carvalho Cação, 
Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
1. Concurso Público – cedência temporária de exploração 
do Ginásio Municipal - Para conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.
2. desistência Contrato Promessa Compra e Venda – João 
Manuel Martins dos Santos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a desistência 
do Contrato Promessa Compra e Venda, entre o Município e 
João Manuel Martins dos Santos (art.º 1695).
3. autorização de utilização de Marca Registada – “Vila 
nova de Poiares - Capital universal da Chanfana”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato 
de Utilização de Marca Registada “Vila Nova de Poiares – 
Capital Universal da Chanfana”, celebrado entre o Município 
e Sr. Sérgio Paulo Dinis da Silva.

POLÍCIA MUNICIPAL
1. Proposta de colocação de espelho – Venda nova 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. ata 19/2014, para aprovação
A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções 
dos Srs. Vereadores, do PSD, e com a abstenção do Sr. 
Presidente, por não ter estado presente, aprovar a ata nº 
19/2014, com as alterações identificadas.
2. Festas de Ribas - Pedido de licença especial de ruído 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento.
3. Festas de Venda nova – Pedido de licença especial de 
ruído – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento.
4. agrupamento escuteiros Pombal – Pedido de licença 
de acampamento ocasional – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento.
5. “Poiares Summer Sunset” – Pedido de licença especial 
de ruído – Ratificação
Na discussão e votação, deste assunto, não participou o Sr. 
Vereador João Pereira, do PS, por impedimento legal.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento.
6. Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento.
7. informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
8. aquisição de eletricidade no Mercado Livre – BTn 
e BTe – Prorrogação do prazo para apresentação de 
propostas
A Câmara deliberou, por unanimidade, a prorrogação.
9. associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila nova de Poiares – Pedido de apoio
Na discussão e votação, deste assunto, não participou o Sr. 
Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento legal.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência de uma verba para a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, no 
valor de 5.000,00€.
10. alteração orçamental nº 6/2014
A Câmara deliberou, maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores, do PSD, aprovar a alteração orçamental.
11. alteração às Grandes opções do Plano nº 3/2014
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores, do PSD, aprovar a alteração.
12. despachos
- Presidência nº 143/2014;
- Presidência nº 209/2014 a Presidência nº 210/2014;
- Presidência nº 212/2014;
- Presidência nº 215/2014;
- Presidência nº 221/2014 a Presidência nº 223/2014;
- Presidência nº 226/2014 a Presidência nº 227/2014;
- Presidência nº 241/2014;
- Presidência nº 266/2014;
- Presidência nº 270/2014;
- Presidência nº 274/2014;
- Presidência nº 280/2014;
- Presidência nº 284/2014 a Presidência nº 289/2014;
- Presidência nº 289-B/2014;
- Presidência nº 291/2014 a Presidência nº 306/2014;
- Presidência nº 310/2014 a Presidência nº 313/2014;
- Presidência nº 318/2014 a Presidência nº 319/2014;
- Presidência nº 321/2014 a Presidência nº 326/2014;
A Câmara deliberou por maioria, com abstenção dos Srs. 

Vereadores do PSD, aprovar os despachos
- Presidência nº 214/2014;
- Presidência nº 216/2014;
- Presidência nº 224/2014;
- Presidência nº 228/2014;
- Presidência nº 230/2014 a Presidência nº 232/2014
- Presidência nº 238/2014;
- Presidência nº 246/2014;
- Presidência nº 255/2014;
- Presidência nº 258/2014;
- Presidência nº 260/2014;
- Presidência nº 275/2014;
- Presidência nº 277/2014 a Presidência nº 279/2014;
- Presidência nº 281/2014;
- Presidência nº 308/2014 a Presidência nº 309/2014;
- Presidência nº 315/2014;
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 24º do 
CPA. 
A Câmara deliberou por maioria, com abstenção do Sr. 
Vereador Pedro Coelho, aprovar os despachos
- Presidência nº 143/2014 (Substituição de baterias de 
elevador - CCP);
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Pedro Ceolho, do PSD, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 24º do 
CPA. 
A Câmara deliberou por maioria, com abstenção do Sr. 
Vereador Carlos Henriques, aprovar os despachos

DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras nº 10/2014 – Construção de anexo 
– José Francisco C. águas Pacheco – Vale de Vaíde
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras nº 60/2011 – Legalização de anexo 
– alberto Carvalho da Silva – Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 37/2013 – execução de telheiro 
e muros de vedação – alfredo Martins Ferreira – areias/
entroncamento 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

Reunião oRdináRia 22 de aGoSTo de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, João 
Pedro Vaz Pereira, em substituição do Sr. Vice-Presidente, 
Artur Santos, Fernando Serra Pires Soares, em substituição 
da Sra. Vereadora Zita Cação, Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
1. Proposta de Protocolo de atribuição de Subsídios - 
associação Humanitária de Bombeiros de Vila nova de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade e sem a participação 
do Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento 
legal, aprovar o Protocolo de Atribuição de Subsídios a 
celebrar com a Associação Humanitária de Bombeiros de 
Voluntários de Vila Nova de Poiares. 
2. Proposta de Protocolo de atribuição de Subsídios - 
associação Portuguesa de Pais e amigos do Cidadão a 
deficiente Mental de Vila nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo 
de Atribuição de Subsídios a celebrar com a Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 
de Vila Nova de Poiares.
3. desistência de Contratos Promessa Compra e Venda: 
de parcela de terreno, na Moura Morta (art.0 339) 
pertencente a Maria isabel Martins dos Santos e de 
prédio rústico, na Moura Morta (art.º 1695) pertencente 
e João Manuel Martins dos Santos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a desistência 
do contrato de promessa de compra e venda, nos termos 
da proposta.
4. Relatório/inspeção Geral de Finanças - Para 
Conhecimento
A Câmara tomou conhecimento

POLÍCIA MUNICIPAL
1. Proposta de colocação de passadeira – Ferreira
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 
de colocação de passadeira, na localidade de Ferreira, nos 
termos da informação nº 516/2014 da Polícia Municipal.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÂO GERAL
1. ata 20/2014, para aprovação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do 
Sr. Vereador Fernando Soares, do PS, por não ter estado 



22 Nº 4 - Ano I - II Série
19 de Setembro de 2014 Deliberações | Breves

presente, aprovar a Ata nº 20/2014.
2. Festa em Honra de nª Sr.ª das necessidades - Pedido 
de licença especial de ruído – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento da pretensão.
3. Festa em Sobreiro - Pedido de licença especial de ruído 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento da pretensão.
4. Festa em Santa Maria/arrifana - Pedido de licença 
especial de ruído - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento da pretensão.
5. Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento. 
6. informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
7. associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila nova de Poiares – Pedido de apoio - julho
A Câmara deliberou, por unanimidade, sem a participação 
do Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento 
legal, aprovar a transferência de uma verba para a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares, no valor de 5.000,00€.
8. associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Vila nova de Poiares – Pedido de apoio - agosto
A Câmara deliberou, por unanimidade, sem a participação 
do Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento 
legal, aprovar a transferência de uma verba para a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares, no valor de 5.000,00€.
9. alteração orçamental nº 7/2014 e alteração às 
Grandes opções do Plano nº 4/2014 - Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs.Vereadores do PSD, ratificar a Alteração Orçamental 
nº 7/2014 e Alteração às Grandes Opções do Plano nº 
4/2014.
10. alteração orçamental nº 8/2014
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar a Alteração Orçamental nº 
8/2014.
11. despachos
- Presidência nº 143/2014;
- Presidência nº 290/2014;
- Presidência nº 314/2014;
- Presidência nº 316/2014 a Presidência nº 317/2014;
- Presidência nº 329/2014 a Presidência nº 336/2014;
- Presidência nº 338/2014;
- Presidência nº 341/2014 a Presidência nº 344/2014;
A Câmara deliberou por maioria, com abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar os despachos
- Presidência nº 250/2014;
- Presidência nº 339/2014 a Presidência nº 340/2014;
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 24º do 
CPA. 
A Câmara deliberou por maioria, com abstenção do Sr. 
Vereador Pedro Coelho, aprovar os despachos

DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. CBeiSa - Centro de Bem estar infantil de Santo andré 
- Projeto de arquitetura atualizado
Atenta a informação técnica prestada, acrescida do 
conhecimento da pré-existência e da aprovação de 
arquitetura anterior, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
a aprovação do projeto de arquitetura atualizado, que faz 
parte do processo de atribuição (em curso) da autorização 
de atualização, no qual foi reconhecida a sua suspensão 
para que este ato administrativo pudesse ter lugar.
2. Processo de obras nº 4/2014 - abertura de vão de 
portão - Paul Stewart Cooper - Pereiro de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 13/2014 - Legalização de 
alterações em moradia – antoon Paul Scheening Rep. 
Legal de Ronald Vries - Pereiro de além
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Processo de obras nº 22/2014 - Legalização de 
alterações em moradia - Petrus Johannes Maria oomens 
– Malpartida
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. ine: estatísticas da Construção e Habitação 2013 - 
Para Conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.

As actas aqui apresentadas 
poderão ser consultadas em: 
www.cm-vilanovadepoiares.pt

Pagamento de água agora 
também por Multibanco

O atual Executivo Municipal tem 

vindo a implementar um conjunto 

de medidas no sentido de simplificar 

e desburocratizar o funcionamento 

administrativo do Município, ajustando 

e adaptando-o de forma a poder 

responder melhor e mais rapidamente 

às necessidades dos munícipes.

Neste sentido, foi introduzido 

o sistema de pagamentos por 

multibanco, que vem constituir uma 

importante alternativa para quem não 

tem possibilidade de se deslocar aos 

serviços municipais durante o horário 

de expediente.

Este é mais um serviço que o 

Município vem colocar à disposição dos 

munícipes, contribuindo para o bem-

estar e comodidade das populações. 

O pagamento da faturação de Água, 

Saneamento e Resíduos Sólidos do 

Município de Vila Nova de Poiares, 

já pode ser efectuado por esta via 

(multibanco).

As faturas passaram a integrar os 

dados entidade, referência e montante 

que devem ser utilizados para pagamento, 

podendo ser efetuado em qualquer 

serviço multibanco, no horário que mais 

for conveniente para o Munícipe.

Depois de um período de transição,  

a partir de SETEMBRO, a cobrança 

deixa de ser feita porta-a-porta, fruto 

da necessidade de salvaguardar a 

segurança dos trabalhadores municipais 

(cobradores), evitando que tragam 

quantias avolumadas de dinheiro consigo, 

o que, nos dias de hoje, representa 

um risco acrescido, até para a própria 

integridade física dos trabalhadores.

Neste sentido, o pagamento da fatura 

de água passou a ser efetuado apenas 

por 3 vias: Multibanco, débito directo, ou 

diretamente nos serviços municipais.

É importante referir que, uma vez 

ultrapassado o prazo de pagamento da 

fatura de água, via Multibanco, os dados 

para pagamento terminam, pelo que os 

munícipes devem dirigir-se á Câmara 

Municipal a fim de regularizar a sua 

situação.

Saúde Pública e Ambiente

João Miguel Sousa Henriques, 

Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Poiares ALERTA todos 

os Munícipes para a necessidade do 

cumprimento das regras da recolha dos 

Resíduos Sólidos, nomeadamente no 

que respeita aos designados ‘monos’ 

domésticos ou resíduos de grandes 

dimensões (mobílias velhas, sofás, 

frigoríficos, colchões, etc.) que não 

podem ser acondicionados dentro 

dos contentores que se encontram 

na via pública, nem deixados junto 

aos mesmos, porque não podem ser 

recolhidos.

Este tipo de resíduos deve ser 

depositado no Estaleiro Municipal, para 

que se possa dar-lhe o tratamento mais 

adequado, salvaguardando as normas 

ambientais e de saúde pública. 

Assim, todos os munícipes que 

pretendam desfazer-se dos seus 

‘monos’ domésticos devem, para o 

efeito, contactar os Serviços Municipais 

competentes, podendo fazê-lo pes-

soalmente na Câmara Municipal, por 

telefone:239420850 ou por e-mail: 

cmvnp@mail.telepac.pt.

O desrespeito destas normas 

coloca em causa a saúde pública e o 

meio-ambiente, pelo que sempre que 

identificada qualquer situação deste 

tipo, haverá lugar ao levantamento 

do correspondente Auto de 

Contraordenação.

21498

Álvaro Cunhal em exposição no CCP
O Município de V.N.Poiares, em 

parceria com a delegação regional do 

Partido Comunista Português, promoveu 

uma exposição em memória do histórico 

dirigente comunista Álvaro Cunhal.

A exposição, que esteve patente, 

no CCP-Centro Cultural de Poiares,  foi 

inaugurada pelo Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henriques, 

acompanhado do Vice-Presidente, 

Artur Santos, e de representantes das 

delegações regional e concelhia do PCP.

Para João Henriques é importante 

sublinhar a importância de dar a 

conhecer, em especial aos mais jovens, 

a vida e obra do histórico elemento do 

PCP, até porque se trata de «uma das 

figuras mais marcantes do século XX, 

Exposição em parceria com a Delegação Regional do Partido Comunista Português

não só na sua vertente política, como 

de autor, escritor e historiador», referiu.  

«Independentemente das diferenças 

ideológicas que nos separam, não 

deixamos de reconhecer os seus méritos 

e valores, nomeadamente enquanto 

estadista», apontou, numa afirmação 

democrática de liberdade e pluralismo»



23Nº 4 - Ano I - II Série
19 de Setembro de 2014Artes | Cultura

CCP acolhe mostra de pintura Pop Art

O Município de Vila Nova de Poiares 

inaugurou a Mostra de Pintura de Pop Art, 

“New Concrete Art” do artista de renome 

Noel Fignier, há vários anos radicado no 

Concelho, e que pela primeira vez aqui 

expõe a sua obra. Nascido em Paris, a 5 

de Janeiro de 1948, está estabelecido em 

Portugal desde 1995, após ter exibido a 

sua obra em locais como Nova Iorque, 

Paris ou Estocolmo.

Presente na sessão de inauguração, 

o Presidente da Câmara Municipal, 

João Miguel Henriques, fez questão de 

agradecer ao artista a exposição dos 

seus trabalhos em Vila Nova de Poiares, 

destacando a sua relevância no panorama 

mundial, sobretudo pelo seu papel neste 

movimento artístico.

Já Noel Fignier, agradeceu a 

oportunidade de aqui poder expor os seus 

trabalhos, desejando poder contribuir 

para a divulgação desta corrente artística, 

agora exposta no CCP – Centro Cultural 

de Poiares.

Para o Executivo, esta mostra de 

pintura enquadra-se na política defendida 

em oferecer aos munícipes uma oferta 

cultural rica e diversificada, promovendo 

o ecletismo e uma programação de 

qualidade deste espaço (CCP). Aliás, é 

também aqui, numa das suas salas, que 

Noel Fignier instalou o seu atelier, e onde 

criou algumas das obras agora patentes.

Exposição “New Concrete Art” de Noel Fignier, patente até final de Setembro

A exposição estará patente até final do 

mês de Setembro, podendo ser visitada 

entre as 9h00 e as 18h00, de segunda a 

sexta, e ao sábado, das 10h00 às 12h30, 

sendo que o seu horário será alargado 

durante a POIARTES – Feira Nacional de 

Artesanato, que se realiza entre 12 e 15 de 

Setembro.

Nascido na década de 50 do século 

XX na Inglaterra e Estados Unidos, o 

movimento artístico Pop Art buscava a sua 

inspiração na cultura de massas, com os 

artistas a criticar de forma irónica a vida 

quotidiana, materialista e consumista, e 

da qual Andy Warhol, pintor e cineasta, se 

assumiu como o seu maior representante.

Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, acompanhado por Noel Fignier (à esquerda) e Artur Santos, Vice-Presidente

Noel Fignier exibe algumas das suas obras
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Poiares em festa em honra de Nossa 
Senhora das Necessidades
Ponto alto foi a procissão da Padroeira que percorreu as artérias da vila

A população de Vila Nova de Poiares 

reuniu-se mais uma vez para celebrar as 

festas em honra da Padroeira do Concelho. 

Durante o fim-de-semana, foram 

milhares as pessoas que se deslocaram ao 

recinto das festas de Nossa Senhora das 

Necessidades. 

O ponto alto dos festejos ocorreu 

durante a Procissão, que este ano 

mais uma vez reuniu inúmeros fiéis, 

percorrendo as principais artérias da vila.

No desfile religioso estiveram 

presentes representações das Igrejas 

e Capelas do Concelho de Vila Nova 

de Poiares, a Filarmónica Fraternidade 

Poiarense e a Filarmónica Santanense, 

o Agrupamento de Escuteiros 711, que 

orientou a procissão, bem como o 

Corpo de Bombeiros Voluntários, que 

prestou a sua guarda de honra. Também 

muitos foram os fiéis que, a pé, fizeram 

questão de participar na procissão, 

acompanhando a imagem de Nossa 

Senhora das Necessidades, 

A par do cariz sagrado dos festejos, 

o lado profano foi também muito 

concorrido, com o cartaz a corresponder 

às expectativas dos espectadores, como 

se comprovou pelo “mar” de pessoas que 

acorreu ao recinto das festas. Romana e 

Zé Perdigão foram os cabeças de cartaz, 

a que se juntaram a banda poiarense KM2 

e a banda Mega Definição para noites de 

muita animação.

Refira-se que a organização dos 

festejos é da responsabilidade da 

Irmandade de Nossa Senhora das 

Necessidades em conjunto com a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, a 

qual tem a seu cargo o cartaz musical. 

Pese embora as conhecidas dificuldades 

financeiras que atravessa, o Município 

continuou a ser parceiro na organização 

dos festejos, preocupando-se em 

proporcionar um leque musical o mais 

alargado possível e que fosse ao encontro 

dos gostos dos visitantes, intenção bem 

expressa ao alargar de 3 para 4 os dias de 

festa, dedicando o último aos mais jovens.

Como é hábito, no recinto dos festejos 

não faltaram outros motivos de interesse, 

havendo ao dispor dos visitantes, 

tasquinhas, bares, barracas de farturas e 

pão com chouriço, pistas de automóveis, 

e a quermesse com valiosos prémios.


