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Editorial

Editorial
Poiarenses, Amigos,

Não podemos, no entanto, deixar

e económico. É esse o nosso grande

de chamar a atenção para a grave

objetivo e é para isso que trabalhamos

Com o lançamento deste Boletim

situação financeira que encontrámos

todos os dias.

Municipal, inauguramos um novo

no município e que, infelizmente,

elo de ligação e comunicação com o

condiciona toda a nossa ação, não nos

Poiares e os Poiarenses merecem

munícipe. Trata-se de uma medida que

permitindo implementar as medidas

todo o nosso esforço. Contudo, esta

futuro se contar com a participação

decorre, por um lado, da necessidade

que gostaríamos. Se por um lado

responsabilidade tem de ser partilhada.

ativa e empenhada de todos.

de dar cumprimento à lei, divulgando

estamos de consciência tranquila,

Cada Poiarense terá também que

todas as deliberações da Câmara

porque nos apresentámos com um

expressar a sua cidadania procurando

Da nossa parte fica a promessa de

Municipal. Por outro lado, será

projeto realista e exequível, por outro

participar ativamente na construção

atuarmos com empenho, honestidade

também uma forma de dar a conhecer

lado, a dimensão das dificuldades

de um concelho que se quer moderno,

e transparência para alcançar o

a todos os cidadãos um pouco daquilo

que encontrámos supera em muito

renovado e orientado para o futuro.

objetivo a que nos propomos.

que é a atividade diária desenvolvida

aquilo que eram as nossas piores

Só unidos em torno de um espírito

por este Executivo.

expetativas.

contudo,

coletivo de pertença e entreajuda,

Aproveitamos ainda a oportunidade

muito empenhados em ultrapassar as

conseguiremos transformar Poiares

para desejar a todos os Poiarenses,

No passado dia 29 de Setembro,

dificuldades com que nos deparamos

num concelho desenvolvido, em

de forma sincera, que esta época

os Poiarenses, depositaram em nós,

e em criar as bases fundamentais para

que todos, sem exceção, se sintam

natalícia seja vivida em paz, com

através do voto, a responsabilidade

a construção de um futuro sustentável

incluídos e respeitados. Poiares é

saúde e na companhia daqueles de

de conduzir os destinos do Município

assente no desenvolvimento social

a nossa terra e só poderá vencer o

quem mais gostam e que o novo ano

Estamos,

nos próximos quatro anos, numa

de 2014 nos traga motivos para sorrir

demonstração clara e inequívoca da

e acreditar num futuro melhor assente

vontade coletiva de virar uma página

numa sociedade mais justa e solidária.

e iniciar um novo ciclo na vida do
nosso concelho. Essa manifestação
de confiança só poderá ter da nossa
parte uma resposta ativa e empenhada
no sentido de contribuirmos para a

Com os votos sinceros de um
Santo e Feliz Natal e de um Próspero
ano novo
O Presidente da Câmara Municipal

valorização de um património único
e que é pertença de todos nós: Vila
Nova de Poiares, a nossa terra.

João Miguel Sousa Henriques
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João Miguel Henriques assume a
Presidência da Câmara Municipal
Novos Órgãos Autárquicos empossados e já em funções

Os rostos do novo Executivo Camarário liderado pelo Presidente João Miguel Henriques

Tomaram posse os novos órgãos
autárquicos do Município de Vila Nova
de Poiares, numa cerimónia que encheu
o salão nobre dos Paços de Concelho,
marcando assim oficialmente a entrada
em funções das equipas do Executivo e
da Assembleia Municipal.
Depois da intervenção da presidente
da Assembleia Municipal cessante, foi
conferida posse aos vários membros que
compõem o Executivo e a Assembleia
Municipal, a que se seguiram as
intervenções do presidente da Câmara
Municipal cessante, Comendador Jaime
Soares e do Presidente da Câmara
Municipal recém-empossado, João Miguel
Henriques, que encerrou a cerimónia de
instalação dos órgãos autárquicos de Vila
Nova de Poiares.
Na ‘passagem de testemunho’, Jaime
Soares saudou a «forma elevada e de
grande sentido democrático» como
decorreu a campanha eleitoral que
culminou com a vitória do PS e da equipa
liderada por João Miguel Henriques, a
quem reconheceu valores e capacidades
para exercer um bom mandato, desejando
que «tenha única e exclusivamente como

objetivo a defesa intransigente dos
interesses de Poiares e dos Poiarenses».
No primeiro discurso oficial na qualidade
de Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, começou por sublinhar
a «manifestação de vitalidade da cidadania
de um povo que quis deixar muito claro
que domina e sabe fazer uso dos valores
mais nobres da democracia», numa
«demonstração clara e inequívoca de
vontade coletiva em torno da necessidade
de se virar uma página e iniciar um novo
ciclo, assente num conceito de Mudança».
Garantindo que a ‘Mudança Tranquila’
se fará com «respeito pelo passado e
pelo Presidente da Câmara que cessou
funções, que deixa atrás de si um legado
que a história não vai poder apagar», João
Miguel Henriques convidou «todos os
cidadãos de Poiares, independentemente
das suas ligações ou convicções políticopartidárias e ideológicas, a participar de
forma ativa, empenhada e comprometida
na construção de um concelho melhor
para todos», deixando também bem
claro o «compromisso de tratar todos os
cidadãos por igual».
João Miguel Henriques terminou o seu

discurso inaugural enquanto Presidente
da Câmara Municipal comparando a
missão que agora enceta a uma árvore,
cuja semente foi lançada há alguns meses
atrás, e agora necessita de ser regada,
cuidada e também protegida, porque
assim «cuidamos de algo que é de todos,
para que o fruto que viermos a colher
seja da melhor qualidade e nos permita

alimentar a todos», finalizando com a
promessa de uma atuação com empenho,
honestidade e transparência.
Refira-se que, imediatamente após o
fim da cerimónia de instalação dos órgãos
autárquicos, teve lugar a primeira reunião
da Assembleia Municipal, liderada por
Ana Lara Henriques de Oliveira para
eleição e constituição da respetiva Mesa.

Tomada de Posse de Lara Henriques de Oliveira, Presidente da Assembleia Municipal
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Executivo reuniu pela primeira vez
Competências delegadas e pelouros distribuídos

Distribuição de Atribuições
Presidente
João Miguel Henriques
Atribuições:
- Proteção Civil
- Polícia Municipal
- Cooperação Externa
- Ordenamento do Território e
Urbanismo
- Defesa do consumidor
- Promoção do desenvolvimento
- Ambiente e Saneamento Básico
- Energia

Entre os vários assuntos esteve em debate a distribuição de Pelouros e a atribuição de competências

O novo Executivo Municipal de Vila
Nova de Poiares reuniu pela primeira
vez no mandato que teve início com a
tomada de posse do passado dia 22 de
Outubro. Da reunião faziam parte um
conjunto de formalidades inerentes ao
início do mandato e à organização das
reuniões do Executivo Municipal, de onde
se destacam algumas alterações face à
orgânica anterior.
A mais visível e que representa
a maior alteração prende-se com a
distribuição de pelouros (ver caixa) e
delegação de competências nos cargos
de chefia, imprimindo uma nova lógica
de funcionamento que, de acordo com
o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, pretende
«descentralizar o poder de decisão
do Presidente da Câmara, delegando
competências e, desta forma, poder
proporcionar uma resposta mais célere
e mais eficaz às necessidades dos
nossos munícipes». É que, explicou, «as
competências e atribuições não podem
estar todas concentradas na figura do
Presidente da Câmara, hoje em dia, as
pessoas não podem estar à espera da
assinatura do Presidente para poderem
dar andamento aos seus assuntos. Se há

casos em que a competência é exclusiva
do Presidente da Câmara, outros há,
conforme decorre da própria legislação,
em que essa competência pode, e deve,
ser delegada, quer nos vereadores, quer
nos Chefes de Divisão do Município».
Refira-se que as matérias de delegação de
competências e distribuição de atribuições
e áreas funcionais foram aprovadas com a
abstenção dos vereadores do PSD.
Outro dos assuntos presentes a
reunião de Câmara foi a suspensão
da execução da Equipa de Projecto,
referente ao projeto “Política Cultural
Integrada Concelhia”. Trata-se de um
processo herdado do anterior Executivo,
que João Miguel Henriques não quis dar
continuidade, «por não concordar com
os pressupostos que estiveram na base
do referido projeto, agravados pela difícil
situação financeira do Município», ficando
assim suspenso por tempo indeterminado
até posterior decisão definitiva.
Ainda sobre a situação financeira
do Município, o Presidente da Câmara
Municipal disse não estar surpreendido
com o que encontrou, não deixando,
no entanto, de frisar que «a situação
é muito difícil, estamos com fundos
disponíveis negativos, o que nos cria

grandes dificuldades, já que os únicos
pagamentos que podemos realizar são
os que configurem situações de interesse
público municipal inadiável».
Em termos de orgânica interna, foi
ainda aprovado o Regimento da Câmara
Municipal, que entre outras, altera as datas
das reuniões do Executivo Municipal,
que passam a decorrer à sexta-feira, ao
invés do que acontecia anteriormente
(segunda-feira), não deixando de manter
a mesma periodicidade, ou seja, sempre
na primeira e terceira sextas-feiras do
mês, às 15h, no Salão Nobre do Edifício
dos Paços do Concelho.
A terminar, o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques, saudou
a forma elevada, correta e respeitosa
como decorreu a reunião, sublinhando
o desejo de «poder contar com a
participação de todos os vereadores, em
especial da oposição, na elaboração de
alguns documentos importantes para o
Município, nomeadamente do Orçamento
e Grandes Opções do Plano, já que se
todos estivermos imbuídos do mesmo
espírito de colaboração e entreajuda,
todos saímos a ganhar e poderemos
prestar um melhor serviço a Poiares e aos
Poiarenses», concluiu.

Áreas Funcionais:
- Serviços de Medicina Veterinária
Municipal
- Balcão Multiserviços/Gabinete de
Inserção Profissional
- Gabinete de Atendimento ao
Munícipe
- Julgado de Paz
- Recursos Humanos
- Finanças
- Expediente Geral e Arquivo
- Taxas e Licenças Diversas
- Informação, Relações Públicas e
Marketing
- Informática e Manutenção
- Jurídico e Contencioso
- Desenvolvimento Local, Recursos
Florestais e Proteção Ambiental
- Obras
- Planeamento
- Parque de Máquinas, viaturas e
oficinas
- Ambiente
- Coordenação Geral da Atividade
Municipal
Vereador e Vice-Presidente
Artur Santos
Atribuições:
- Transportes e Comunicações
- Educação
- Património, cultura e ciência
- Tempos livres e desporto
- Saúde
- Ação Social
- Habitação
Áreas Funcionais:
- Ação Social, Saúde e Educação
- Cultura, Turismo, Biblioteca e Museus
- Desporto, Juventude e Associativismo
- Planeamento (Equipamentos e
Instalações Urbanas)
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Maioria quer participação da Oposição
na elaboração do Orçamento para 2014
Redução de custos com nova orgânica do Executivo

A situação financeira é uma das principais preocupações do Executivo Municipal

O Presidente João Miguel Henriques,
voltou a desafiar a Oposição para a
realização de reuniões de trabalho
conjuntas com vista à elaboração do
Orçamento e Grandes Opções do Plano
para 2014. É que, explicou, «estamos
neste momento com um nível de execução
orçamental de 48%, e isto só acontece
porque os orçamentos anteriores têm sido
sistematicamente empolados e isso não é
bom. Se realmente queremos equilibrar
as contas, temos que fazer orçamentos
realistas. A situação financeira da Câmara
Municipal é muito difícil e, embora ainda
estejamos numa fase de avaliação, há
questões que nos preocupam muito,
como é o exemplo do valor apurado
referente à dívida à empresa “Águas do
Mondego”, que é de quase dois milhões de
euros (1.800.000 €)». Por isso, avançou,
«o próximo Orçamento será ainda
mais difícil de realizar, pelo que apelo à
responsabilidade de todos, procurando
trabalhar em conjunto para encontrarmos
as soluções e os entendimentos
necessários».
A situação financeira é uma das
principais preocupações do Executivo

Municipal, e do seu presidente, que fez
questão de esclarecer algumas ideias
erradas que surgiram, nomeadamente
no que toca à constituição do Gabinete
da Presidência, e da nomeação de um
Chefe de Gabinete. «Contrariamente ao
que é veiculado, a reorganização interna
que estamos a fazer não só não aumenta
os custos, como ainda representa uma
diminuição significativa dos custos
face ao Executivo anterior», garantiu o
Presidente João Miguel Henriques, que
fez questão de sustentar as suas palavras
nos números concretos que apresentou
aos vereadores da oposição, aos quais
se acrescenta o facto da Vereadora Zita
Cação, que não está a tempo inteiro, ter
decidido abdicar das senhas de presença
das reuniões do executivo a favor do
Município, para serem aplicadas no apoio
a situações de emergência social.
A par dos processos de expediente
geral e processos de obras particulares,
e porque as reuniões são públicas, sendo
permitida a intervenção do público, houve
ainda a participação de uma munícipe,
Paula Marques, em representação da
associação “One Love Family”, que se

dirigiu ao Executivo para apresentar
um projeto especialmente dirigido aos
jovens em idade escolar, promovendo os
valores que defendem, que passam pela
defesa de um estilo de autossuficiência,
fomentando a agricultura biológica, a

par de outras iniciativas de crescimento
harmonioso, nomeadamente através da
música, tendo ainda solicitado, para o
efeito, a disponibilização do espaço da
Escola de Vale do Gueiro, atualmente
desativada.
Para o Presidente João Miguel
Henriques, «trata-se de um bom exemplo
de como as entidades e associações
do Concelho se podem organizar e
dinamizar as estruturas que existem no
concelho e que estão sub-aproveitadas.
Não temos grandes recursos financeiros
disponíveis, e é assim, com o empenho e
esforço das coletividades, que podemos
levar por diante projetos extremamente
importantes e de grande mais-valia para
as populações».
A reunião não terminaria sem que
o Presidente da Câmara desse conta
dos avanços que está a ter o processo
de concretização da toponímia e
implementação dos números de polícia. «É
um ‘sonho antigo’ que agora está a ganhar
forma e a avançar rapidamente», disse,
explicando que «já tivemos reuniões com
as juntas de freguesia, vamos solicitar
a participação de todos os munícipes
e, não tenho dúvidas que, brevemente,
poderemos concluir este processo».

Presidência no Facebook

Para promover uma maior proximidade
com os Poiarenses, o Presidente da
Cãmara Municipal já dispõe de uma
página, actualmente com mais de 1300
gostos, pretendendo ser um dos veículos

prioritários de divulgação do trabalho
desenvolvido ao serviço de Poiares e
dos Poiarenses. O endereço é o seguinte:
w w w. f a c e b o o k . c o m / p r e s i d e n c i a .
vilanovadepoiares

6

Nº 1 - Ano I - II Série
16 de Dezembro de 2013

BREVES
Presidente da Câmara
promove horário de
atendimento ao público
Por forma a promover uma maior
proximidade com os munícipes e
todos os outros interessados, o
Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, estabeleceu o
Dia de Atendimento ao Munícipe.
Assim, às segundas, entre as 9h00
e as 12h30, e às quintas, entre as
14h00 e as 17h30 todos os que assim
o pretenderem deverão dirigir-se à
secretária do Presidente, sendo que
a ordem de atendimento é de acordo
com a hora de chegada.

Horário de atendimento ao
público do Vice-Presidente
Também o Vice-Presidente, Artur
Santos, tem um horário destinado a
receber todos os munícipes e demais
interessados.
Assim, às terças-feiras, entre as
14h00 e as 17h00, todos os que
o pretendam deverão dirigir-se à
secretária do Vice-Presidente, sendo
que a ordem de atendimento é de
acordo com a hora de chegada.

Administração | Actualidade

Poiares em Cabo Verde para
“Cooperar em Português”
Seminário de Cooperação e Desenvolvimento Rural
O Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares, João Henriques,
esteve em Cabo Verde, no âmbito do
Projecto “Cooperar em Português”.
A deslocação em representação
do Município, aconteceu no âmbito
da Dueceira, chefe de fila do projecto
“Cooperar em Português” que nos dias 24
e 25 de Novembro participou no Seminário
de Cooperação e Desenvolvimento Rural:
Cabo Verde - Portugal”.
Recorde-se que o projecto “Cooperar
em Português” é um projecto de
cooperação transnacional que surgiu em
2003 da iniciativa de um conjunto de ADLAssociações de Desenvolvimento Local
portuguesas, entidades gestoras na época
do Programa de Iniciativa Comunitária
LEADER+ (apoio ao desenvolvimento de
zonas rurais) e actualmente do PRODERPrograma de Desenvolvimento Rural, o
qual perspectiva a criação de uma Rede
de Desenvolvimento Local, envolvendo
todos os países de língua oficial
portuguesa.
Desde essa altura que tem vindo
a ser desenvolvido um trabalho de
envolvimento de agentes e experiências
de desenvolvimento local, tendo

Presidente da Câmara em Cabo Verde no âmbito do Projecto “Cooperar em Português”

consolidado parcerias fundamentais no
Brasil, em Moçambique e em Cabo Verde
e alguns contactos não formalizados com
entidades de Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe.
Tendo por base a ideia transversal
da criação de uma Rede de experiência

e agentes de desenvolvimento local
em língua portuguesa, estabelecendo
objectivos de trabalho nos domínios
de marketing institucional, educação/
formação,
missões
empresariais
(instalação de empresários nos Palop) e
trocas comerciais

Serviços do Município
encerrados dias 24 e 31
Sendo o Natal e a sua celebração
um momento que leva a que todos
procurem estar junto das suas
famílias, obrigando inclusivé a
grandes deslocações, o Presidente da
Câmara Municipal decidiu conceder
tolerância de ponto aos funcionários
do Município de Vila Nova de Poiares,
nos dias 24 e 31 de Dezembro.
Apesar do encerramento ao público
durante os dois dias referidos, estarão
assegurados os serviços mínimos que
eventualmente possam surgir.

BREVES

João Miguel Henriques no uso da palavra, durante o Seminário “Cooperação e Desenvolvimento Rural”

Educação
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Agrupamento de Escolas de Poiares
distingue Alunos de Mérito e Valor
Centro de Congressos do CCP acolheu a Gala da Educação 2012/13
O Agrupamento de Escolas de Vila
Nova de Poiares entregou certificados
e diplomas aos alunos que atingiram
patamares de excelência nas diversas
áreas programáticas dos vários anos
de escolaridade (desde 1º ciclo do
ensino básico ao ensino secundário)
numa cerimónia que encheu o Salão de
Congressos do CCP – Centro Cultural de
Poiares. A distinção decorreu em forma
de Gala da Educação, uma iniciativa
que contou com o apoio do Município
de Vila Nova de Poiares e teve como
principal objetivo reconhecer e distinguir
o trabalho realizado pelos alunos no
passado ano lectivo. Abrilhantada com
vários momentos de expressão musical e
dramática, protagonizados pelos próprios
alunos e professores, a Gala da Educação
prolongou-se noite dentro num evento
que, além de significar o reconhecimento
do trabalho desenvolvido pelos alunos,
serve acima de tudo para reforçar os laços
de união que juntam pais, professores,
auxiliares e alunos em torno de um
mesmo objetivo, proporcionar condições
para que os alunos tenham cada vez mais
sucesso escolar e social.
Para além da diretora do Agrupamento
de Escolas, da Presidente do Conselho
Geral, dos representantes dos Auxiliares
e da Associação de Pais e Encarregados
de Educação, a iniciativa contou com
a presença do Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques e

Iniciativa teve como principal objectivo reconhecer e distinguir o trabalho realizado pelos alunos no passado ano lectivo

do representante da Direção Geral
dos Estabelecimentos Escolares, em
representação da Direção Regional de
Educação, que fez questão de registar
o seu reconhecimento pelo excelente
trabalho desenvolvido pelo Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Poiares, que
muito contribuiu para a grande qualidade
do ensino que todos reconhecem existir
neste Concelho.
Para o Presidente da Câmara, João
Miguel Henriques, que interveio numa
tripla condição, (docente de profissão,
com filhos a estudar no agrupamento

de escolas, tendo ainda feito parte da
Associação de Pais e Encarregados de
Educação até há bem pouco tempo),
esta é uma área que conhece bem, pelo
que a sua mensagem foi dirigida, aos
pais, aos professores e aos alunos. Aos
primeiros, dirigindo um apelo a que se
envolvam mais na vida escolar dos seus
filhos, «porque esse é também o seu
papel, um acompanhamento permanente
e diário dos pais permite, seguramente,
maior sucesso escolar dos seus filhos»,
aos alunos, com uma mensagem de
felicitações pelo trabalho desenvolvido e

Dois dos vários momentos musicais que ocorreram durante a Gala da Educação, com docentes e o Grupo das Quintas

aos professores, com uma mensagem de
solidariedade, pois conhece bem «a difícil
tarefa de ser professor e reconhece bem
as dificuldades do seu trabalho no dia-adia».
Como Presidente da Câmara, não
podia deixar de se sentir orgulhoso pela
qualidade do ensino que é ministrado no
seu concelho, pelo que a mensagem final
não podia ser senão uma forte saudação a
todos os agentes educativos, sublinhando
que «se, todos juntos, continuarem o
trabalho que têm desenvolvido, o futuro
de Poiares estará sempre garantido».
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Poiares ‘deu as mãos’ pela Solidariedade
IV Edição da iniciativa “Poiares Solidário e Amigo” reuniu apoios e envolveu comunidade
O Município de Vila Nova de Poiares
mostrou, mais uma vez, como se
pode ‘fazer muito com muito pouco’,
proporcionando um verdadeiro programa
de solidariedade, recheado de atividades,
sem gastar um cêntimo ao erário
municipal.
Não é magia, mas é o verdadeiro
espírito de solidariedade do concelho que
veio mais uma vez ao de cima, envolvendo
associações, entidades, empresas e
comunidade em geral em torno de um
projeto genuinamente solidário, que
coloca em evidência a maior riqueza
de um povo, a sua capacidade de dar
e de se entregar ao serviço de causas
tão nobres como é a de ajudar os mais
desfavorecidos.
O Poiares Solidário e Amigo, reflete
bem o que são os objetivos do Município
para a Ação Social, levados a efeito com
os parceiros da Rede Social, promovendo
uma maior participação das pessoas,
entidades e empresas no apoio às
camadas mais carenciadas do concelho.
Os pontos altos deste programa
aconteceram com a realização do Almoço
Solidário, onde se reuniram mais de
250 pessoas entre seniores e famílias
carenciadas, proporcionando-lhes uma
refeição quente e um convívio social, a
par também da Campanha Dê...Por um
Sorriso que, ao longo dos quatro dias,

Presidente da Câmara deu o “pontapé de saída” do Poiares Solidário e Amigo

esteve patente no CCP - Centro Cultural
de Poiares, onde foi possível depositar
todos os contributos que a generosidade
da comunidade poiarense foi capaz
de reunir em prol das famílias mais
desfavorecidas, a quem o Município se
encarregará de fazer chegar, sob a forma
de Cabazes de Natal.
Lembrando que a Câmara Municipal
«não passa por dias felizes», o Presidente

da Autarquia, afirmou a sua sempre
«grande vontade de ajudar, contando,
para o efeito, com o imprescindivel apoio
dos parceiros, que são verdadeiramente
os ‘grandes obreiros’ desta atividade».
Não
deixando
de
sublinhar
a generosidade dos Poiarenses,
manifestou-se muito feliz por verificar
que «Vila Nova de Poiares tem tanta
gente e com tantas qualidades humanas,

que estão sempre dispostas a trabalhar
em prol dos outros».
Não terminaria sem referir que «tudo
isto não seria possível sem a participação
e envolvimento de todos em torno deste
projeto e, seguramente, que senão fosse
a excelente adesão das pessoas e dos
seus contributos, este Poiares Solidário
e Amigo não teria tido o êxito que teve,
superando todas as expectativas».

O Município agradece a todos os que contribuíram para estas iniciativas

Mostra Social foi uma das muitas actividades incluídas no programa

Almoço Solidário e Cabazes de Natal
(apoios financeiros e em géneros)
Ansell Portugal – Industrial Gloves Sociedade Unipessoal, Lda.
Caldas de Penacova
Intermarché de Vila Nova de Poiares
Mini Preço - Lousã / Vila Nova de Poiares
Rui & Dinora, Lda.
Lugrade – Bacalhau de Coimbra, SA
Dispan - Distribuidora Conimbricense de
Matérias-Primas para Panificação, Lda.
Pastelaria Vasco da Gama
Fresbeira - Indústria de Carnes, Lda.
Nutriva - Berlys Produtos Alimentares, Lda.
Agência de Seguros Álvaro Catorze
Agência de Seguros Atualmed
Padaria Pastelaria Poiares Doce
A Panificadora Central de Poiares, Lda.
Restaurante / Residencial D. Elvira

TMIP – Transportes e Logística
SilvaGás, Lda.
Associação ICREATE
Sr. Marino Silva
MaxiVisão
“AVÓS E NETOS NA PASSARELLE 2013”
(apoio em serviços)
Boutique Lina de Francelina Fernandes
Unipessoal, Lda.
Estabelecimento Preço Especial
Boutique O Necas – Manuel, Paula e Nuno, Lda.
Modas da Quinta, de Mª Glória Monteiro Cristo
D Lux Cabeleireiros de Marcos Bruno
Ferreira Carvalho, Sociedade Unipessoal
Maria Leonilde P. H. M. Soares
Salão de Cabeleireiro NéNé de Maria Luísa
Cruz Mota Veiga
Zira & Tita Cabeleireira e Estética Lda.
Cabeleireira Maria Anália Simões

Destaque | Acção Social
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Atividades para todos os gostos CCP acolheu II Mostra Social
No âmbito do Poiares Solidário e Amigo,
foram desenvolvidas diversas atividades
com a sempre importante parceria das
várias associações e coletividades do
concelho, sendo de destacar as ações que
a iCreate levou a efeito, nomeadamente
workshops de adereços de Natal, Mostra
de Pintura e também a iniciativa “Sombras
na Vila | Chegada do Pai Natal”, que tanto
sucesso teve junto da ‘pequenada’.
De sublinhar que, a par das ações
referidas, houve lugar ainda à realização

do Cantinho da Saúde, organizado
pelo Centro de Saúde de Vila Nova de
Poiares que promoveu rastreios de
tensão arterial e glicémia, para além
das sessões de cinema e da importante
sessão de sensibilização “Os Perigos em
Casa”, protagonizada pela Associação
de Bombeiros Voluntários de Vila Nova
de Poiares. Uma última referência para
o “Desporto é para Todos” atividades
desportivas dirigida a públicos de todas
as idades.

Entre as muitas atividades que o Poiares
Solidário e Amigo desenvolveu, destacase a segunda edição da Mostra Social do
concelho, com a participação das várias
entidades e instituições concelhias,
nomeadamente:
APPACDM de VNPoiares; Agrupamento
de Escolas de V.N.Poiares; Associação
iCreate; CBEISA - Centro de Bem-Estar
Infantil de Santo André; Comunidade
Juvenil de S. Francisco de Assis; ADIP
- Associação de Desenvolvimento
Integrado de Poiares; Conferência de
S. Vicente de Paulo; Centro de Saúde;

Irmandade de N.Sra.das Necessidades;
Serviços de Segurança Social; AHBVVNP
- Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de Poiares e
MaxiVisão.
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Almoço Solidário

Avós e Netos na Passerelle 2013

Cumprindo a tradição dos últimos anos,
o Município não deixou de proporcionar
à comunidade sénior do concelho o
habitual almoço de solidariedade, inserido
no vasto programa do “Poiares Amigo e
Solidário”.
À semelhança de todas as iniciativas
deste programa, também o almoço foi
conseguido sem que implicasse qualquer
custo para o erário municipal, contando
para o efeito com a contribuição de
várias empresas, associações, entidades
e cidadãos, sendo de sublinhar ainda a
participação dos alunos dos vários cursos
profissionais da Escola EB 2/3 e Sec. Dr.

Inserida no programa Poiares
Solidário e Amigo, esta iniciativa foi
muito mais do que um simples desfile
de moda, conifgurando um verdadeiro
convívio inter-geracional e de integração
social, ao contar com a participação dos
utentes das diversas IPSS’s do concelho
e de vários grupos, não só de Vila Nova
de Poiares, como também dos concelhos
vizinhos de Penacova, Lousã e Figueira
da Foz:
- Cavalariça - Casa do Arco Íris da

Daniel de Matos, que colaboraram não só
na conefeção da refeição, como também
no serviço de mesa.
O Presidente da Câmara lamentou
o atraso que ocorreu na receção dos
convites, o que impossibilitou que muitas
pessoas pudessem estar presentes neste
almoço, situação a que o Município é
alheio, mas que, seguramente, não voltará
a repetir-se.
O Almoço Solidário não terminaria
sem a realizção de uma demonstração de
danças de salão, a cargo dos poiarenses,
a Daniela e o Tomás, que proporcionaram
um resto de tarde bem animado.

APPACDM de Vila Nova de Poiares;
- CAOKISTADORES - APPACDM de
Figueira de Lorvão;
- 4STAR da Comunidade Juvenil de
S.Francisco de Assis;
- Grupo Folclórico e Etnográfico do
Município de Vila Nova de Poiares;
- Grupo de Dança de Salão ‘Passion of
Dance - Venda Nova’;
- Grupo de Concertinistas da Lousã;
- Coro da Universidade Sénior da ADIP;
- Fadista Adelaide Sofia (F.Foz)

Actividade Municipal | Obras

Nº 1 - Ano I - II Série
16 de Dezembro de 2013

11

Actividade Municipal / Obras

Reparação de conduta de abastecimento de água no lugar da Póvoa da Abraveia

Sinalização Horizontal - Pintura de Passadeira junto ao Centro Educativo de Poiares

Sinalização Horizontal - Pintura de Passadeira junto ao Terminal de Camionagem

Sinalização Horizontal - Pintura de Passadeira junto ao Centro Educativo de Poiares

Sinalização Vertical - Colocação de placas de indicação na Rua Prof. Augusto Pinto Caldeira

Colocação de espelho convexo no cruzamento da Quelha da Ferreira com a antiga EN2

12
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Ambiente - Aplicação de tratamento preventivo contra a praga do ‘rynchophorus
serrogineus’, vulga “praga da palmeira”

Ambiente - Desbaste de árvores existentes na Póvoa da Abraveia
Sede da Associação Desportiva de Poiares - Limpeza exterior do recinto e apoio na
recuperação do tecto falso do edifício sede

Recuperação de Calçada no Bairro Dr. Martins Vicente

Recuperação de Calçada à Portuguesa no Soito

Actividade Municipal | Obras

Instalação de postes e iluminação artificial no Estádio Municipal

Nº 1 - Ano I - II Série
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Sede do Clube Recreativo dos Casais - Apoio na pintura do edifício sede

Av. Amália Rodrigues - reparação de muro na via pública

Avenida Manuel C. Coelho - Reparação de passeios, colocação de tampas em caixas de águas pluviais, e construção de caixas e grelhas para escoamento de águas pluviais
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Deliberações | Breves

:: DELIBERAÇÕES ::

BREVES

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar
o apoio de transporte escolar.

Situação financeira leva
Câmara a desistir de projetos

Reunião Ordinária
8 de novembro de 2013
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
UNIDADE DE APOIO TÉCNICO
Jurídico e Contencioso
1 - Pedido de Autorização para utilização
permanente e exclusiva de 3+2 lugares de
estacionamento
A Câmara deliberou, por unanimidade,
autorizar o pedido da Escola de Condução A
Poiarense, Lda., referente à autorização de 3
lugares de estacionamento para parqueamento
de 2 veículos de categoria B (ligeiros) e 3
veículos de categoria A (ciclomotores).
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Expediente Geral e Arquivo
1 - Ata 1/2013, para aprovação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a Ata 1/2013, com as alterações
apresentadas.
Taxas e Licenças Diversas
1 - IV Torneio Internacional de Pesca à
Pluma – Isenção de taxas – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
ratificar a proposta de isenção de taxas referente
à realização do IV Torneio Internacional de
Pesca à Pluma.
Contabilidade
1 - Situação Financeira – Resumo Diário
de Tesouraria de 7/11/2013
A Câmara tomou conhecimento.
2 - Alteração Orçamental n.º 7
A Câmara deliberou, por maioria, com a
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar
a Alteração Orçamental n.º 7, no montante de
366.000,00€ (trezentos e sessenta e seis mil
euros).
Ação Social Saúde e Educação
1 - Ação Social Escolar 2013/14
A Câmara deliberou, por unanimidade,
autorizar os apoios de Ação Social Escolar.
2 - Ação social Escolar – candidaturas
A Câmara deliberou, por unanimidade,
autorizar os apoios de Ação Social Escolar.
3 - Transporte escolar – Beatriz Soares Dias
A Câmara deliberou, por unanimidade,
conceder o apoio.
4 - Transporte escolar – Cristiana Filipa
Reis Cortez
A Câmara deliberou, por unanimidade,
conceder o apoio.
5 - Cristina Maria Ferreira Carvalho
Simões – Pedido de transporte

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E
SERVIÇOS URBANOS

de terreno – Póvoa da Abraveia - José Ângelo
Rodrigues Gameiro
A Câmara analisou e deliberou, por maioria,
com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD.
UNIDADE DE APOIO TÉCNICO

Obras
1 - Processo de Obras n.º 14/2013 –
Construção de moradia e demolição de
anexo – Vendinha – Poiares (Santo André) –
Ricardo Jorge D’Almeida Costa
Deferida a pretensão, por unanimidade, d/e
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
2 - Processo de Obras n.º 8/2011 – Projeto
de alterações – Vale de Afonso – Danielle
Terresa Evans
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
3 - Alteração de utilização de
estabelecimento de bebidas para serviços –
João Pedro Pedroso Lima Gonçalves Neves
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
4 - Alteração de utilização – Zona
Industrial – lote 32-A – Rui Carlos Ferreira
Soares
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
5 - Processo de Obras n.º 31/2013 –
Construção de muro de vedação – Sobreira
Redonda-Fraga – Sérgio Nuno Azevinheiro
Amaro
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
6 - Processo de Obras n.º 10/2013
Construção de moradia unifamiliar – Portela
da Abraveia – Filipe José Lopes Grade
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
7 - Processo de Obras n.º 31/2012 –
Construção de anexo – Alveite Grande –
Paulo André de Oliveira Baptista
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.

Reunião Ordinária
22 de novembro de 2013
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
POLÍCIA MUNICIPAL
1 - Proc. 216/12 - Incumprimento Limpeza

Desenvolvimento Local e
Recursos Florestais e Proteção Ambiental
1 - Pedido de Mobilização de solos –
Arrifana – António da Fonseca Barbosa
A Câmara deliberou, por unanimidade,
autorizar o pedido
2 - Pedido de Mobilização de solos –
Poiares Sto. André – Manuel José Soares
A Câmara deliberou, por unanimidade,
autorizar o pedido.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Recursos Humanos
1 - Despachos de autorização de trabalho
extraordinário
A Câmara analisou e deliberou, por maioria,
com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD,
aprovar os despachos.
Expediente Geral e Arquivo
1 - Ata 2/2013, para aprovação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a Ata 2/2013, com as alterações
apresentadas.

Contabilidade
1 - Situação Financeira – Resumo Diário
de Tesouraria de 7/11/2013
A Câmara tomou conhecimento.
2 - Informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E
SERVIÇOS URBANOS
Obras
1 - Processo de Obras n.º 34/2013
– Construção de moradia e anexos –
Moura Morta – Sérgio Miguel Martins dos
Santos
Deferida a pretensão por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos.
2 - Processo de Obras n.º 18/2013 –
Construção de moradia, anexo e piscina –
Ferreira – Rui Manuel Gaspar Silva
Deferida a pretensão por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos.
3 - Processo de Obras n.º 7/2013 –
Construção de muro de vedação – Ribas –
Carlos Manuel dos Santos Pedroso
Deferida a pretensão por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
4 - Processo de Obras n.º 11/2013 –
Alterações – Dia Portugal Supermercados,
Sociedade Unipessoal, Lda
Deferida a pretensão por unanimidade,
de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.

Na sequência da difícil situação
financeira existente no Município, e
apesar de reconhecer a importância
dos projetos, o Executivo foi obrigado
a avaliar as prioridades, tendo
decidido aprovar a desistência de uma
série de projetos de investimento:
> Desistência da candidatura
destinada à recuperação das
antigas escolas primárias para
dinamização turística
Trata-se da candidatura referente
projeto de recuperação das antigas
escolas primárias que, sendo
importante, não é prioritário, já
que resultaria num encargo para
o Município de um montante que
rondaria os 90 mil euros.
> Desistência do Procedimento
Administrativo de Expropriação
denominado “Alargamento da
faixa de rodagem, passeios e
arruamentos Rua Dr. Augusto
Duarte Henriques Simões”
Trata-se do projeto de alargamento
da rua dos Correios, que implicaria a
expropriação de parte do Edifício dos
CTT, resultando num encargo para
o Município de um montante que
rondaria os 80 mil euros.
> Desistência do Procedimento
Administrativo de Expropriação
denominado “Construção do
Parque de Estacionamento da Vila”
Trata-se do projeto existente para
o parque de estacionamento junto ao
Ecomarché, resultando num encargo
para o Município de um montante
que ronda ria os 115 mil euros.
> Extinção da Equipa de Projeto
– Política Cultural Integrada
Concelhia
Trata-se da extinção da Equipa de
Projeto criada pelo anterior Executivo
para a dinamização do CCP-Centro
Cultural de Poiares, já que o atual
Executivo está a demonstrar que é
possível promover e dinamizar aquele
espaço cultural com os recursos
humanos do Município, sem qualquer
custo adicional.

A fechar
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OBRIGADO... Pelo Sorriso!

Este é o resultado da Campanha de Solidariedade “Dê... Por Um Sorriso!”
Obrigado a todos quantos contribuiram para que esta causa fosse um sucesso.

Rui Manuel Lima dá nome “As Ruas da Minha Terra”
ao Estádio Municipal

Rui Manuel Fernandes Pinto Lima foi a
personalidade escolhida para dar nome
ao Estádio Municipal.
Esta homenagem insere-se no âmbito
das Comemorações da Restauração
do Concelho, no próximo dia 13 de

Janeiro, iniciando um desígnio a que este
Executivo se propôs - homenagear todos
os anos, durante o Feriado Municipal,
uma personalidade ou coletividade que
se tenha distinguido em prol do Concelho
nas mais variadas áreas.

A Câmara Municipal pretende levar
a efeito a atribuição de toponímia no
Concelho. Cada topónimo, nome de lugar
ou de rua, tem naturalmente uma origem
e uma evolução, um valor simbólico
da cultura, tradição e da história das
povoações.
Qualquer rua é de todos. Mas se a
conhecermos melhor, passará a ser um

pouco mais nossa. Assim, convidamse todos os munícipes a participar na
atribuição de topónimos ou nomes de
ruas do Município.
Dirija-se à sua Junta de Freguesia ou à
Câmara Municipal e sugira um nome para
as ruas da sua terra, até 28 de Fevereiro
de 2014.
Contamos com a participação de todos.
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