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Ficha Técnica

Editorial
Caras e caros Poiarenses

Dirijo-me de novo a todos vós para 

vos apresentar mais um número do 

Boletim Municipal, um documento que 

tem vindo a conquistar a simpatia dos 

Poiarenses por se tratar de um meio 

de informação local que faz o retrato 

da ação do executivo municipal, não 

só ao nível das decisões tomadas 

mas também fazendo o balanço das 

atividades desenvolvidas durante os 

últimos meses. Desta forma, o Boletim 

Municipal permite aproximar os 

responsáveis políticos da população 

em geral e disponibilizar a informação 

local tornando-a acessível a todos.

No dia em que escrevo este texto, 

passaram pouco mais de seis meses 

desde a tomada de posse nestas 

funções que democraticamente nos 

foram confiadas pelos Poiarenses. 

Após cerca de meio ano de exercício, 

julgamos estar em condições de fazer 

uma avaliação real e fundamentada 

do estado em que encontrámos o 

Município. 

O relatório de gestão municipal 

referente ao ano de 2013, entretanto 

apresentado e aprovado e do qual 

damos conta neste Boletim, é um 

documento técnico que nos faz um 

retrato simultaneamente fidedigno 

e cruel daquela que é a situação 

financeira atual da nossa autarquia. 

Os números ali apresentados são 

muito preocupantes e de acordo com 

os mesmos, o Município de Vila Nova 

de Poiares encontra-se atualmente em 

situação de rotura financeira.

Temos consciência de que não 

era esta a noticia que os Poiarenses 

gostariam de ouvir e percebemos 

também que muitos preferiam que 

mudássemos o sentido do discurso 

e começássemos a concentrar-nos 

nas obras a executar. No entanto, 

consideramos importante que todos 

possam conhecer a realidade, não 

para identificar os culpados e muito 

menos para julgar quem quer que seja 

mas antes para que os Poiarenses 

possam perceber o sentido das nossas 

decisões e dos nossos atos. 

Sabemos perfeitamente onde 

estão as obras que necessitam de ser 

executadas, onde estão os buracos 

nas estradas que necessitam de 

ser reparados, onde falta a rede de 

saneamento básico, o investimento 

que necessita de ser feito nas condutas 

de abastecimento de água que se 

encontram completamente caducas 

originando sistematicamente roturas e 

cortes no fornecimento, sabemos que 

os Poiarenses pagam demasiado em 

taxas e impostos tendo em conta os 

serviços que prestamos e muito, muito 

mais. Sabemos tudo isto mas sabemos 

também que, para resolvermos todos 

estes problemas, teremos primeiro 

que solucionar a questão de fundo 

que é a da recuperação financeira 

do Município. Temos em primeiro 

lugar que construir bons alicerces e 

só depois começar a erguer a nossa 

obra. Este é um discurso que teremos 

sempre que utilizar porque queremos 

ter uma atitude transparente e séria 

para com todos, falando sempre 

verdade, para que a nossa estratégia 

seja devidamente compreendida.

Mas ainda assim, os Poiarenses, 

tem boas razões para acreditarem e 

terem confiança no futuro. Estamos 

trabalhar de forma séria e responsável 

na procura das medidas mais 

adequadas tendo em consideração a 

realidade atual. Este é um processo 

difícil e lento que levará certamente 

algum tempo, eventualmente poderá 

levar anos mas que inevitavelmente 

permitirá recuperar da situação atual 

e criar condições para um futuro 

de desenvolvimento equilibrado e 

sustentado com melhor qualidade de 

vida para todos os Poiarenses.

Enquanto isso estamos 

empenhados em tornar Poiares 

um concelho ativo, através de uma 

dinâmica muito forte que envolva 

pessoas e instituições em torno de 

um objetivo comum. Atualmente, Vila 

Nova de Poiares oferece um calendário 

de atividades diversificadas que a 

Camara Municipal tem procurado 

apoiar com a sua capacidade instalada 

mas sem custos financeiros porque 

tal não nos é possível assumir mas 

que, ainda assim, tem sido possível 

desenvolver graças sobretudo ao 

empenho e espírito altruísta de muitos 

Poiarenses. Estas atividades tem a 

capacidade de atrair um grande número 

de visitantes ao nosso Concelho e, 

simultaneamente, envolver social, 

desportiva e culturalmente todos os 

Poiarenses, dando à nossa terra uma 

vida e uma alegria como há muito 

tempo não tinha.

Juntos, vamos continuar a 

trabalhar, com coragem e empenho, 

dia após dia, todos os dias, para atingir 

o fim a que nos propusemos, porque a 

nossa terra merece.

Um grande Abraço deste sempre 

vosso amigo,

João Miguel Henriques

Editorial
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Executivo declara situação de 
“autêntica rotura financeira”
Situação revelada em Assembleia Municipal durante a apresentação da Conta de Gerência 2013

O assunto que mereceu mais atenção 

na última Assembleia Municipal foi a 

aprovação da Conta de Gerência 2013 

e o respetivo Relatório de Gestão. 

Durante a apresentação do documento, o 

Presidente da Câmara Municipal afirmou 

que o Município de Vila Nova de Poiares 

está em «autêntica rotura financeira», 

considerando que a dívida global (que 

ronda os 21 milhões de euros) é quatro 

vezes superior à receita corrente anual 

do município (que ronda os 5,1 milhões de 

euros). O mesmo responsável lembrou que 

o Município já foi intervencionado uma 

vez, com a contratação de um empréstimo 

para saneamento financeiro, no montante 

de 7,3 milhões de euros (divididos por 

quatro entidades bancárias), cujo prazo 

de carência termina em Junho deste ano, 

altura em que terá início a amortização 

de capital, situação que, afirmou «o 

município não tem qualquer hipótese 

de conseguir resolver sem uma nova 

intervenção, havendo um sério risco de 

incumprimento».

Face à gravidade da situação, João 

Miguel Henriques disse estar mesmo 

«convencido que a situação financeira de 

Vila Nova de Poiares é a pior de todos os 

308 municípios portugueses».

Perante a situação exposta, a Conta 

de Gerência 2013 e o Relatório de Gestão 

acabaram por ser aprovados apenas com 

os votos favoráveis do Partido Socialista. 

De acordo com a declaração de voto 

apresentada, os socialistas votaram a 

favor apenas para não colocar em causa 

o funcionamento da Câmara Municipal, 

já que não se reveem num documento 

que diz respeito a dez meses de gestão 

PSD (dado que o atual Executivo apenas 

tomou posse a 22 de Outubro de 2013), 

pelo que não concordam, tal como nunca 

concordaram anteriormente, com as 

medidas tomadas e que conduziram o 

Município à situação atual, evidenciada 

pelo relatório de gestão.

Os membros do Partido Social 

Democrata votaram contra o documento, 

referindo que apesar de concordarem, 

em termos técnicos, com o documento 

apresentado, discordam das conclusões 

do mesmo, justificando desta forma o seu 

sentido de voto. 

Reconheceram ainda, que apesar 

poderem ter sido cometidos alguns erros, 

afirmando ter havido investimentos mal 

feitos, ficando por fazer muitos outros 

investimentos prioritários», dando como 

exemplos «o saneamento básico e a rede 

de abastecimento de água ao domicílio, 

áreas em que o Município está muito 

carente». 

Lembrou ainda que, «apesar de 

Quadro explicativo das dívidas a terceiros, a curto, médio e longo prazo. A 31 de Dezembro de 2013, o total ascendia a mais de 20 milhões 
de euros, valor que já inclui a redução da dívida em mais de 500 mil euros, conseguida pelo actual Executivo.

algumas obras terem sido feitas, é 

natural que assim tenha acontecido, 

tal como aconteceu, transversalmente, 

noutros municípios, que, no entanto, 

tiveram o cuidado de acautelarem a sua 

situação financeira, no sentido de não se 

endividarem ao ponto de comprometerem 

a gestão da Câmara Municipal».

lembraram que também 

existe obra feita e que 

Poiares é um município com 

qualidade de vida.

O Presidente da Câmara 

Municipal não deixou de 

lamentar a posição do 

Partido Social Democrata,  

considerando que «votaram 

contra o documento 

que plasma a gestão do 

Município nos últimos anos, 

protagonizada pelo mesmo 

partido dos que agora votam 

contra». Considerou ainda 

que «não se questiona a obra 

feita, mas a definição de 

prioridades de investimento, 

Evolução do Orçamento da receita (2005 a 2013)
Em 2013, a Receita Corrente foi de pouco mais de 5 milhões de euros: 5.143.698,38 €
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A proposta não é nova, e já constava 

do programa eleitoral submetido a 

sufrágio nas últimas eleições autárquicas, 

mas ganhou ‘corpo’ e já está em prática.

As juntas de freguesia são o poder 

político mais próximo das populações 

e, por conseguinte, uma estrutura 

privilegiada para conseguir agir mais 

rápida e eficazmente junto dos munícipes.

Tendo por base este entendimento 

o Município tem tido uma articulação 

constante com os presidentes de junta de 

freguesia, realizando várias reuniões, com 

vista à implementação dos acordos de 

execução no âmbito da transferência de 

competências para as juntas de freguesia, 

determinadas pela nova legislação.

Nesta sequência, e com esta 

transferência de competências, a 

articulação com as juntas de freguesia 

é necessariamente cada vez maior, pelo 

que, apesar de naturalmente já ter este 

tipo de cooperação, o Município foi ‘mais 

além’ e implementou uma verdadeira 

‘presidência aberta’, ao deslocar-se uma 

vez por mês a cada uma das juntas de 

freguesia, para se inteirar in loco das 

dificuldades e necessidades sentidas.

Considerando que a estratégia 

municipal implementada já engloba 

atendimento aos munícipes duas vezes 

por semana, um desses dias é transferido 

para uma freguesia, sendo-lhe totalmente 

dedicado, com um périplo pela freguesia, 

onde o Executivo tem oportunidade de 

ter um contacto mais próximo com as 

populações e as suas necessidades/

anseios, culminando com uma reunião 

na sede da Junta, não só para aferir 

das dificuldades ou preocupações, 

como também para tratar dos assuntos 

A política de descentralização é uma constante, não só no Executivo, 

com as ‘presidências abertas’ como também na Assembleia Municipal, com 

a realização das reuniões de forma descentralizada, nas várias freguesias 

do concelho.

Desde o início do ano já se realizaram Assembleias Municipais na 

freguesia de Arrifana (Carvalho) e também na freguesia das Lavegadas 

(Moura Morta), estando já a sessão de Junho marcada para a freguesia de 

S.Miguel de Poiares.

O que se pretende é ‘levar’ a Câmara e Assembleia às populações, 

cumprindo o objetivo de, por um lado, proporcionar uma maior participação 

das populações na discussão dos projetos e assuntos que dizem respeito 

aos cidadãos, e, por outro, contribuir para uma construção de uma 

democracia cada vez mais participada e, acima de tudo, mais transparente 

proporcionando um maior esclarecimento dos assuntos mais importantes. 

Poiares inicia ‘Presidência Aberta’ nas 
quatro freguesias do Concelho

inseridos no âmbito da transferência de 

competências.

Para o Presidente da Câmara Municipal, 

esta transferência de competências 

afigurou-se como a oportunidade ideal 

para a implementação de uma política de 

descentralização e de maior proximidade, 

fomentando práticas de uma cidadania 

cada vez mais ativa, alicerçadas em 

princípios de responsabilidade e coesão 

social. Desta forma, sai também reforçado 

o compromisso do Município na promoção 

da qualidade do funcionamento do serviço 

público e autárquico prestado a todos 

os munícipes, bem como se consegue 

um maior envolvimento dos munícipes 

no processo de execução e avaliação da 

intervenção municipal.

Presidência aberta teve início na Freguesia das Lavegadas

Reuniões descentralizadas da Assembleia Municipal
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O Município, em parceria com a 

Confraria da Chanfana realizou mais uma 

edição da iniciativa “A Chanfana à mesa 

com as nossas crianças”, promovida com 

o objetivo de promover a valorização 

e defesa da gastronomia tradicional do 

concelho de Vila Nova de Poiares junto 

das camadas mais jovens.

Esta é uma iniciativa que todos os anos 

abrange a população escolar poiarense, 

sendo este ano dirigida aos alunos do pré-

escolar. 

Ao longo da semana os alunos ficam 

a conhecer todo o processo deste 

prato gastronómico até chegar à mesa, 

assumindo a confraria um papel cultural 

e pedagógico, ao mesmo tempo que 

dá especial destaque ao património 

endógeno da região, nomeadamente à 

chanfana.

Durante esta atividade, os jovens 

são convidados a visitar a associação de 

Desenvolvimento Integrado de Poiares 

(ADIP), onde podem ver e experimentar, in 

loco, como se fazem os caçoilos de barro 

preto e como é o forno a lenha onde são 

cozidos os caçoilos e a própria chanfana.

A visita das crianças prossegue para o 

restaurante “O Confrade” que é ao mesmo 

tempo a Sede da confraria. Aqui os alunos 

têm a oportunidade de conhecerem todo 

o processo de preparação da chanfana, 

acompanhados pelos confrades, a quem 

cabe a tarefa de lhes explicar o que é uma 

confraria, a que se dedica e a importância 

da sua ação em termos de preservação do 

património gastronómico da região. 

Para o Município, esta iniciativa é um 

importante contributo para promover a 

preservação da gastronomia tradicional, 

em especial através das gerações mais 

novas, confiando-lhes a nobre missão de 

continuar a lutar pela preservação dos 

produtos endógenos da nossa região.

Os alunos do Curso Profissional 

de Técnico de Restauração, Cozinha e 

Pastelaria, do 12º Ano, do Agrupamento 

de Escolas de Vila Nova de Poiares 

realizaram e apresentaram a sua prova 

final – Prova de Aptidão Pedagógica 

– de uma forma original, organizando 

um serviço completo de casamento e 

convidando o Executivo Municipal para o 

tradicional ‘Copo d’Água’.

Desde a decoração do espaço, das 

mesas até à confeção do repasto, sem 

esquecer o ‘bolo de noiva’ tudo foi 

realizado e preparado pelos cerca de 16 

alunos envolvidos, sendo o resultado final 

apresentado como se de um verdadeiro 

evento de casamento se tratasse.

O Executivo Municipal foi convidado 

não só a avaliar o trabalho dos alunos, 

juntamente com os vários professores e 

formadores que acompanham o percurso 

escolar destes formandos, como também 

O Município de Vila Nova de Poiares 

comemorou o Dia Mundial da Árvore com 

uma iniciativa realizada em parceria com o 

Núcleo do Centro da Liga para a Proteção 

da Natureza (LPN-Centro) - a plantação 

simbólica de um Carvalho Roble (Quercus 

robur) oferecido pelo representante da 

LPN Samuel Vieira. 

A plantação foi efetuada numa 

rotunda, junto à Escola EB 2,3/S Dr. 

Daniel de Matos, na Rua Capitão 

Salgueiro Maia, reforçando o caráter 

pedagógico da iniciativa e a importância 

da sensibilização das gerações mais 

novas para a necessidade de proteção da 

Poiares assinalou Dia Mundial da Árvore
natureza e da preservação das espécies 

florestais e do meio-ambiente em geral.

Com esta ação simbólica o 

Município pretende não só sublinhar a 

comemoração do Dia Mundial da Árvore, 

como também reforçar a necessidade de 

sensibilizar a população em geral para a 

importância da preservação dos espaços 

verdes, fomentando uma atitude cívica de 

respeito pela floresta. 

Refira-se ainda que esta iniciativa se 

enquadra num projeto mais alargado de 

regeneração urbana e embelezamento de 

vários espaços de domínio municipal com 

zonas verdes e espécies autóctones.

Chanfana à mesa com as nossas crianças

Alunos serviram “casamento” na Prova de Aptidão Pedagógica
puderam apreciar e degustar o menu 

exclusivo preparado propositadamente 

para o efeito.

As opiniões não podiam ser melhores, 

com os comensais a tecerem os mais 

rasgados elogios a toda a organização e 

preparação do evento, que mostrou níveis 

de rigor e exigência ao nível do melhor 

que se faz no ‘mercado’.

Para o Município, este é um verdadeiro 

indicador de excelência, demonstrando 

os elevados níveis de qualidade do ensino 

em Poiares, especialmente no que toca a 

este tipo de cursos técnico-profissionais, 

que se têm revelado uma aposta cada 

vez mais ganha do Agrupamento de 

Escolas, contribuindo para a formação 

profissionalizante de vários jovens 

poiarenses que, para além de concluírem 

a escolaridade obrigatória, saem da escola 

com aptidões e competências essenciais 

para ingressarem no mercado de trabalho.

Presidente da Câmara junto dos petizes poiarenses, na altura da degustação da ChanfanaÁrvore foi plantada em rotunda da Rua Capitão Salgueiro Maia

Executivo provou e aprovou o ‘menu’ preparado pelos alunos do Agrupamento de Escolas
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A proposta constava do programa 

eleitoral, apresentado na campanha das 

últimas eleições autárquicas, sob a forma 

de Conselho Financeiro, mas o Presidente 

da Câmara, João Miguel Henriques, 

decidiu ir mais além e alargar o âmbito 

e apresentar um órgão consultivo, não 

especificamente financeiro, mas com 

maior abrangência, integrando também a 

área social.

A proposta de criação do Conselho 

Económico e Social Municipal (CESM) 

foi, assim, aprovada na Câmara e na 

Assembleia Municipal. Mas se a criação 

do CESM não mereceu contestação, ao 

ser aprovada por unanimidade nos dois 

órgãos, já a proposta de regulamentação 

do Conselho, de natureza meramente 

consultiva, foi aprovada com os votos 

contra do PSD, tanto na Câmara como 

na Assembleia, já que não concordaram 

com o modelo de composição do referido 

Conselho. 

Uma posição que não mereceu 

aceitação, dado que para o Presidente 

da Câmara, «estão representadas, de 

forma proporcional, as várias forças 

políticas com representação autárquica, 

para além de ter havido uma grande 

preocupação em integrar neste conselho 

representantes dos vários sectores da 

Poiares cria Conselho Económico e Social
Proposta do conselho financeiro apresentada em campanha eleitoral surge ainda mais alargada

sociedade, resultando num órgão de 

natureza independente».

O Presidente da Câmara, João Miguel 

Henriques, fez questão de lembrar que 

não se trata de um órgão deliberativo, mas 

de natureza consultiva, que «pretende 

promover o diálogo entre os diferentes 

atores da sociedade civil e política, tendo 

por objetivo a análise, aconselhamento 

e concertação das melhores estratégias 

para a sustentabilidade financeira e social 

do Município». Sublinhou ainda que se 

Em reunião do Executivo Municipal o 

Presidente da Câmara deu conta da forma 

como se processou a desistência, por 

parte dos promotores, do projeto para 

instalação de um campo de críquete em 

Poiares, resultando na transferência do 

projeto para outro município.

O esclarecimento surge neste espaço, 

uma vez que o Presidente da Câmara 

Municipal entendeu dever primeiro 

colocar o assunto no mesmo local onde 

foi aprovado, em reunião do Executivo. 

Assim, informou os vereadores que, na 

sequência da votação em reunião de 

Câmara do projeto, que foi aprovado 

Promotores do projecto do Críquete não respeitaram o Município

Oposição estende críticas ao Município de Miranda do Corvo

com as abstenções dos vereadores do 

PSD, os promotores do empreendimento 

informaram o Município do seu 

desagrado pela falta de unanimidade em 

torno da proposta presente a reunião 

de Câmara, bem como pelas dúvidas 

levantadas pela Oposição quanto ao 

projeto, receando que, no futuro, tal 

pudesse ser utilizado como arma de 

arremesso político. Informaram que, por 

esse facto, iriam desistir da instalação 

do projeto em Poiares. O Presidente da 

Câmara, que por diversas vezes criticou 

a postura abstencionista dos vereadores 

do PSD em projetos importantes para 

o Município, referiu que «neste caso, 

os argumentos dos promotores não 

‘colhem’, e demonstram claramente que 

já havia contactos anteriores com outros 

municípios, dos quais nunca deram conta 

ao Município de Vila Nova de Poiares, 

revelando assim falta de transparência e 

uma postura de falta de ética e de respeito 

para com a Câmara Municipal».

Os vereadores da Oposição foram 

unânimes em declarar o seu apoio total 

ao Executivo nesta matéria, reiterando 

o «comportamento inadequado e 

de falta de ética dos promotores do 

projeto» e dirigindo duras críticas 

também ao Município de Miranda do 

Corvo, considerando que também este 

«demonstrou uma grande falta de ética».

Questões político-partidárias à parte, 

os vereadores social-democratas disseram 

referir-se apenas ao relacionamento entre 

municípios, considerando mesmo que 

a postura demonstrada pelo Município 

de Miranda do Corvo «é inadmissível» 

num relacionamento entre municípios 

vizinhos, muito menos «entre colegas». 

O Presidente da Câmara Municipal não 

terminaria sem informar que o assunto 

já foi entregue aos serviços jurídicos 

municipais para ser analisado e averiguar 

dos procedimentos que forem necessários 

para defender os interesses do Município.

trata de «uma postura completamente 

nova, que este Executivo assumiu, com 

o objetivo de promover a transparência 

de processos e concertação de ideias 

e estratégias que possam resultar 

no desenvolvimento sustentado do 

concelho».

Refira-se que o Conselho Económico 

e Social Municipal tem como objetivos: 

- Promover o debate e o pensamento 

estratégico através da reflexão sobre 

os problemas financeiros do concelho 

e a seleção das melhores estratégias 

para uma boa e transparente execução 

orçamental;

- Estimular e promover a participação 

pública individual e coletiva, apoiando 

a Autarquia na definição das políticas 

municipais num espírito de cidadania 

ativa e responsável; 

- Acompanhar a adoção e 

implementação das políticas locais 

em função da sua sustentabilidade 

económica, financeira e social.

Executivo Municipal aprovou a criação do Conselho Económico e Social
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Município deu a conhecer o seu potencial
E a necessidade urgente da ligação ao IP3

O Presidente do Conselho Regional da 

CCDRC, João Azevedo, escolheu Vila Nova 

de Poiares para a primeira de uma série de 

visitas descentralizadas que irá realizar 

pelos 78 municípios que integram o 

Conselho Regional da CCDRC, onde ficou 

a conhecer as enormes potencialidades 

de Poiares em várias áreas e também a 

necessidade urgente de uma boa ligação 

ao IP3.

Considerando que a promoção da 

criação de emprego é a principal forma 

dos territórios de baixa densidade 

conseguirem fixar pessoas e ganhar 

competitividade, o Presidente do Conselho 

Regional da CCDRC ficou a conhecer, 

in loco, a necessidade premente de uma 

boa rede de acessibilidades para uma 

afirmação ainda maior do crescimento 

económico do concelho.

Guiado pelo Presidente João Henriques, 

e acompanhado do Presidente da 

Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra, João Ataíde, bem como de vários 

presidentes de Câmara e representantes 

de municípios da região, o responsável da 

CCDRC, ficou a conhecer um conjunto 

de bons exemplos, nomeadamente em 

matéria de desenvolvimento industrial, 

com a visita à fábrica de luvas Ansell-

Portugal. Nesta unidade que é a maior 

do parque industrial, empregando mais 

de 300 trabalhadores, foi possível ‘tomar 

o pulso’ ao crescimento económico que 

se gera em Poiares, tomando contacto 

também com a urgente necessidade de 

intervenção a nível de acessibilidades.

O Presidente da Câmara Municipal fez 

questão de enfatizar a importância de boas 

ligações às vias rápidas estruturantes da 

região, já que Vila Nova de Poiares não 

dispõe de uma boa ligação, nem ao IP3, 

nem à nova A13, com evidentes custos, 

entraves ao crescimento e perda óbvia 

de competitividade para as empresas e 

indústrias instaladas no parque industrial.

Apesar desta enorme condicionante, 

Poiares tem excelentes exemplos de 

desenvolvimento industrial e empresarial, 

como ficou comprovado nesta visita à 

Ansell, mas também noutras áreas de 

atividade, como em matéria de inclusão e 

solidariedade social, conforme foi possível 

constatar com a visita às instalações 

da Irmandade de Nossa Senhora das 

Necessidades, nas valências de Lar e 

Unidade de Cuidados Continuados.

A visita terminou na localidade de 

Moura Morta, onde foi possível conhecer 

outra das grandes potencialidades do 

concelho, a capacidade de atração 

turística, com recursos naturais de 

enorme beleza. A deslocação até à Moura 

Morta ilustra bem a preocupação do 

Executivo Municipal em abranger, na sua 

ação, todas as povoações do território, 

especialmente os locais mais rurais e mais 

afastados do centro da Vila, auscultando 

as suas preocupações, mas, acima de 

tudo, enaltecendo e valorizando as suas 

riquezas naturais e recursos endógenos.

Para João Henriques, presidente do 

município de Vila Nova de Poiares, e 

em jeito de balanço, esta visita foi “um 

momento crucial para o concelho mostrar 

as suas potencialidades, nas vertentes 

industrial, social e gastronómicas”, 

dando a conhecer o que de melhor se 

pode encontrar no concelho, desde uma 

gastronomia de excelência, recantos 

naturais de enorme valor turístico, 

instituições sociais de grande expressão 

e com uma atividade de apoio social 

fundamental para o bem-estar da 

população, terminando num parque 

industrial/empresarial extremamente 

importante para o desenvolvimento 

económico do concelho e da região.

Em cima: Conferência de Imprensa no Centro de Convívio da Moura Morta;
Em baixo: Visita à Unidade de Cuidados Continuados da Irmandade Nª Srª das Necessidades

O diretor distrital da Segurança Social, 

Eng.º Ramiro Miranda, deslocou-se a 

Vila Nova de Poiares para se inteirar da 

realidade social do concelho. Recebido 

pelo Presidente da Câmara Municipal, 

acompanhado do Vice-Presidente e Chefe 

de Gabinete, o diretor da Segurança 

Social, teve oportunidade de ficar a 

conhecer ‘por dentro’ as questões que 

preocupam o Município em termos de 

apoios sociais, bem como o trabalho que a 

Câmara Municipal desenvolve nesta área.

Durante a visita o responsável distrital 

deslocou-se à delegação concelhia da 

APPACDM, onde ficou a conhecer não só 

as várias valências da instituição, como 

também as dificuldades e necessidades 

sentidas pela associação.

Reconhecendo a importância do 

trabalho desenvolvido, Ramiro Miranda 

deixou um elogio ao papel que a 

APPACDM exerce não só em termos do 

concelho, como a nível regional e nacional, 

desempenhando um importante papel, 

especialmente, no apoio às crianças com 

necessidades educativas especiais.

Para o Município, esta visita significa 

mais uma oportunidade para reforçar o 

bom relacionamento que mantém com 

as várias estruturas distritais, numa 

Director Distrital da Segurança Social esteve em Poiares

perspetiva de criação de sinergias 

e parcerias que poderão resultar 

em importantes mais-valias para o 

desenvolvimento do concelho.

Director Distrital da Segurança Social em reunião com o Executivo Municipal
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No ano em que se celebram os 40 

anos do Dia da Liberdade, o Município 

de Vila Nova de Poiares decidiu assinalar 

o momento de uma forma condigna e 

consonante com a relevância da data.

Nesse sentido, foi elaborado um programa 

com uma série de actividades, das quais 

se destaca a Assembleia Municipal 

Extraordinária evocativa do 25 de Abril, 

marcando de uma forma indelével o 

simbolismo do quadragésimo aniversário 

da Revolução dos Cravos, que permitiu 

o início da construção do processo 

democrático em Portugal. A Assembleia, 

que decorreu no Auditório do CCP 

permitindo uma maior participação dos 

poiarenses nas cerimónias, tinha como 

ponto único a proposta de toponímia: 

atribuição de nome de rua Capitão 

Salgueiro Maia, junto ao Agrupamento 

de Escolas de Vila Nova de Poiares, 

tendo sido deliberada a sua aprovação 

por unanimidade, à semelhança da 

deliberação do Executivo Camarário.

Para o presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henriques, a 

Assembleia Municipal Extraordinária 

não é mais do que a prova de que “a 

democracia não se apregoa, pratica-se”.

Dirigindo-se à Presidente do Órgão, Lara 

Henriques de Oliveira, o edil referiu que 

“ao convocar os eleitos locais, aqueles que 

o povo Poiarense escolheu como os seus 

legítimos representantes em resultado de 

um acto livre e democrático que foram as 

últimas eleições autárquicas, e ao dar a 

oportunidade a esses eleitos de, de uma 

forma livre e democrática, sem medo de 

quaisquer retaliações, poderem expressar 

aquilo que são as suas opiniões perante 

aqueles que os elegeram, demonstra clara 

e inequivocamente” que em Vila Nova de 

Poiares se respira liberdade e democracia.

Aludindo ao episódio protagonizado 

pela Presidente da Assembleia da 

República relativamente aos Capitães de 

Abril, o Autarca aproveitou para referir 

que, ao contrário do que se passou na 

casa mãe da democracia Portuguesa, 

em Vila Nova de Poiares optou-se por 

não só reconhecer, como homenagear 

os Capitães de Abril, “os nossos heróis 

de Abril, na pessoa do Capitão Salgueiro 

Maia”, um homem que classificou de 

“avesso a protagonismos, mas detentor 

de uma coragem invulgar, e uma das 

personalidades mais admiradas e 

consensuais da história recente do nosso 

país, pela importância fundamental que 

assumiu na Revolução dos Cravos.”

Nesse sentido, foi com “um orgulho 

enorme que, em Vila Nova de Poiares, 

homenageamos esse símbolo eterno da 

Democracia e da Liberdade em Portugal, 

dando o seu nome a uma das ruas do 

nosso concelho”, referiu o Presidente da 

Câmara, João Miguel Henriques. Também 

a escolha da artéria foi pensada para que 

os valores de Abril perdurem na memória 

dos mais jovens, ou não fosse a rua da 

Escola Dr. Daniel de Matos, que assume 

assim a “particularidade e o objectivo 

de dar a conhecer às gerações mais 

jovens o nome de uma personalidade que 

contribuiu de uma forma determinante 

para que hoje possam viver num país e 

40 anos de Liberdade assinalados com 
homenagem ao Capitão Salgueiro Maia
Assembleia Municipal extraordinária evocativa dos 40 anos do 25 de Abil foi o exemplo máximo da 
pratica da democracia

numa sociedade que se rege por esses 

valores universais da cidadania, que são a 

democracia e a liberdade”, justificou.

O autarca aproveitou para deixar uma 

mensagem de esperança e um apelo à 

participação das gerações mais novas, 

referindo que “são os jovens que devem 

tomar a iniciativa e não esperar que 

outros decidam por si. São os jovens que 

terão de começar a preparar o futuro, 

participando na vida democrática do 

País, influenciando o poder de decisão 

e exigindo uma acção responsável e 

competente dos governantes. Deverão ser 

os jovens a fazer uso da sua irreverência, e 

da sua formação, procurando envolver-se 

activamente e fazendo uso das conquistas 

de Abril, lutando pela construção de uma 

País cada vez mais justo, solidário e 

democrático”.

A terminar a sua intervenção, o 

Presidente da Câmara Municipal, João 

Miguel Henriques, afirmou-se um 

“homem imensamente feliz e orgulhoso”, 

reforçando que “aconteça o que acontecer 

nos próximos 4 anos, há um capítulo na 

história que o tempo não poderá apagar. 

Em Vila Nova de Poiares, foi possível 

fazer-se democracia e nós contribuímos 

para que isso acontecesse”.Assembleia Municipal extraordinária decorreu no CCP

Descerramento da Placa Toponímica pelos Presidentes da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Junta de Freguesia de Poiares
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No âmbito das Comemorações dos 

40 anos da Revolução dos Cravos, 

o Município de Vila Nova de Poiares 

promoveu uma série de actividades 

destinadas a toda a população, com 

o intuito de promover os valores da 

Liberdade e da Democracia. Assim, e 

logo pela manhã, teve lugar a Corrida 

pela Liberdade ao longo da principal 

artéria da Vila, e na qual participaram os 

poiarenses mais jovens, numa afirmação 

da importância da prática desportiva para 

o crescimento saudável.

De seguida, teve lugar a inauguração 

da exposição “40 Anos de Liberdade”, 

que está patente na Biblioteca Municipal 

no CCP, numa parceria entre a Câmara 

Municipal de Poiares e o Centro de 

Estudos 25 de Abril. Esta mostra retrata 

através de fotos, cartazes e vídeos aqueles 

que foram os acontecimentos antes, 

durante e após a Revolução dos Cravos, 

fazendo uma viagem no tempo e dando a 

conhecer a realidade daqueles dias.

Durante a tarde, numa iniciativa 

promovida pela Associação ICreate em 

conjunto com o Município de Poiares, o 

Jardim de Santo André foi o palco escolhido 

para o workshop de pintura “Venha Pintar 

Abril”, orientado pelo formador Samuel 

Simões. Desde os mais pequenos, aos mais 

graúdos, diversas gerações de poiarenses 

conviveram dando largas à imaginação, 

exprimindo nas telas os seus sentimentos 

acerca do Dia da Liberdade. Para além 

da promoção dos valores de Abril, serviu 

ainda para uma partilha inter-geracional, 

cujo sucesso estava reflectido nos rostos 

de todos os participantes

O dia encerrou com um espectáculo 

de Luís Portugal, ex-vocalista da banda 

Já’fumega, acompanhado à guitarra por Rui 

Vilhena, que cantou temas de intervenção 

e outras canções, que só foram possíveis 

“cantar, graças ao 25 de Abril”. Aliás, já de 

manhã, durante a Assembleia Municipal, 

o cantor teve oportunidade de levantar a 

ponta do véu, ao abrir a sessão cantando 

“E depois do Adeus”, e encerrando 

com a bem conhecida “Grândola Vila 

Morena”. O espectáculo que decorreu no 

auditório do CCP, primou pelo carácter 

simbólico da evocação dos valores de 

Abril, conquistando e emocionando a 

plateia presente. Refira-se ainda que 

o espectáculo teve também um cariz 

solidário, com a receita a reverter a 

favor da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Poiares.

Comemorações do 25 de Abril com 
desporto e cultura
Actividades envolveram diversas gerações 
em torno do Dia da Liberdade

Festa Solidária reuniu artistas no CCP
Na véspera das comemorações do 

25 de Abril, o Município de Vila Nova de 

Poiares organizou uma Festa Solidária, em 

que parte das receitas da bilheteira eram 

destinadas à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Poiares.

Pelo palco do Salão de Festas do CCP 

passaram nomes como a Banda Red, 

Gabriell, Tiago Motta e Paulo Fragoso.
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O Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Poiares, João Miguel 

Henriques, visitou ontem a Nutriva, 

uma das mais importantes unidades 

fabris instalada no Parque Industrial 

do Concelho, ficando a conhecer por 

dentro a actividade daquela empresa.

Acompanhado pelo proprietário, 

o empresário poiarense António 

Monteiro, pela Presidente da Assembleia 

Municipal, Lara Henriques, e pelo Vice-

presidente, João Pereira, o edil descobriu 

os diferentes sectores de produção desta 

empresa que actua na área alimentar, 

nomeadamente nos departamentos 

de panificação, salgados, folhados, 

pastelaria e sobremesas, cujos produtos 

na sua grande maioria têm como destino 

a exportação, sobretudo para o mercado 

europeu, norte-americano e para a China. 

Empregando mais de meia centena de 

pessoas, sobretudo Poiarenses, esta 

Presidente da Câmara Municipal visitou:

Historicamente ligada a Poiares, a 

empresa Alves Bandeira tem, desde 

há cerca de 2 anos, o Pólo CAB na 

Mealhada e, foi precisamente estas 

instalações que o Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, João 

Miguel Henriques, foi conhecer.

Depois de uma visita às instalações, 

o Presidente da Câmara reuniu com os 

seus administradores, inteirando-se da 

realidade da empresa que continua a 

ter a sua sede em Vila Nova de Poiares, 

por vontade do seu fundador Cassiano 

Alves Bandeira, já que representa um 

importante marco para a empresa, dado 

que foi neste concelho que criou a sua 

primeira base logística.

A empresa, que já foi distinguida pelo 

Município com medalha de ouro por 

mérito industrial, mudou de instalações, 

apenas por motivos de operacionalidade 

logística, nomeadamente a proximidade 

à A1, mantendo por isso bem fortes 

as suas raízes poiarenses. Foi com 

muito agrado que o Autarca Poiarense 

constatou que a empresa continua 

a assegurar postos de trabalho a 

poiarenses, mesmo depois da instalação 

de parte dos seus serviços no concelho 

da Mealhada, não os sobrecarregando 

unidade assume um importante papel 

na economia Concelhia, pelo que o 

Presidente João Miguel Henriques 

aproveitou a oportunidade para 

expressar não só o seu reconhecimento 

pelo trabalho empreendedor de 

António Monteiro, como também para 

manifestar a total disponibilidade da 

autarquia para trabalhar em uníssono 

com todos os empresários, na procura 

de melhores soluções que permitam 

o desenvolvimento económico de Vila 

Nova de Poiares.

Esta visita insere-se no âmbito 

da estratégia definida para a área 

económica, que passa por auscultar as 

necessidades e opiniões do sector, e que 

pretende culminar no desafio já lançado 

pelo Presidente da Câmara Municipal, de 

criar um núcleo empresarial concelhio, 

sendo que já estão a ser dados passos 

nesse sentido.

com custos de deslocações, já que o 

transporte é oferecido pela empresa.

O Presidente da Câmara de Vila 

Nova de Poiares inteirou-se ainda 

das várias valências e modo de 

funcionamento da empresa, bem como 

das suas várias áreas de negócio, que 

se está já a alargar para os mercados 

internacionais, não só europeu, como 

também para os mercados de África, 

Ásia e Médio Oriente. Foi neste 

sentido que esteve também presente 

nesta reunião um dos empresários 

estrangeiros (representante da Gulf 

Coasts Co. – Dubai) com quem a 

empresa mantém vários negócios, num 

forte exemplo de internacionalização, 

que poderá significar a abertura de 

novas e importantes oportunidades de 

investimento no nosso País.

Para o município poiarense, esta 

visita representa ainda o reforço do 

‘vínculo’ desta empresa a Vila Nova de 

Poiares, e das ligações que a Autarquia 

mantém com a Alves Bandeira, abrindo 

‘portas’ para uma maior e mais 

profícua colaboração, bem como para 

o estabelecimento de futuras parcerias, 

nomeadamente na área social e na 

educação.

Empresa Nutriva Pólo CAB da AB
João Miguel Henriques foi à Mealhada
conhecer realidade da empresa poiarense

Encontro permitiu conhecer “in loco” uma das 
mais importantes unidades fabris do Concelho 
com mais de meia centena de pessoas
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Páscoa em Rede

Poiares promoveu uma campanha de 

angariação de alimentos, denominada 

“Páscoa em rede”. Esta acção, cujos 

destinatárias eram as famílias 

mais carenciadas do concelho, foi 

extremamente participada, com 

muitos cidadãos e instituições a 

contribuírem para esta causa.

A iniciativa foi realizada com o 

apoio dos parceiros socias, no âmbito 

da rede social, a par de empresários, 

instituições e comunidade em geral.

Fado e poesia solidários

A iniciativa encerrou o programa 

comemorativo do Mês da Prevenção 

dos Maus-Tratos na Infância, 

promovido pela CPCJ de VNPoiares 

e reverteu a favor da Associação 

Recriar Caminhos, que promove a 

inclusão de pessoas com patologia no 

espectro da esquizofrenia.

O espectáculo “Fado Poesia e Canto 

– Percursos do Fado de Coimbra”, 

decorreu no CCP e incluiu leituras 

encenadas, com a produção dos 

InterDIto e Controversos, contando 

ainda com a participação especial 

de Manuel Rocha, Luís Alcoforado e 

Fado ao Centro. 

BREVES

Ao comemorar-se o dia internacional 

do livro infantil, o Município de Vila Nova 

de Poiares assinalou a data ao receber na 

Biblioteca Municipal cerca de 30 crianças 

com idades compreendidas entre os 3 e 

os 6 anos, que frequentam as valências 

de Creche e Pré-Escolar na Associação 

de Desenvolvimento Integrado de Poiares 

(ADIP).

Depois de ouvirem uma pequena 

história infantil, na ‘hora do conto’, as 

crianças tiveram ainda oportunidade de 

também elas contarem algumas histórias, 

dando largas às suas férteis imaginações. 

A participação das crianças não se ficou 

A Câmara Municipal e a “Associação 

Humana Portugal” assinaram um 

protocolo de colaboração para a recolha 

de roupa e calçado usados no concelho 

de Vila Nova de Poiares, associando-se 

ao projeto desta Associação, integrando 

uma rede que já conta com a colaboração 

de mais de 240 entidades (públicas e 

privadas) e mais de 1700 contentores de 

recolha de vestuário.

Trata-se de um projeto sem qualquer 

custo para o Município de Vila Nova de 

Poiares que, pela cedência dos espaços 

para a colocação dos contentores de 

recolha (no centro da vila, Entroncamento 

de Poiares, S.Miguel e Arrifana/Santa 

Maria). Este projeto demonstra mais 

uma vez que a Câmara Municipal está na 

primeira linha do apoio social aos mais 

necessitados, comprovando que, mesmo 

sem qualquer investimento financeiro, é 

Poiares celebra Dia Internacional do Livro Infantil
por aqui, já que também fizeram questão 

de assinalar o dia internacional do livro 

infantil, oferecendo ao Município alguns 

marcadores de livros, feitos pelas suas 

próprias mãos, com decorações alusivas 

a esta data.

Além das histórias, as crianças ficaram 

também a conhecer as instalações da 

biblioteca municipal, onde puderam ter 

contacto mais direto com os livros e as 

histórias que estão habituados a ouvir.

Para o Município estas são 

atividades sempre muito importantes 

para sensibilizar as gerações mais 

novas para a importância da leitura no 

desenvolvimento das suas capacidades 

cognitivas, fomentando ainda um contacto 

mais próximo com o ‘mundo’ dos livros e 

despertando-lhes o gosto pela literatura 

em geral e, no caso concreto, também 

pela literatura infantil

Recorde-se que o Dia Internacional do 

Livro Infantil foi instituído em 1967, pelo 

Conselho Internacional sobre Literatura 

para os Jovens para homenagear o 

escritor dinamarquês Hans Christian 

Andersen - autor de algumas das histórias 

para crianças mais lidas em todo o mundo 

- cujo aniversário do nascimento é 

assinalado a 2 de abril.

Biblioteca Municipal recebe doação de 2 mil livros
O fundo documental da biblioteca 

municipal conta com mais dois mil títulos, 

fruto de uma generosa doação feita ao 

Município pela família de uma ilustre 

tradutora, Ana Cristina Matos Santos 

Silva, que faleceu em fevereiro deste ano.

Com o falecimento da benemérita, 

a família percorreu vários concelhos 

e, apesar de não ter qualquer ligação 

a Poiares, encontrou no Município de 

Vila Nova de Poiares uma ‘porta aberta’ 

para receber a vasta biblioteca pessoal 

de Ana Cristina Silva. Licenciada em 

linguística pela Faculdade de Letras em 

Lisboa, a mecenas foi, durante a maior 

parte da sua vida, tradutora de obras de 

inglês e francês, de onde resulta grande 

parte do espólio agora doado à biblioteca 

municipal.

De entre os cerca de dois mil títulos, 

encontram-se diversos romances de 

autores portugueses e estrangeiros, livros 

em inglês e francês de diversas temáticas, 

desde filosofia, psicologia a história, bem 

como cerca de 70 dicionários, atlas e 

ainda perto de uma centena de livros de 

banda desenhada.

Além da nobreza do gesto, o Município 

faz questão de sublinhar o facto de nem a 

autora, nem os familiares, terem qualquer 

ligação a Vila Nova de Poiares, o que 

confere ainda maior significado a esta 

doação. 

O Município de Vila Nova de Poiares 

agradece pois a doação de tão importante 

espólio, sentindo-se muito honrado 

pela generosa e altruísta oferta, que 

vem enriquecer, e de sobremaneira, 

o fundo documental da biblioteca 

municipal, contribuindo assim para o 

engrandecimento do património cultural 

e literário concelhio. 

Município assinou parceria com “Associação Humana”
possível apoiar projetos de âmbito social 

e de apoio aos mais desfavorecidos, 

basta para isso investir o capital mais 

importante de um povo, o seu capital 

humano e a sua vontade de ajudar os que 

mais precisam. 

A “Humana Portugal” é uma 

associação não-governamental para o 

desenvolvimento, que nos últimos 16 anos, 

tem impulsionado e realizado programas 

de cooperação em Moçambique e Guiné-

Bissau através de recursos obtidos a 

partir da gestão têxtil de roupa usada.

A roupa recolhida não tem que estar 

em completo bom estado, já que, para 

além de reutilizar a maior parte das 

roupas inutilizadas, através das suas lojas 

de roupa em segunda mão, a “Humana” 

facilita a reciclagem de roupa em mau 

estado que pode ser transformada 

noutros produtos.

Perto de metade de toda a roupa 

recolhida é enviada para países 

subdesenvolvidos, nomeadamente em 

África, onde também, com os fundos 

obtidos na gestão de roupa usada, são 

financiados projetos de cooperação 

internacional no âmbito da educação, 

saúde, desenvolvimento agrícola e 

comunitário, nomeadamente, em 

Moçambique e Guiné-Bissau.

Vice-Presidente do Município, representante da Humana e Presidente da Câmara
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Reunião oRdináRia 7 de FeveReiRo 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 - Proposta de declaração de nulidade de contratos 
outorgados com artur Herculano de Carvalho e mulher 
e José Luís Rodrigues de Carvalho e mulher: A Câmara 
deliberou, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, 
declarar nulos os despachos autorizadores e compromissos 
efetuados.
Polícia MuniciPal

2 - Proposta de alteração de trânsito em entroncamentos 
– Cabouco, Pinheiro-Ribas, Pinheiro-Póvoa abraveia: A 
Câmara deliberou, com os votos contra dos Srs. Vereadores 
do PSD, aprovar a proposta de alteração de sinalização.
3 - Proposta de criação de passadeira, entre Jardim e 
alameda: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
criação de passadeira.
4 - Proposta de alteração de trânsito na Fraga: A Câmara 
deliberou, por unanimidade aprovar a proposta.
5 - Proposta de alteração de trânsito no entroncamento: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
6 - Proposta de sinalização estrada do Cemitério de 
vale Gião: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta.
7 - Proposta de sinalização junto ao MiniPreço: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
divisão de adMinistração Geral

8 - despachos de autorização de trabalho extraordinário: 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos srs. 
Vereadores do PSD, aprovar os despachos.
9 - estudo de trabalho extraordinário: A Câmara tomou 
conhecimento.
10 - ata 7/2014, para aprovação: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata nº7/2014, com alterações.
11 - Proc. 7/2013 – neves&Bandeira, Lda – Painéis 
Publicitários: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com o parecer técnico.
12 - Licenciamento Publicidade em painéis luminosos 
– Caixa Geral de depósitos: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com o parecer 
técnico.
13 - Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria de 
06 de fevereiro de 2014: A Câmara tomou conhecimento. 
14 - informação dos Serviços: A Câmara tomou 
conhecimento.
15 - empréstimo de Curto Prazo no valor de 440 mil 
€ - abertura de Propostas: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, sem a participação do Sr. Vereador Carlos 
Henriques, por pertencer ao Conselho de Administração 
de uma das entidades bancárias envolvidas, remeter as 
propostas aos serviços de contabilidade para análise.
16 - Projeto de Regulamento Geral das instalações 
desportivas Municipais: A Câmara deliberou, por maioria, 
com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o 
projeto de regulamento. nos termos propostos.
divisão de obras, urbanisMo e serviços urbanos

17 - Processo de obras n.º 9/2012 – Construção de anexo 
– Terreiros de além – Mário Rui Martins Gonçalves: A 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de 
acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.
18 - Processo de Loteamento n.º 10/2005 – alterações 
alvará loteamento – isidoconstruções,Lda: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo 
com os pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.
19 - Processo de obras n.º 10/2012 – Legalização de 
Piscina e muros de vedação – Pereiro de Baixo – Peter 
Luc Hyde: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços.

Reunião oRdináRia 21 de FeveReiRo 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 - Proposta de nomeação de auditor externo para os 
anos 2014 e 2015: A Câmara deliberou, por maioria, com 
a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD.
2 - Proposta de venda em Hasta Pública de bens móveis 
e materiais ferrosos – reconhecimento de deliberação 
como ato pontual: A Câmara deliberou, por maioria, com 
a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, e 
sem a participação do Sr. Vereador Carlos Henriques, por 
pertencer aos órgãos sociais da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.
3 - Proposta de venda em Hasta Pública de bens móveis e 
materiais ferrosos – abertura de procedimento: A Câmara 
deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 
Pedro Coelho, do PSD, e sem a participação do Sr. Vereador 
Carlos Henriques, por pertencer aos órgãos sociais da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares.
4 - Proposta de venda em Hasta Pública de bens móveis 
e materiais ferrosos – Comissão de Procedimento 
de alienação: A Câmara deliberou, por maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, e sem 
a participação do Sr. Vereador Carlos Henriques, por 
pertencer aos órgãos sociais da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.
Polícia MuniciPal

5 - incumprimento limpeza de terreno – alberto Rui de 
Sousa Matias Lima – Catraia da Segundeira: A Câmara 
analisou e deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a notificação.
6 - Projeto de Regulamento de ordenamento de Trânsito 
no Concelho de vila nova de Poiares: A Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento.
7 - Proposta de sinalização junto à escola eB 2+3 dr. 
daniel de Matos – substituição placa adicional ao sinal 
vertical C3b: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
8 - Para este assunto foi presente a proposta de 
sinalização junto à escola eB 2+3 dr. daniel de Matos, nos 
termos da informação n.º 125/2014.: A Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
9 - Proposta de sinalização junto à escola eB 2+3 dr. 
daniel de Matos – colocação de sinal vertical C3b com 
placa adicionalA Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de sinalização.
10 - Proposta de sinalização – cascalho – colocação sinal 
SToP: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de sinalização.
11 - Proposta de sinalização – cascalho – colocação sinal 
a1b e C13: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
12 - Proposta de sinalização – cascalho – colocação sinal 
a1a e C13: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
13 - Proposta de sinalização – vale de vaíde – colocação 
sinal SToP: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de sinalização.
14 - Proposta de sinalização – vale de vaíde – colocação 
sinal vertical B1: A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de sinalização.
15 - Proposta de sinalização – entroncamento/v.vaíde 
– colocação sinal vertical a4a: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
16 - Proposta de sinalização – entroncamento/v.vaíde 
– colocação sinal vertical B1: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
17 - Proposta de sinalização – entroncamento/v.vaíde 
– colocação sinal vertical C13: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.

18 - Proposta de sinalização – entroncamento/v.vaíde 
– colocação sinal vertical B9d e C13: A Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
19 - Proposta de sinalização – entroncamento/v.vaíde 
– colocação sinal vertical SToP: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização
20 - Proposta de sinalização – entroncamento/v.vaíde 
– colocação sinal vertical C13: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
21 - Proposta de sinalização – estrada Cascalho-Forcado 
– colocação sinal vertical a1a, a1b e C13: A Câmara 
deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a proposta de sinalização.
22 - Proposta de sinalização – vila Chã – substituição 
sinal SToP: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de sinalização.
23 - Proposta de sinalização – Zona industrial/Catraia 
– remoção sinalização vertical: A Câmara deliberou, por 
maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 
aprovar a proposta de sinalização.
24 - Proposta de sinalização – Bairro dr. Martins vicente 
– colocação sinal SToP e espelho: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
25 - Proposta de sinalização – Bairro dr. Martins 
vicente – colocação de espelho: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
26 - Proposta de sinalização – junto Centro educativo 
Sto. andré – colocação placas de aproximação de escola 
a 300m: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de sinalização.
27 - Proposta de sinalização – Pereiro – sentido único: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
28 - Proposta de sinalização – Rua dr. Manuel 
F.d.M.vicente – Substituição do sinal SToP: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
29 - Proposta de sinalização – vale de vaíde – Sentido 
único: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de sinalização.
30 -Proposta de sinalização – vale de vaíde – Colocação 
de espelhos: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de sinalização.
uat - Jurídico e contencioso

31 - expropriação - Rua augusto duarte Simões – 
audiência Prévia: A Câmara deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD.
divisão de adMinistração Geral

32 - Pedido de Suspensão de Mandato do Sr. vice-
Presidente: A Câmara deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, e sem a participação 
do Sr. Vice-Presidente, autorizar o pedido.
33 - Renovação do contrato de aquisição de serviços – 
Cruz Branca: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a renovação do contrato.
34 - ata 8/2014, para aprovação: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar com as alterações sugeridas
35 - Pedido de emissão de licença especial de ruído – 
Grupo desportivo, Recreativo e Cultural da Póvoa da 
abraveia – Baile de angariação de Fundos – Ratificação: A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento.
36 - Pedido de emissão de licença especial de ruído 
– Grupo Folclórico e etnográfico do Município de 
v.n.Poiares – Baile de Carnaval: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o deferimento da pretensão.
37 - Licenciamento Publicidade – estrela da Mó: A 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
38 - Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria de 
20 de fevereiro de 2014: A Câmara tomou conhecimento.
39 - informação dos Serviços: A Câmara tomou 
conhecimento.
40 - empréstimo de Curto Prazo até ao montante de 
440 mil euros – adjudicação: A Câmara deliberou, por 
maioria, com a abstenção do Vereador Pedro Coelho, do 
PSD e sem a participação do Sr. Vereador Carlos Henriques, 
por pertencer ao Conselho de Administração de uma das 
entidades bancárias envolvidas, adjudicar à Caixa Geral 

de Depósitos o montante de 200.000,00€ (duzentos mil 
euros) e à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Centro o 
montante de 240.000,00€ (duzentos e quarenta mil euros).
41 - associação Humanitária dos Bombeiros voluntários 
de vila nova de Poiares-Pedido de apoio – Centro 
Municipal de Proteção Civil e Quartel – Ratificação: A 
Câmara deliberou, por unanimidade, sem a participação do 
Sr. Vereador Carlos Henriques, pelo facto de pertencer aos 
órgãos sociais da instituição em causa, ratificar o apoio.
42 - indemnização por ocupação de prédio inscrito na 
matriz predial rústica – art.º 271 – arrifana: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento.
43 - adesão à Central de Compras da CiM –RC: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aderir à Central de Compras da 
CIM-Região de Coimbra.
44 - isabel Maria Ferreira-Pedido de isenção de 
pagamento de limpeza de fossa: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a isenção.
45 - Projeto de Regulamento Geral das instalações 
desportivas Municipais: A Câmara deliberou, por maioria, 
com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar.
divisão de obras, urbanisMo e serviços urbanos

46 - Processo de obras n.º 36/2013 – alteração de 
localização de portão – ventosa – Henrique João Simões 
Lopes: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir.
47 - Processo de obras n.º 47/2013 – Legalização de 
alterações – Ribas – Maria Fernanda dos Santos Ferreira 
Queirós: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir.
48 - Muro em risco de ruir – vale de vaíde – Maria 
Georgete Ferreira Tinoco: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder a demolição do muro.
49 - encerramento de empreitada de Pavimentação 
Parcial da av.ª Manuel Carvalho Coelho – eTC – acerto 
de Contas: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
acionamento da caução.

Reunião oRdináRia 7 de MaRço de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, João 
Pedro Vaz Pereira, Zita Guiomar Carvalho Cação, Nelson 
Pedro Santos Coelho 
Presidência

1 - designação de vice-Presidente da Câmara Municipal, 
vereador a Tempo inteiro e Consequente delegação de 
competências – Para Conhecimento: A Câmara tomou 
conhecimento.
2 - Moção “no combate ao cancro, todos somos poucos”:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a moção.
uat - desenvolviMento local e recursos Florestaius e 
Protecção aMbiental

3 - Concursos de Pesca desportiva – alteração art.º 
17º Regulamento da Pesca desportiva – Ratificação: A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a proposta.
divisão de adMinistração Geral

4 - ata 9/2014, para aprovação: A Câmara deliberou, por 
maioria, com a abstenção do Sr. Vice-Presidente, João 
Pereira, por não ter estado presente, aprovar a ata.
5 - Pedido emissão licença especial de ruído – associação 
Recreativa de São Miguel – Baile – Ratificação: A Câmara 
deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 
do PSD, ratificar o deferimento da pretensão.
6 - Licenciamento de Publicidade – Carlos Tomé & vítor 
José – Supermercados, Lda – “MiniPreço” – Ratificação: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão,.
7 - Pedido emissão licença especial de ruído – 
associação Humanitária dos Bombeiros voluntários – 
Baile de Carnaval – Ratificação: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o deferimento da pretensão.
8 - Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria 
de 06 de março de 2014: A Câmara tomou conhecimento.. 
9 - informação dos Serviços: A Câmara tomou 
conhecimento.
10 - aquisição de Serviços de auditoria às demonstrações 
Financeiras de v.n.Poiares – adjudicação – Para 
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Conhecimento: A Câmara tomou conhecimento.
11 - Proposta de cedência de espaço para Campo de 
Críquete: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta.

Reunião oRdináRia 14 de MaRço de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, João 
Pedro Vaz Pereira, Fernando Serra Pires Soares, Nelson 
Pedro Santos Coelho.

Presidência

1 - Proposta de início de negociação com as Juntas de 
Freguesia para acordos de execução: A Câmara deliberou, 
por unanimidade.
divisão de adMinistração Geral

2 - ata 10/2014, para aprovação: A Câmara deliberou, por 
maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Fernando Soares, 
do PS, por não ter estado presente, aprovar a ata, com as 
alterações sugeridas.
3 - Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria 
de 06 de março de 2014: A Câmara tomou conhecimento.
4 - informação dos Serviços: A Câmara tomou 
conhecimento.
5 - empréstimo de Curto Prazo – Caixa Geral de depósitos 
- Cláusulas Contratuais: A Câmara deliberou, por maioria, 
com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar .
6 - empréstimo de Curto Prazo – Caixa Geral de depósitos 
– autorização para assinatura de contrato no valor de 
200.000,00 €.: A Câmara deliberou, por unanimidade, 
conceder autorização para o Sr. Presidente da Câmara 
proceder à assinatura do Contrato.
7 - empréstimo de Curto Prazo – Caixa de Crédito agrícola 
Mútuo da Beira Centro – autorização para assinatura de 
contrato no valor de 240.000,00 €.: A Câmara deliberou, 
por unanimidade, sem a participação do Sr. Vereador Carlos 
Henriques, do PSD, por fazer parte dos órgãos sociais 
desta instituição bancária, conceder autorização para o Sr. 
Presidente da Câmara proceder à assinatura do Contrato.
8 - aquisição de artigo rústico nº 79/SMP – Jaime albino 
dos Santos Martins: A Câmara deliberou, por unanimidade 
aprovar a aquisição.

Reunião oRdináRia 4 de aBRiL de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques, João 
Pedro Vaz Pereira, Zita Guiomar Carvalho Cação, Nelson 
Pedro Santos Coelho 
Presidência

1 - Proposta de alteração da data da 2ª Reunião de 
Câmara do mês de abril: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir a 2ª reunião de Câmara.
2 - Proposta de 2ª alteração ao Regulamento Municipal 
de estacionamento de duração Limitada, Concelho de 
vila nova de Poiares: A Câmara deliberou, por maioria com 
a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar.
3 - Proposta de Concessão de uso Privativo de domínio 
Público com instalação de equipamento amovível para o 
exercício de atividade de Bebidas (esplanada) no Jardim 
de Santo andré – Ratificação: A Câmara deliberou, por 
maioria, com abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho do 
PSD, sem a participação do Sr. Vereador Carlos Henriques, 
do PSD, por considerar existir eventual conflito de interesse, 
ratificar a Concessão.
4 - Proposta de adenda ao Contrato de Comodato 
outorgado com a adiP em 23/09/2013 – alteração do 
Prazo de vigência: A Câmara deliberou, por unanimidade, 
e sem a participação do Sr. Vereador Carlos Henriques, do 
PSD, por considerar a existência de eventual conflito de 
interesse, aprovar a adenda ao Contrato de Comodato.
5 - Proposta de abertura de concurso público para 
cedência temporária de exploração de bar no Centro 
Coordenador de Transportes de vila nova de Poiares: O 

Sr. Presidente procedeu à retirada da proposta.
6 - Proposta de toponímia – atribuição de nome de rua 
junto ao agrupamento de escolas de v n Poiares: A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do 
nome de Rua Capitão Salgueiro Maia.
7 - Proposta de criação do Conselho económico e Social 
Municipal: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
criação do Conselho Económico e Social Municipal.
8 - Regulamento do Conselho económico e Social 
Municipal: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o Regulamento 
Polícia MuniciPal

9 - Proposta de colocação de sinalização - Terminal de 
Camionagem – colocação de sinais de trânsito proibido 
e placa de “parque público sujeito a fiscalização pelas 
autoridades competentes”: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
10 - Proposta de alteração sinalização - entroncamento 
- remoção de sinal vertical de proibição C12: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
11 - Proposta de alteração sinalização - estrada vale de 
vaz/Couchel - colocação de sinal vertical de proibição 
C3b: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
12 - Proposta de alteração sinalização - estrada vale de 
vaz/Couchel - colocação de sinal vertical de perigo a4a: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
13 - Proposta de alteração sinalização - estrada vale de 
vaz/Couchel - colocação de sinal vertical de perigo a4a: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
14 - Proposta de alteração sinalização -  Couchel - 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2 
(SToP): A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar .
15 - Proposta de alteração sinalização -  Couchel - 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
16 - Proposta de colocação espelho - Couchel: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
17 - Proposta de alteração sinalização - Couchel – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B1: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
18 - Proposta de alteração sinalização - Rua dr. 
Manuel Fernandes dias Martins vicente - colocação 
de sinal vertical de perigo a2a: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
19 - Proposta de alteração sinalização - Rua dr. Manuel 
Fernandes dias Martins vicente - colocação de sinal 
vertical de informação H7: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
20 - Proposta de alteração sinalização - Rua dr. Manuel 
Fernandes dias Martins vicente - colocação de sinal 
vertical de informação H7: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
21 - Proposta de alteração sinalização - vale vaqueiro - 
colocação de sinal vertical de perigo a2a e placa adicional 
modelo 1: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
22 - Proposta de alteração sinalização - vale vaqueiro 
- colocação de lomba redutora de velocidade: A Câmara 
deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 
do PSD, aprovar a proposta de sinalização.
23 - Proposta de alteração sinalização - vale vaqueiro - 
colocação de sinal vertical de informação H7: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta . 
24 - Proposta de alteração sinalização - vale vaqueiro 
- colocação de sinal vertical de perigo a16a: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
25 - Proposta de alteração sinalização - vale vaqueiro - 
colocação de sinal vertical de informação H7: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
26 - Proposta de alteração sinalização - vale vaqueiro 
- colocação de sinal vertical de proibição C12: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
27 - Proposta de alteração sinalização - vale vaqueiro - 
colocação de sinal vertical de informação H7: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
28 - Proposta de alteração sinalização - vale vaqueiro - 

colocação de sinal vertical de informação H7: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
29 - Proposta de alteração sinalização - Rua Comendador 
José Joaquim Ferreira - colocação de sinal vertical de 
informação H7: A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de sinalização.
30 - Proposta de alteração sinalização - Rua Comendador 
José Joaquim Ferreira - colocação de sinal vertical de 
informação H7: A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de sinalização.
31 - Proposta de alteração sinalização - av. da Liberdade 
- colocação de sinal vertical de informação H7: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
32 - Proposta de alteração sinalização - av. da Liberdade 
- colocação de sinal vertical de informação H7: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
33 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades - colocação de sinal vertical de perigo 
a2a com placa adicional modelo 1 e sinal vertical de 
informação H6: A Câmara deliberou, por maioria, com os 
votos contra dos Srs.Vereadores do PSD, aprovar.
34 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades - colocação de lomba redutora de 
velocidade: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta .
35 - Proposta de alteração sinalização – estrada Risca-
Silva para Catraia das necessidades - colocação de sinal 
vertical de perigo a2a com placa adicional modelo 1 e 
sinal vertical de informação H6: A Câmara deliberou, por 
maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, 
aprovar a proposta de sinalização.
36 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades – colocação de lomba redutora de 
velocidade: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos 
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
37 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades – retirar sinal vertical de perigo a16a e 
colocar sinal de informação H7: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de sinalização.
38 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades – recolocação de sinal vertical de perigo 
a2a: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
39 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades – retirar sinal vertical de perigo a16a, e 
colocação de sinal vertical de informação H7: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
40 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades – recolocação sinal vertical de perigo a2a: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
41 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades – colocação de sinal vertical de informação 
H7: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
42 - Proposta de alteração sinalização - Catraia das 
necessidades – colocação de sinal vertical de informação 
H7: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
43 - Proposta de alteração sinalização – Cabouco – 
recolocação de sinal vertical de perigo a2a: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
44 - Proposta de alteração sinalização – Cabouco – 
colocação de sinal vertical de perigo a16a: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
45 - Proposta de alteração sinalização - Forcado - 
remoção de sinal vertical de proibição e colocação de 
sinal (cruzamento): A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de sinalização.
46 - Proposta de alteração sinalização – Framilo – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2 
(SToP): A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
47 - Proposta de alteração sinalização – vale de afonso 
– colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2 
(SToP): A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
48 - Proposta de alteração sinalização – vale de afonso – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B1: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
49 - Proposta de alteração sinalização – vale de afonso – 

colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
50 - Proposta de alteração sinalização – Forcado – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
51 - Proposta de alteração sinalização – Forcado – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2 
(SToP): A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
52 - Proposta de alteração sinalização – Forcado – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
53 - Proposta de alteração sinalização – Forcado – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta .
54 - Proposta de alteração sinalização – Forcado – 
colocação de sinal vertical de proibição C3b: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
55 - Proposta de alteração sinalização – Forcado – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B2: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
56 - Proposta de alteração sinalização – Forcado – 
colocação de sinal vertical de cedência de passagem B1:
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
divisão de adMinistração Geral

57 - ata 11/2014, para aprovação: A Câmara deliberou, 
por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Zita Cação, 
do PS, por não ter estado presente, aprovar a ata.
58 - Pedido emissão licença especial de ruído – 
associação iCreate – Festa dos anos 60, 70 e 80 – 
Ratificação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação.
59 - Pedido emissão licença especial de ruído – aPPaCdM 
de vila nova de Poiares – Baile – Ratificação: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação.
60 - Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria 
de 3 de abril de 2014: A Câmara tomou conhecimento..
61 - informação dos Serviços: A Câmara tomou 
conhecimento.
62 - empréstimo de Curto Prazo – Caixa de Crédito 
agrícola Mútuo da Beira Centro, CRL - Cláusulas 
Contratuais: A Câmara deliberou, por unanimidade, sem a 
participação do Sr. Vereador Carlos Henriques do PSD, pelo 
facto de pertencer aos órgãos sociais da instituição em 
causa, aprovar as cláusulas do Contrato de Empréstimo.
63 - ocupação de uma parcela de terreno para 
implantação de um arruamento da Zona industrial Pólo 
ii – artigo rústico nº 107 – Fausto delfim Matos de 
Carvalho: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
indemnização.
64 - Transportes escolares – atualização da tabela de 
comparticipações 2013/2014: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atualização da tabela.
65 - vasco Ribeiro Pinto – Pedido de apoio para reparação 
de muro: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
divisão de obras, urbanisMo e serviços urbanos

66 - Processo de obras nº 45/2013 – Restauro de 
edificação para garagem e arrumos – Paço de Cima 
– alexandre abrantes da Fonseca Pegado: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
67 - Processo de obras nº 16/2013 – alterações de 
arquitetura – vale de Gião -  augusto dos Santos Lopes: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
68 - 3.1.3. Processo de obras nº 37/2013 – alterações ao 
projeto de arquitetura  – areias/entroncamento – alfredo 
Martins Ferreira: Este assunto foi retirado.  
69 - Processo de loteamento nº 10/2005 – 
isidoconstruções, Lda. – Ribeira do Moinho – Libertação 
de Caução: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a libertação da caução.
70 - Pedido de redução de escalão de consumo de água 
– agostinho Medeiros de andrade – Pereiro de além: 
Com base na informação técnica, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a redução do consumo.
71 - Pedido de redução de escalão de consumo de água – 
Ribaltropik, Lda. – av. Manuel Carvalho Coelho: A Câmara 
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deliberou, por unanimidade, sem a participação do Sr. 
Vereador Carlos Henriques, do PSD, por considerar existir 
eventual conflito de interesse, aprovar.

Reunião oRdináRia 21 de aBRiL 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 - Primeira alteração do Regulamento interno de 
Funcionamento, atendimento e Horários de Trabalho 
da Câmara Municipal de vila nova de Poiares: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira alteração.
uat - desenvolviMento local, recursos Florestais e Protecção 
aMbiental

2 - Plano operacional Municipal - Para conhecimento: A 
Câmara tomou conhecimento.
divisão de adMinistração Geral

3 - ata 12/2014, para aprovação: Este assunto foi retirado.
4 - Pedido de licenciamento de recinto itinerante – Circo 
Raul Cardinali nery- Ratificação: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ratificação da emissão da licença.
5 - Pedido de Licença especial de Ruído - Grupo 
desportivo, Recreativo e Cultural da Póvoa da abraveia – 
Ratificação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
6 - Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria de 
17 de abril de 2014: A Câmara tomou conhecimento.
7 - informação dos Serviços: A Câmara tomou 
conhecimento.
8 - Conta de Gerência 2013 e Relatório de Gestão: A 
Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar.
9 - Revisão orçamental para inclusão do saldo orçamental 
do ano anterior: A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Revisão Orçamental.
10 - Relatório do Plano de Saneamento Financeiro 
- dezembro 2013: A Câmara deliberou, por maioria, 
com a abstenção dos Srs. Vereadores do Partido Social 
Democrata, aprovar o Relatório.
11 - associação Humanitária dos Bombeiros voluntários 
de vila nova de Poiares - Pedido de apoio – Ratificação: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, sem a participação 
do Sr. Vereador Carlos Henriques, por pertencer aos órgãos 
sociais da instituição em causa, aprovar a ratificação.
12 - adesão do Município de v.n.Poiares ao Protocolo de 
Rede de Municípios Solidários: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a adesão do Município.
13 - Cartão Jovem Municipal - Projeto de Regulamento: A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto.
divisão de obras, urbanisMo e serviços urbanos

14 - Processo de obras nº 14/2012 - Legalização de 
alterações - Restaurante a estrela da Mó - venda nova: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
15 - Processo de obras nº 27/2012 - Legalização de 
anexo e alterações em moradia - elisabete Maria Batista 
Seco - ervideira: A Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão.
16 - Processo de obras nº 57/2011 - Construção de 
moradia e muro de vedação -Maria Manuela Ferreira 
Xambre – Sabouga: A Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão.
17 - Processo de obras nº 41/2012 - ZeHP SoLaR, Sa 
- Construção Pavilhão Lt.35 - Zona industrial - Pólo ii:  
Presente o processo e atenta a informação técnica dele 
constante, ficou esclarecido serem ainda necessários 
alguns elementos para complementar o processo e que 

constam da informação técnica, tal que a deliberação do 
título de licença de construção possa vir a ser emitido. 
Considerando, no entanto, a urgência de tramitação por 
parte desta indústria, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à aprovação condicionada ao cumprimento das 
questões evidenciadas na informação técnica, a ocorrer no 
período entre a deliberação e a data, ainda não fixada, da 
emissão do título de licença de construção.

Reunião oRdináRia 2 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 do falecimento da sua tia, 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

5 - 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.
divisão de adMinistração Geral

6 - ata 12/2014, para aprovação: A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata nº 13/2014.
7 - Situação Financeira – Resumo diário de Tesouraria de 
30 de abril de 2014: A Câmara tomou conhecimento.
8 - informação dos Serviços: A Câmara tomou 
conhecimento.
divisãod de obras, urbanisMo e serviços urbanos

9 - 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.
10 - 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.
11 - Processo de obras nº 12/2013 – Reconstrução e 
ampliação de moradia – Paulo Jorge Ferreira Gomes – 
Forcado: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão.
12 - Projeto de Regulamento de Beneficiação de 
Pequenos espaços de domínio Público: A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto.

As actas aqui apresentadas bem como os Regulamentos poderão ser 
consultados em: www.cm-vilanovadepoiares.pt

Pinga Amor

Para celebrar o Dia dos namorados, 

o Município de Vila Nova de Poiares 

lançou um desafio aos alunos do 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova 

de Poiares, bem como aos cidadãos em 

geral para descreverem o significado do 

amor para si.

O resultado foi a exposição que esteve 

patente na Biblioteca Municipal do CCP, 

durante o mês de Fevereiro e Março.

Toma Lá o Meu Coração

A Associação ICreate, numa parceria 

com o Município de Vila Nova de 

Poiares, embelezou o Jardim de Santo 

André, numa exposição alusiva ao Dia 

dos Namorados.

Consistia em mesagens dos cidadãos 

anónimos que transmitiam a sua visão 

do tema em questão.

Mulheres inesquecíveis do 
Século XX

No mês da Mulher, por excelência, 

o Município de Vila Nova de Poiares 

decidiu homenagear as mulheres que 

mais se destacaram na história do 

século XX com uma exposição que 

esteve patente, até final de Março, 

no CCP-Centro Cultural de Poiares. 

Resultado: Divas, líderes políticas, 

BREVES

religiosas, atrizes de cinema, cientistas, 

e muitas outras mulheres que se 

distinguiram nas mais variadas áreas 

de atividade estiveram representadas 

nesta exposição que reuniu os nomes e 

figuras femininas mais importantes do 

século XX.

Perlim, Pim, Pim

O grupo de teatro Acompanh’arte, 

constituído por elementos da 

Comunidade Educativa, do concelho 

de Vila Nova de Poiares levou à cena 

no Centro Cultural de Poiares, o Sarau 

Cultural “ Perlimpimpim...e a história é 

assim!“, uma iniciativa que contou com 

o apoio da Câmara Municipal de V.N. 

Poiares. 

Uma peça de teatro “Espanta Pardais”, 

momentos de recitação de poesia 

e passos de dança pelo Grupo As 

Inglesas, foram alguns dos atrativos  do 

Sarau, que contou ainda com a história 

“ O Dragão das Mil Flores “ e alguns 

momentos musicais protagonizados 

pela Prof. Ana Silva.

Grupo Folclórico organiza 
saraus de Teatro e Música

O Grupo Folclórico e Etnográfico do 

Município de Vila Nova de Poiares, 

organizou dois saraus com o apoio do 

Município. No primeiro, o teatro foi rei, 

com a peça “A Birra do Morto”, levada 

à cena pelo Grupo de Teatro do Centro 

Cultural Desportivo e Social de São 

Frutuoso, no segundo, foi a música que 

esteve em destaque, com o espectáculo 

das Cordas Castiças, também pela 

associação de São Frutuoso.
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Associação Empresarial nasce em Poiares
No final de Maio vai nascer a 

Associação Empresarial de Poiares 

(AEDP), numa iniciativa de um grupo de 

empresários locais, em parceria com o 

Município de Vila Nova de Poiares.

A AEDP pretende aglutinar todo o 

tecido empresarial (comércio, indústria e 

serviços de empresas e/ou empresários 

em nome individual), convidando-os a 

serem sócios-fundadores desta nova 

Associação Empresarial. 

O objectivo é acolher não só as 

empresas e empresários do concelho, 

como também os que, de alguma forma, 

intervêm na economia da região, no 

sentido de representar e defender os 

interesses comuns a todos os associados.

Para o Município é extremamente 

importante que os empresários de Vila 

Nova de Poiares estejam todos envolvidos 

neste processo e, acima de tudo, unidos 

em torno de um projeto que se antevê 

de grande interesse e importância para 

Poiares, para os empresários e para a 

economia local. 

Refira-se que esta é uma aposta ganha 

deste Executivo Municipal, que conseguiu 

dar sequência aos anseios antigos dos 

empresários locais, possibilitando-

lhes ganhar escala e força associativa, 

para além de reforçar a capacidade 

reivindicativa do Município junto das 

instâncias centrais, principalmente no 

que diz respeito às acessibilidades. A 

AEDP tem ainda como objectivos, entre 

outros, identificar os problemas dos 

seus associados de modo a encontrar 

estratégias conjuntas de resolução, bem 

como prestar auxílio aos associados nas 

questões de matéria laboral, previdência, 

crédito e formação. 

Rony Lopes distinguido com 
Prémio Revelação

O Município de Vila Nova de Poiares 

associou-se à distinção de Rony Lopes nos 

“Prémios de Desporto 2013” organizados 

pelo jornal Diário de Coimbra.

O prémio REVELAÇÃO foi atribuído 

ao jogador Rony Lopes que tem sido 

uma verdadeira revelação na Premier 

League de Inglaterra, ao serviço do clube 

Manchester City e que, como é sabido, 

deu os primeiros passos na Associação 

Desportiva de Poiares.
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A Junta de Freguesia de Poiares – 

Santo André, em parceria com o Município 

de Vila Nova de Poiares organizaram o 

Poiares Trophy, uma iniciativa que reuniu 

desporto e aventura, aliados a um espírito 

de companheirismo e camaradagem, que 

permitiu aos mais de 30 participantes (re)

descobrirem algumas das maravilhas do 

património natural do Concelho.

O programa começou com uma prova 

de ciclismo de cerca de 10 km, partindo da 

Alameda Santo André, em direcção a São 

Miguel, com passagens pelas Piscinas da 

Fraga, e subida à Serra do Bidoeiro, até à 

“Casa do Guarda”, onde estava preparado 

um abastecimento volante. O percurso 

prosseguiu até à aldeia da Moura Morta, 

um dos locais de maior beleza natural e 

paisagística do Concelho, com o Rio Alva 

a servir de cartão-de-visita.

Foi nas águas puras e cristalinas do 

Rio Alva que os participantes iniciaram 

a segunda etapa do Poiares Trophy, 

percorrendo-o ao longo de mais de 8 km 

em kayak, até à Praia Fluvial do Vimiero. 

Chegados ao ponto de encontro, os 

participantes tinham à sua espera mais 

O Município de Vila Nova de Poiares 

promoveu uma ação de sensibilização 

e promoção do Gabinete de Apoio ao 

Empreendedor (GAE), instalado na 

Câmara Municipal.

A iniciativa, realizada em parceria 

com a CIM-Região de Coimbra, decorreu 

no auditório do CCP-Centro Cultural de 

Poiares, com a presença do Presidente 

da Câmara Municipal, acompanhado 

da coordenadora do projeto Construir 

Futuros da CIM-RC, bem como ainda 

de três empresários poiarenses que 

constituem verdadeiros exemplos de 

empreendedores de sucesso.

Depois de uma explicação detalhada 

da forma como funciona a rede regional 

de apoio ao empreendedor e das 

ferramentas colocadas ao dispor dos 

futuros empresários, protagonizada 

pela responsável da CIM-RC, os 

empresários presentes, Luís Almeida, 

João Candeias e António Monteiro, deram 

o seu testemunho pessoal, motivando 

e incentivando a plateia, composta por 

vários jovens poiarenses, transmitindo 

as suas experiências, os seus percursos 

profissionais, bem como a importância 

de uma atitude empreendedora, que 

se afirma como fundamental para 

ultrapassar as adversidades inerentes a 

todo o processo de construção do próprio 

projeto de negócio.

Para o Presidente da Câmara esta 

é uma matéria em que este Executivo 

tem apostado desde a primeira hora, 

considerando tratar-se de um importante 

apoio para se consigam ultrapassar as 

dificuldades criadas pelo momento de 

crise que atravessa toda a sociedade, 

nomeadamente em matéria de emprego. A 

este respeito o Presidente da Câmara fez 

questão ainda de lembrar as oportunidades 

que podem surgir, nomeadamente no 

que respeita a apoios, uma vez que o 

próximo quadro comunitário de apoio 

está preferencialmente vocacionado para 

a inovação e criação de emprego.

O GAE de Vila Nova de Poiares 

surge assim como um espaço de apoio 

e acompanhamento de todos os que 

pretendam constituir o seu próprio 

emprego e/ou ideia de negócio, com 

funcionamento permanente na Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, que 

disponibiliza para o efeito não só o espaço 

como técnicos especializados, que farão 

o acompanhamento e aconselhamento 

técnico, ajudando os futuros empresários 

a desenvolver o seu projeto de negócio, 

numa autêntica consultadoria técnica 

completamente gratuita.

Trata-se de um serviço completamente 

novo e inovador que o Município irá prestar 

a todos os poiarenses, funcionando às 

segundas-feiras, na Câmara Municipal e 

por marcação, no sentido de facilitar e 

tornar eficaz a gestão dos processos.

uma actividade, desta vez um pouco mais 

radical, uma descida de slide, onde os 

apenas os mais corajosos se atreveram a 

experimentar as sensações mais extremas 

proporcionadas por esta prova.

Depois de um almoço para recuperar 

forças, decorreu a prova de todo-o-terreno 

com orientação, onde os participantes 

foram desafiados a encontrar uma série 

de locais ‘escondidos’ no concelho de Vila 

Nova de Poiares que, na sua maioria, só 

são acessíveis com viaturas ‘4x4’.

Refira-se que esta prova já tem uma 

tradição enraizada em Poiares, com a 

realização de diversos eventos idênticos, 

apesar de ter sofrido um interregno, 

sendo que o objetivo desta edição foi 

recuperar o espírito aventureiro, de 

partilha, companheirismo e camaradagem 

associados ao Poiares Trophy.

O sucesso desta edição foi um 

excelente indicador, estando já garantida, 

para o próximo ano, uma nova edição, 

nos mesmos moldes, na mesma data e 

com as mesmas actividades – ciclismo, 

canoagem, slide e orientação todo-o-

terreno.

Poiares promove Gabinete de Apoio ao Empreendedor

“Poiares Trophy” deu a descobrir património natural


