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----- Reunião Ordinária Pública de 1 de outubro de 2021 no Salão Nobre da 

Câmara Municipal  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas  -------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ Marcos André Marta Bento  ------------------------------------------------------------  

------------------------ Ana Lara Henriques de Oliveira  ------------------------------------------------------  

------------------------ João Pedro Vaz Pereira -----------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. ---  

Ata nº 95/2021 - Extraordinária;  ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 95/2021.  --------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 95/2021. ------------------------------  

Ata nº 96/2021;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 96/2021. ---------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 96/2021, com as alterações 

apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------------------  

Situação Financeira - Resumo Diário de Tesouraria - Para Conhecimento;  ---------------  
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----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 30 de setembro de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.286.879,76€ um milhão, duzentos 

e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e nove euros e setenta e seis cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 309.106,80 € (trezentos e nove mil, cento e seis 

euros e oitenta cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------  

Informação dos Serviços - Para Conhecimento;  ----------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira. --------------- 

Contabilidade, no período compreendido entre 17 de setembro e 30 de setembro de 2021, 

no valor total de 1.156,94€ (mil cento e cinquenta e seis euros e noventa e quatro cêntimos).  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 30 de 

setembro de 2021.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento -------------------------------------------------------------------------  

----- Não houve intervenção do público.  -------------------------------------------------------------   

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, apresentando a seguinte declaração:  

----- “Boa tarde a todos, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores e 

técnicos presentes. Dado qua já fiz algumas considerações na última reunião de câmara, 

apenas gostaria de reafirmar o imenso orgulho que tive em representar esta casa e os 

Poiarenses. Continuarei, no próximo mandato, com a mesma força e ânimo, desta vez na 

Assembleia Municipal, com o sentido de contribuir sempre, para o bem-estar dos munícipes 

e o desenvolvimento de Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------------  
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Gostava de dar uma palavra de apreço pela relação que sempre existiu nas reuniões da 

Câmara entre o Executivo PS e os vereadores do PSD. Uma palavra de apreço também aos 

técnicos do município que trabalharam e continuam a dar o seu melhor por Poiares. -----------  

Por fim, dar os parabéns ao Sr. Presidente pela sua reeleição e pela vitória nas 4 freguesias 

do concelho. A democracia é mesmo assim, e cá estaremos nos próximos 4 anos para 

trabalhar em prol de Vila Nova de Poiares. Deixo só a nota ao Sr. Presidente, para que no 

próximo mandato não se esqueça de substituir os vereadores do PS em caso de ausência, 

pois já não tem uma maioria significativa para que possa dar-se a esse luxo. --------------------  

Muito obrigado a todos.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS, agradecendo ao Sr. Vereador Marcos 

Bento as palavras que lhe endereçou na anterior reunião, enaltecendo a forma como 

sempre esteve nas reuniões de câmara. Expressou o sentimento de grande admiração que 

tem pelo sr. Vice-Presidente Artur Santos, pelo trabalho que sempre desenvolveu por 

Poiares, no âmbito dos seus pelouros, agradecendo o seu empenho e dedicação. Ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal e à Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira desejou a 

continuação do excelente trabalho que têm feito, e formulando votos de que o sucesso se 

mantenha nos próximos quatro anos. ------------------------------------------------------------------------  

----- Terminou dizendo que foi uma honra e prazer ter feito parte deste executivo municipal. -  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, apresentando 

publicamente uma palavra de agradecimento a todos os técnicos que consigo colaboraram 

diretamente por todo apoio e ajuda que lhe prestaram, referindo que de todos os sucessos 

alcançados, o mérito é deles também. Agradeceu a todo o executivo, ao Sr. Presidente pela 

forma como sempre conduziu a Câmara Municipal, também ao Sr. Vice-Presidente, que 

agora abandona funções, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais. -----------  

----- Ao vereador João Pereira agradeceu os últimos 4 anos de dedicação, a forma cordial e 

educada como sempre participou no Executivo, levantando muitas vezes questões 

pertinentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na pessoa do Sr. Vereador Marcos Bento, agradeceu a todos os vereadores do PSD 

que passaram pelo executivo, realçando a forma ativa, positiva, cordial e educada com que 
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sempre participaram nas reuniões, apresentando críticas e sugestões, debatendo 

construtivamente os assuntos, pugnando pelo melhor para o concelho. ----------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente Artur Santos, apresentando a seguinte declaração: ----  

“Nesta que considero que seja a última reunião de Câmara deste meu mandato, sou de 

tecer uma intervenção de balanço e reflexão da minha atuação e experiência neste órgão. --  

Deixo de participar em reuniões de Câmara após 12 anos de mandato como eleito local. -----  

No meu primeiro mandato, a convite de Pires Monteiro, não estava em lugar elegível, mas a 

partir de 2010 deixei de ser um suplente do Partido Socialista para exercer a função de 

vereador em regime de não permanência. Nessa altura poucos assumiam integrar as listas 

do Partido Socialista, e Poiares tinha um dinossauro autárquico, como muita experiência, 

mas também com muitas vicissitudes necessárias de se combater. ---------------------------------  

No entanto, o estado que se vivia não era só responsabilidade de uma só pessoa, do 

presidente à época, mas das pessoas que alimentavam e se alimentavam desse contexto. --  

Apesar de difícil, sempre se realizaram intervenções com contributos para a melhoria de 

Poiares e uma forma de fazer diferente, votando contra quando não se concordava. E foram 

tantas vezes, que chegaram a apelidar-me de Contratorpedeiro. Fi-lo aquando assuntos de 

obras ou apoios a instituições, pela falta de estratégia, clareza ou transparência. ---------------  

E por estas razões, não considero que quem está eleito na Câmara Municipal por listas que 

obtiveram menos votos seja considerada, OPOSIÇÃO, pois não se opõe a um melhor 

Poiares, terá sim uma perspetiva diferente, mas valida, de fazer as coisas. -----------------------  

 

Com 2013 chegou o convite para integrar as listas às Câmara Municipal pelo PS, pela Vera 

Carvalho, a quem foi impossível recusar, pela clareza, amabilidade, humildade e sinceridade 

da proposta e ideia de trabalho. Trabalhou-se em conjunto para a elaboração das 101 

medidas que mudariam a dinâmica de Poiares. -----------------------------------------------------------  

101 medidas claras e mensuráveis.  -------------------------------------------------------------------------  

Se foram todas concretizadas?! Claro que não!  ----------------------------------------------------------  

Mas permitiram as pessoas, aos Poiarense, saber ao que vínhamos, e avaliar a nossa 

atuação no final do mandato. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Ao chegar a funções de tempo inteiro era clara a inexperiência, não era nem sou político 

envolvido em partido ou de carreira, o que apesar de dificultar algumas coisas, de ações ou 

contactos, não me impediu de desenvolver melhor trabalho. ------------------------------------------  

As dificuldades eram acrescidas por uma cultura organizacional autoritária e centralizada, 

com pouco espírito colaborativo e inovador, de forma centralizada e autoritária, na imagem 

do presidente/presidencialismo. -------------------------------------------------------------------------------  

Além disso, o peso da divida financeira, algo que foi mais visível e falado. Afinal é o dinheiro 

que faz mexer grande parte do mundo, pena é que às vezes o faça no sentido negativo. -----  

No mandato de 2013-2017, mesmo sem dinheiro os Poiarense passaram a ser mais felizes, 

com ganho de dinâmica das associações locais, em colaboração com a Câmara, coisas com 

pouco dinheiro, mas de relação, de amizade, de sinceridade. -----------------------------------------  

Um maior foco nas questões sociais/educação em detrimento das grandes obras. Veja-se o 

trabalho conjunto com as Escolas, a mudança dos espaços do Karaté Shukokai, criação da 

CTEP e da APAE, os protocolos e contratos-programa estabelecidos. -----------------------------  

Orgulho-me de ter contribuído através da comissão organizadora da Poiartes, trabalhando 

em equipa, para a sua mudança, ganho de dimensão e impacto local e regional. 2015 foi o 

ano que passou a ser realizada na Alameda, com aumento das atividades, das 

entidades/artesãos participantes e das áreas de restauração.  ----------------------------------------  

2015 também foi o ano da 1ª conferência de treinadores de guarda-redes de futebol. ----------  

Destaco também o ano de 2017 como o ano que se conseguiu obter um financiamento 

através de uma candidatura internacional, programa ERASMUS, resultando no estreitar de 

laços com Miélec. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi o ano de criação do Regulamento do Museu Municipal da Escola, da Família e das 

Atividades Económicas, e também um espaço com material de exposição da Escola. ---------  

Posso dizer que foi o mandato mais exigente, pelas dificuldades e limitações reconhecidas, 

por ter assumido áreas de grande exigência e de relacionamento interinstitucional, tornando-

se necessário para o resolução de problemas locais, concelhos, que haja também 

mudanças de outras entidades que são parceiras do município e que tem assento e 

competências em diversos órgãos consultivos do concelho – no Concelho Local de Ação 
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Social, no Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Juventude, Conselho 

Municipal de Segurança e CPCJ. -----------------------------------------------------------------------------  

No ano 2017, também novo mandato, iniciado com o problema dos incêndios, ideias e 

projetos destruídos ou colocados em causa, a tomada de decisões mais centralizada. Coisa 

recorrente em tempos de crise. Agravando-se com a pandemia COVID-19, a atividade no 

presente mandato.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, neste mandato conseguiram-se obter um conjunto de galardões, que mais do 

que bandeiras ou logos representam o trabalho efetuado pelos serviços municipais, no 

global ou de áreas específicas. Que foram obtidos com base em dados, tratamento quase 

académico da informação sobre a atividade da autarquia. ---------------------------------------------  

Os galardões ECOEscolas, ECOXXI, Município amigo do desporto, autarquia solidária, 

autarquia familiarmente responsável, selo europeu de boa governança. ---------------------------  

Vários projetos candidatados a financiamento, tendo de destacar os internacionais, uns pela 

sua exigência, como é o caso dos programas horizonte 2020/Europa, pelo número de 

parceiros (20), língua (inglês), valor (4 e 20 milhões de euros). Outros pela facilitação da 

relação com as cidades com os quais temos geminações – Miélec, Douchy, Cidade do Maio, 

Lichinga. Tendo projetos a decorrer, ERASMUS Sport e Corpo Europeu de Solidariedade, e 

noutros a espera de avaliação favorável. -------------------------------------------------------------------  

Para os galardões e para os projetos a ciência, os dados, a estatística, capacidade crítica, a 

inovação e a disponibilidade para abraçar tais desafios, que são tais procedimentos, pelos 

técnicos/pessoal das áreas, foram fundamentais. Aprendi muito neste processo de criação 

com o pessoal do município envolvido. ----------------------------------------------------------------------  

A conciliação da ação com o que foi planeado em conjunto, designadamente, nos vários 

órgãos consultivos CLAS, CME, CPCJ, documentados no Plano Local de Desenvolvimento 

Social, Plano Local para a Igualdade, Plano Local de Promoção e Proteção de Crianças e 

Jovens, Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade Física, Projeto de 

Educação Ambiental, Projeto Educativo Municipal. -------------------------------------------------------  

De realçar ainda sementes para o futuro, através de contributos para o design, masterplan 

do parque verde, das pistas de BTT no território, e da promoção de outras modalidades 

desportivas de outdoor no concelho, como a escalada ou stand up paddle, a instalação de 
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unidades de produção de energia fotovoltaica, recolha de resíduos porta-a-porta, 

biocompostores, redução de resíduos alimentares, Plano Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas, aulas de preparação para o parto...... entre outros que espero que 

sejam uma mais-valia para a comunidade poiarense.  --------------------------------------------------  

Muitas sementes… -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Se foi tudo concretizado – NÃO. ------------------------------------------------------------------------------  

Se havia coisas que podiam ter sido feitas de outra forma e serem melhores – SIM, CLARO 

QUE SIM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se havia/há mais coisas a fazer – SIM, há sempre muitas coisas por fazer na atividade 

autárquica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabendo de onde vim e o percurso efetuado, saio com a satisfação de que Poiares está 

melhor do quando entrei. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Saio fiel a mim próprio e leal aos Poiarense, a várias pessoas que manifestam ou tem 

posições diferentes ou iguais, mas que se respeitam e têm abertura para aceitar as críticas, 

independentemente da família, aldeia, partido ou clube. ------------------------------------------------  

Há muito trabalho do pessoal do município, e não só, que tenho de reconhecer, 

principalmente, das pessoas com quem trabalhei mais diretamente e com as quais aprendi e 

evolui. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E por isso término este período, muito grato pela oportunidade que tive, pela experiência 

ganha, pela possibilidade de contribuir para o desenvolvimento positivo do meu concelho, da 

minha comunidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Certo também, de que já exercia atividade política antes de ser eleito, não partidária, não 

como eleito local, mas por outras formas de a fazer. O sentido nobre de fazer política, o 

envolvimento em causas para o bem da comunidade. --------------------------------------------------  

No entanto, o foco nos próximos 4 anos não é nesta atividade, mas sim a família, coisa que 

aprendi a valorizar e realçar aquando do trabalho para a promoção da igualdade de gênero 

e no combate às situações de risco e de perigo das crianças ou s de situações sociais. -------  

Foi um prazer terá companhia nestes 8 anos, na mesma posição que eu, os vereadores, da 

Zita Cacao, do João Pedro Pereira, do Fernando Soares, da Lara Henriques de Oliveira e do 



 

 

  

 8  

Marcos Bento, como os quais aprendi, e me ajudaram no desenvolvimento da minha 

atividade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo aqui uma palavra de apreço ao Marcos Bento pela sua posição, em minoria, mas 

com intervenções perspicazes e que nos deu outra perspetiva e que nos obrigou a ser 

melhores e a fazer melhor por Poiares. ----------------------------------------------------------------------  

Aos novos eleitos, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nas Juntas de 

Freguesia desejo as melhores felicidades e sucessos na atuação autárquica para o 

benefício da comunidade Poiarense e do território. ------------------------------------------------------  

E termino citando o que alguém uma vez disse: ----------------------------------------------------------  

“Os cargos são temporários, os títulos são provisórios, mas a maneira como se tratam as 

pessoas será sempre lembrada” ------------------------------------------------------------------------------  

-----Agradecimento - Agradeceu a todos o trabalho de colaboração durante este período 

que trabalhámos em conjunto. Na pessoa do Sr. Vereador Marcos Bento, agradeceu todo o 

trabalho desenvolvido por toda a oposição com quem sempre houve uma relação cordial, 

porque sempre olhámos para a posição do PSD como um contributo importante para 

alcançar equilíbrios. Sublinhou a importância de uma oposição responsável e equilibrada, 

que saiba trazer questões importantes para serem debatidas. Formulou as suas felicitações 

ao Sr. Vereador Marcos Bento para o novo cargo que irá assumir. ----------------------------------  

----- Ao Sr. Vereador João Pereira agradeceu os 8 anos de convivência, ainda que nem 

todos em permanência, mas em que sempre soube colaborar trazendo ideias e assuntos a 

debate. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- À Sra. Vereadora Lara Henriques Oliveira expressou o seu reconhecimento e 

agradecimento por todo o trabalho desenvolvido.---------------------------------------------------------  

----- Ao Sr. Vice-Presidente, referiu não ser apologista de palavras de circunstância, tendo já 

tido oportunidade de lhe transmitir, em nome pessoal e do Município, que considera ser uma 

pessoa com uma mente brilhante, um homem competente e um académico com 

capacidades raras, que representa uma excelente mais-valia e que em tudo o que de bom 

foi feito, há uma grande quota-parte da sua responsabilidade. ----------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 

 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Expressou os votos das maiores felicidades pessoais e profissionais, dizendo estar 

convicto de que saberá encarar esta nova situação como uma oportunidade, e desejando 

que a vida lhe traga grandes sucessos. ---------------------------------------------------------------------  

----- Tomada de Posse – informou que a instalação dos órgãos autárquicos está marcada 

para dia 9 de outubro, em que tomará posse uma câmara municipal com dois vereadores do 

PSD, conforme a vontade expressa pelos Poiarenses. Disse esperar que possa resultar bem 

e que em conjunto se possa continuar a construir a nossa terra. -------------------------------------  

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata 

foi lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. -------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 15 horas e 34 minutos. -----------  
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