
 

  

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

Câmara Municipal 
Gabinete da Presidência  

 
PROPOSTA Nº 26 / 2022 

 Comissão Organizadora POIARTES 2022  

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 

à Câmara Municipal o seguinte: 

Como é já do conhecimento público, a POIARTES – Mostra Nacional de Artesanato, Mostra de 

Gastronomia, Mostra de Caprinicultura, Mostra Agrícola, Comercial e Industrial POIARTES deste 

ano de 2022, irá realizar-se, excepcionalmente e com o acordo da Irmandade Nª Sª das 

Necessidades, em Agosto, por ocasião das designadas Festas do Concelho – Festas Nª Sª das 

Necessidades -, entre os dias 11 e 15 de Agosto. 

Por outro lado, mesmo tendo em consideração a revisão/alteração do Regulamento da 

POIARTES, procedimento que se encontra em curso, há urgência em pôr em andamento todos os 

preparativos das festividades, por forma a que as mesmas tenham o resultado de sucesso esperado 

por todos. 

Prevê-se, assim, a necessidade de criação de uma Comissão Organizadora nomeada pela Câmara 

Municipal, constituída por três elementos efetivos, um dos quais o Presidente da Câmara Municipal 

ou um/a Vereador/a nomeado/a para o efeito, mais dois elementos suplentes, antecipando-se, no 

entanto, em sede de alteração regulamentar, o alargamento do número de efectivos até cinco, em 

número ímpar. 

À mencionada Comissão compete:  

a) Apreciar as candidaturas apresentadas e propor as respetivas adjudicações ao Presidente da 

Câmara Municipal; 

b) Fixar a concreta localização e atribuição dos espaços destinados à participação no evento, de 

acordo com os critérios pré-estabelecidos; e 

c) Decidir sobre quaisquer outros assuntos que, relacionados com a POIARTES, lhe sejam 

submetidos para apreciação. 

Atendendo a que se torna necessário dar imediato início ao processo de preparação da POIARTES 

2022 e sua organização, com vista à boa realização do evento, entendo dever ser nomeada, desde já, 

a Comissão Organizadora, propõe-se a seguinte composição: 



 

MEMBROS EFETIVOS: 

- Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal; 

- Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, Chefe da Unidade de Funções Sociais; 

- Gabriel Oliveira Coimbra de Matos, Técnico Superior da área da Cultura; 

- Um elemento a indicar pela Irmandade Nª Sª das Necessidades (a integrar a Comissão logo e se o 

Regulamento o permitir) 

- Um elemento a indicar pela Associação Empresarial de Poiares (a integrar a Comissão logo e se o 

Regulamento o permitir). 

 

MEMBROS SUPLENTES: 

- Paulo Alexandre das Neves Simões, Adjunto da Presidência; 

- Cláudio Miguel Rodrigues Cancela. 

 

À próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação. 

 

Vila Nova de Poiares, 29 de março de 2022 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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