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----- Reunião Ordinária Pública de 18 de março de 2022 no Salão Nobre da Câmara 

Municipal  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

----- VEREADORES: José Guilherme Henriques de Carvalho Féteira  ---------------------------------   

 ------------------------ Maria Albertina Simões Ferreira  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria da Luz Pereira Pedroso  --------------------------------------------------------  

 ------------------------ Sandra Isabel Carvalho -----------------------------------------------------------------  

----- FALTA: Vereadora Ana Lara Henriques de Oliveira.  ----------------------------------------------  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara considerou justificada a falta da Sra. Vereadora.  -------------------------------------  

1- Ata nº 11/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. Vereador José Guilherme 

Feteira, nos termos do nº 3 do art.º 34º do CPA. ----------------------------------------------------------  

----- Foi presente a Ata nº 11/2022. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 11/2022. ------------------------------ 

2- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.3274 – Ratificação  -----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3068/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência/Casa Pronta – art.º 3274.  -----------------------------------------------------------------------  
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 3- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.5151 – Ratificação  -----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3326/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência/Casa Pronta – art.º 5151.  -----------------------------------------------------------------------  

 4- Pedido de emissão de Certidão de Não exercício do Direito de Preferência - 
art.1501 – ratificação  -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2483/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão de Não exercício do Direito de Preferência – artº.1501.  -------------------------------------  

5- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria ------------------------------------------   
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 17 de março de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.032.728,30 € (um milhão e trinta e 

dois mil, setecentos e vinte e oito euros e trinta cêntimos) e em Operações não Orçamentais 

a quantia de 255.653,18 € (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três 

euros e dezoito cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 6- Informação dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 4 e 17 de março de 2022, no valor total de 

489.194,89 € quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e quatro euros e oitenta e 

nove cêntimos).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

7- Associação de Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos Vila Nova de 
Poiares - cedência de espaços do Complexo Desportivo - Torneio desportivo -----------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 18/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que 

a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 18 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Associação de Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos Vila Nova de Poiares, é uma 
Associação que tem demonstrado sempre uma grande dinâmica de intervenção em atividades e 
eventos para os estudantes, mas também com uma intervenção mais abrangente em todos os jovens 
do Concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesse seguimento e tendo diversas atividades e eventos preparados para o ano de 2022, apresentou 
requerimento, solicitando a cedência de espaços do Complexo Desportivo, para a realização de um 
Torneio Desportivo, na modalidade de futsal, que pretende envolver toda a comunidade escolar e 
ainda outros interessados, promovendo assim uma atividade no concelho aberto a todos que 
pretendam participar com inscrição prévia.  -----------------------------------------------------------------------------  
Considerando a pertinência da realização deste evento e o empenho e compromisso da Associação 
de Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos na dinamização deste tipo de atividades que 
por sua vez incutem nos jovens a prática de atividade física e desportiva, tão importante para o seu 
desenvolvimento pessoal, como também a importância destes eventos serem realizados no 
Concelho, os quais prestigiam, a Associação, o Agrupamento de Escolas, toda a comunidade escolar, 
os poiarenses e também o bom nome do concelho de Vila Nova de Poiares, dando a conhecer o 
desporto praticado no nosso concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Pelo exposto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas 
funções, propõe a cedência das Instalações Desportivas do Complexo Desportivo para a realização 
do Torneio mencionado.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência das Instalações Desportivas 

do Complexo Desportivo para a realização do Torneio Desportivo de Futsal, à Associação 

de Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos Vila Nova de Poiares.  ------------------  

 8- Protocolo de Parceria com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - 
Jardim de Infância de Vila Nova de Poiares - Clubes Ciência Viva – Ratificação  --------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo de Parceria. -----------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a subscrição do Protocolo de Parceria 

com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Jardim de Infância de Vila Nova 

de Poiares - Projeto Clubes Ciência Viva. -------------------------------------------------------------------  

 9- Associação de Pais e Encarregados de Educação - Cedência Espaço CCP - 
Auditório – Ratificação  ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3454/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de cedência de 

espaço CCP-Auditório, efetuado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação.  ----   

10- Auto Marques Competições - cedência de duas tendas - XIII RALLY Ibérico SOLO-
ESCORT – Ratificação  ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 19/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que 

a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 19 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
A equipa “Auto Marques Competições - Vila Nova de Poiares”, constituída por Piloto e Co-Piloto 
Poiarenses, António Marques e Ricardo D’Almeida, respetivamente, irão participar no XIII RALLY 
Ibérico SOLO-ESCORT que se realiza nos dias 4 e 5 de março de 2022 em Cornellana - Salas 
(Astúrias) – Espanha.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A equipa solicitou a cedência de duas tendas do Município com a respetiva publicidade institucional 
do Município, para utilização no evento em causa.  -------------------------------------------------------------------  
Sendo que a participação nestes eventos, divulga o nome e a imagem do Município de Vila Nova de 
Poiares em termos internacionais, é uma oportunidade e mais valia para a publicitação do território 
local.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando a importância da participação neste evento, a respetiva possibilidade de promoção do 
Município, e dado o exposto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito 
das suas funções, propõe a cedência de duas tendas, conforme solicitado pela equipa Poiarense 
participante “Auto Marques Competições - Vila Nova de Poiares”. ------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de cedência de 

duas tendas, solicitado pela equipa Poiarense “Auto Marques Competições” participante no 

XIII RALLY Ibérico SOLO-ESCORT.  ------------------------------------------------------------------------  

 11- Associação de Futebol de Coimbra - FINAL DA TAÇA AFC - INICIADOS FUTSAL - 
Pedido de Cedência do Pavilhão Municipal de Vila Nova de Poiares  -------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3360/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do Pavilhão 

Municipal de Vila Nova de Poiares, efetuado pela Associação de Futebol de Coimbra e 

destinado a prova FINAL DA TAÇA AFC - INICIADOS FUTSAL.  ------------------------------------  

12- Filarmónica Fraternidade Poiarense - Cedência de Espaços CCP - Salão de 
Congressos e Auditório  --------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3698/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaços CCP-

Salão de Congressos e Auditório, efetuado pela Filarmónica Fraternidade Poiarense.  --------  

 13- Minuta de Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2022 - Associação 
2Mãos4Patas  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

Feteira, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA.  ---------------------------------------------------------  

----- Para este assunto a minuta de Protocolo.  ------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar minuta de Protocolo de Atribuição de 

Apoios Financeiros | 2022, a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 

Associação 2Mãos4Patas  --------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador José Guilherme Feteira.  -----------  

14- Pedido de emissão de certidão de compropriedade - art.º 1722  -------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de compropriedade, apresentado por 

Matlaw - Sociedade de Advogados, SP, RL, representante legal de Stuart, relativo ao prédio 

rustico, artigo nº 1722, sito em Ponte de Pedra, freguesia de Arrifana.  -----------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com os pareceres  

dos serviços técnicos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 15- Processo de Obras nº 5/2022 - Legalização e licenciamento de conclusão de 
construção de edifício destinado a armazém - Anellore Madeleine Verhoest - Rua 
Vale do Lobo, n.º 20, Vendinha  ----------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 5/2022, cujo titular é Anellore Madeleine Verhoest, 

processo constituído com vista à legalização e licenciamento de conclusão de construção de 

edifício destinado a armazém, sito em Rua Vale do Lobo, n.º 20, Vendinha, freguesia de 

Poiares (Santo André), destinado à aprovação do projeto de arquitetura.  -------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos, com a condições impostas. -------------------------------------------------------- 

 16- Procedimento de contratação pública para execução da empreitada de 
construção de "Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal" - Relatório Final e 
Adjudicação  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 3641/2022, 

acompanhada do relatório final e minuta do contrato de adjudicação. -------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra das Sras. Vereadoras do PSD, 

aprovar todas as propostas constantes no relatório final, nomeadamente a decisão de 

adjudicação da execução da empreitada de construção de "Ciclovias Urbanas e Vias de 

Circulação Pedonal" à sociedade Windpark, Lda., no valor de 1.064.865,79 € (um milhão e 

sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, aprovar a minuta do contrato de adjudicação da empreitada.  --------------  
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----- Não houve intervenção do público.  -------------------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que em abril haverá 

uma reunião coincidente com feriado, questionando da possibilidade de alteração. -------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que, como o mês de abril tem 

5 sextas-feiras, propõe que a reunião que aconteceria no dia 15 possa ser adiada para a 

sexta-feira seguinte, dia 22. A proposta foi aceite por todos os vereadores. -----------------------  

----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que foi 

informado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, na reunião anterior, sobre a alteração 

das Festas de Nossa Senhora das Necessidades, com base em contactos prévios havidos 

com a Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades e onde foi proposto um novo 

modelo experimental em que as Festas e a Poiartes se pudessem realizar em simultâneo, 

no segundo fim-de-semana de agosto. Considerou que tal alteração não é positiva, na 

medida em que ambos os eventos, realizados em épocas distintas, atraíam milhares de 

pessoas criando mais dinâmica. Realizando-se em simultâneo, questionou sobre o número 

de dias previsto para as festividades, sugerindo que possam durar pelo menos uma 

semana, considerando que só assim se conseguiria mitigar os impactos da mudança dos 

festejos. Disse considerar que 4 dias de festa é muito pouco, relegando as festividades para 

o mesmo plano das tradicionais festas de aldeia, que têm igual duração.  -------------------------  

----- Afirmou ter consciência dos custos de uma semana de festas, mas considerou que 

poderiam ser minorados com a inclusão, durante os dias de semana, de atividades e 

atuações com a ‘prata da casa’, nomeadamente atuações da Filarmónica Fraternidade 

Poiarense, do Grupo Etnográfico do Município e de artistas locais. ----------------------------------  
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----- Questionou ainda se foram envolvidas e ouvidas as ‘forças vivas’ do concelho, como a 

AEDP, o Conselho Económico e Social – se é que este último ainda existe, bem como 

questionou sobre o programa e sobre qual o papel da Irmandade de Nossa Senhora das 

Necessidades nas Festas, questionando ainda qual a intenção para o futuro das Festas, se 

é para acabar ou para melhorar e dinamizar. --------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando sobre 

quais as diligências realizadas em matéria da ajuda ao povo ucraniano. ---------------------------  

----- Apresentou ainda a necessidade de colocação de proteções laterais na Av. D. Afonso 

Henriques, na medida em que, depois da limpeza das faixas laterais, há certos locais que 

ficaram perigosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, referindo a realização da 

reunião de avaliação do projeto STOP à erva das pampas, que decorreu num formato 

online, mas com bastantes inscrições e participações. --------------------------------------------------  

----- Deu conta de que no próximo dia 21 e 22 de março terá lugar a 2ª reunião de 

stakeholders, no âmbito do projeto de combate às alterações climáticas, com a receção dos 

parceiros noruegueses. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou que, no que respeita à ajuda ao povo ucraniano, todos os bens recolhidos 

foram centralizados nos Bombeiros Voluntários, com ajuda de muitos voluntários que 

fizeram um trabalho excecional de triagem e identificação dos bens, lamentando que se 

tenha tido necessidade de eliminar muitos bens e produtos por não estarem em condições. 

Acrescentou que foram feitos vários contactos com entidades e que depois de vencidos 

alguns obstáculos finalmente será possível enviar 6 paletes de bens e produtos, desde 

alimentares, de higiene, roupas e medicamentos, numa expedição conjunta com o município 

de Lousã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em matéria de refugiados, disse terem sido recebidos 4 pessoas, estando a aguardar-

se mais um casal de idosos. Acrescentou que foram identificadas todas as casas devolutas 

do concelho e todas as habitações que foram disponibilizadas para alojamento, estando a 

ser devidamente avaliadas pelos serviços municipais, a fim de se garantir que têm todas as 

condições de habitabilidade. Deu conta de que os proprietários de uma casa que foi 
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vendida, em São Miguel de Poiares, doaram todo o mobiliário para poder ser utilizado neste 

esforço de alojamento de eventuais refugiados.-----------------------------------------------------------  

----- Acrescentou ainda que houve uma reunião com toda a comunidade ucraniana em 

Poiares e que, na sequência das informações recolhidas, virá à próxima reunião um pedido 

de apoio para trazer para Poiares a família de um desses ucranianos a viver em Poiares, 

mais concretamente, uma irmã com uma criança. --------------------------------------------------------  

----- Informou também que foi realizada a avaliação do projeto de combate ao desperdício 

alimentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Terminou formulando convite às senhoras vereadoras presentes para que possam 

associar-se e participar numa corrida, inserida num projeto de luta contra o cancro da 

mama, e que terá lugar no próximo dia 10 de abril, em Lisboa, organizada em parceria com 

a ARSM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Av.ª D. Afonso Henriques – Agradeceu a chamada de atenção, referindo que o 

assunto será encaminhado para os serviços técnicos a fim de avaliarem a situação. -----------  

----- Festas de Nossa Senhora das Necessidades – Esclareceu a informação prestada na 

reunião anterior e que a opinião de que Misericórdia não está vocacionada para as festas foi 

expressa por si próprio, considerando que a obrigação estatutária não se coaduna com a 

realidade atual e que, hoje em dia, nenhuma IPSS tem vocação para fazer uma festa 

gratuita para lazer das comunidades. ------------------------------------------------------------------------  

----- Sobre a duração de uma semana das festividades, lembrou que fazer festas tem custos 

e que é necessário haver alguma ponderação quanto a esses investimentos, na medida em 

que o Município tem outras obrigações que não pode descurar, razão pela qual, e com o 

objetivo de rentabilização de recursos, considera positivo juntar os dois eventos que, de um 

lado continuam a ter o ponto alto religioso, e a que se junta a feira de artesanato. 

Acrescentou que cada dia de feira tem custos, porque as infraestruturas necessárias para a 

instalação da feira são custeadas ao dia. Referiu que este modelo foi já alvo de debate, 

também em sede do Conselho Económico e Social – acrescentando que é com agrado que 

regista que o PSD reconheça finalmente a importância deste órgão, recordando que os 
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membros do PSD à época foram contra a sua criação – lembrando ainda que as ‘forças 

vivas’ fazem parte desse órgão, tal como a AEDP, onde já foi analisada a questão e 

sugerido este modelo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Indicou que, nessa sequência, se irá manter o período de duração da POIARTES, de 5ª 

feira a 2ª feira, sendo que, ao invés de terminar à hora de almoço, se prolonga até à noite de 

segunda-feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Reiterou que será uma experiência, e que terá certamente aspetos mais positivos com 

economia de investimento, com a poupança natural de fazer apenas um evento, admitindo 

que as dificuldades maiores ocorrerão ao nível dos stands e da mostra de gastronomia, por 

se tratar de período de férias, não deixando de referir a compensação de muitas pessoas 

que não tinham oportunidade de visitar a Poiartes o poderem fazer nesta época. ---------------  

----- Sobre o papel da Irmandade, referiu que continuará a organizar a parte religiosa, 

relegando a parte profana, pagã, para a responsabilidade do Município, permitindo reduzir 

custos, por um lado, e apoiar a Misericórdia por outro, que referiu estar ainda muito 

fragilizada para conseguir realizar as festas já este ano. -----------------------------------------------  

----- Viagem à Macedónia – Referiu ter estado em representação do Município num 

intecâmbio na Macedónia, num projeto Erasmus Sport Nature que envolve o Município, a 

ARSM, a associação macedónia Oxygen e ainda o município de Mielec, na Polónia. Deu 

conta que no âmbito deste intercâmbio teve uma reunião com o município de Kumanovo, 

onde foram trocadas ideias e de onde resultou uma vontade de realizar um acordo de 

geminação entre este município e Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------  

----- BTL 2022 – Referiu que o Município de Vila Nova de Poiares está presente em 3 

stands, nomeadamente na CIM-Região de Coimbra, onde tem um balcão próprio para 

divulgação dos produtos e potencialidades poiarenses, e onde no domingo fará a sua 

apresentação. Está ainda presente no stand da Dueceira, sob a marca Terras da Chanfana 

e ainda no stand da Rota da EN-2. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Transferência de competências da Saúde – deu conta da reunião havida com o novo 

diretor do ACESPIN, onde foi manifestado o grande desagrado relativamente aos meios 

financeiros, humanos e das próprias competências a transferir, dado que o Município não 

terá intervenção no funcionamento do Centro de Saúde, mas ficará com o ónus de tudo o 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 

 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

que acontecer naquele espaço. No âmbito da mesma reunião houve ainda uma visita às 

obras do centro de saúde, onde se pôde verificar que houve necessidade de reduzir 

substancialmente a intervenção a realizar, a fim de se adequar ao orçamento disponível, 

sensibilizando por isso para a necessidade de mapear este centro de saúde para uma nova 

intervenção no âmbito do PRR. Informou que reuniu também com a responsável da USF, 

sobre a necessidade de algumas mudanças, concluindo que continua muito preocupado 

com esta transferência de competências, pelo que numa próxima reunião tenciona trazer 

proposta para não aceitar e não assinar o acordo de transferência de competências. ----------  

----- Informou ainda que vários municípios da CIM ainda não assumiram estas competências 

e tencionam fazer o mesmo, pelo que considera importante que tanto a Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal possam dar também força política a esta tomada de posição. -----------  

----- Disse ser favorável ao princípio de descentralização e de transferência de 

competências, mas com os devidos meios para que tal possa acontecer. -------------------------  

----- Transferência de competências da Educação – Disse que a este nível as coisas 

estão muito mais equilibradas e que até na forma como se articula com as entidades 

responsáveis há maior facilidade de diálogo e entendimento. -----------------------------------------  

----- Artesã certificada de barro preto – Felicitou a existência de mais uma artesã 

certificada na produção de artefactos em barro preto, a d. Judite Pereira, congratulando-se 

pela importância que significa para o artesanato poiarense. -------------------------------------------  

---- Reunião APTCVC – Deu conta que decorreu hoje mesmo, no CCP, a Assembleia-Geral 

da Associação Portuguesa das Cidades e Vilas de Cerâmica, salientando o bom decurso 

dos trabalhos, donde saiu dignificada a imagem do concelho. ----------------------------------------  

----- 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 16 horas e 05 minutos. -----------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
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