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----- Reunião Ordinária Pública de 19 de agosto de 2022 no Salão Nobre da Câmara Municipal  --  

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

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

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

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

1- Ata nº 21/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou a Sra. Vereadora Albertina 

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

----- Foi presente a Ata nº 21/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 21/2022, com as alterações 

apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 2317 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9965/2022. -----------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2317, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 3- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 2956 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9971/2022. -----------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2956, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 4152 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9960/2022. -----------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4152, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 5268 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9968/2022. -----------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5268, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 6- Pedido de Co-organização - Festejos em Honra de Santa Maria 2022 - Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santa Maria de Arrifana; ----------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 76/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------   

“PROPOSTA Nº 76 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização Festejos em Honra de Santa Maria 2022 -----------------------------------------------------------   
Santa Maria  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Arrifana, e, através daquela, a população da 
Freguesia da Arrifana, veio, por requerimento de 04/08/2022 – E-7763 -, requerer que a Câmara 
Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SANTA MARIA, a 
realizar, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Agosto de 2022. ----------------------------------------------------------------   
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias. --------------------------------   
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de Santa Maria, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. Acresce que, 
nos últimos anos e naquela localidade e Freguesia, tem mantida aquela festa religiosa e romaria que 
se mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da actividade, 
fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do mais, trata-se 
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de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, residindo 
usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus pais e avós, 
as quais se orgulham de conservar e preservar. -----------------------------------------------------------------------   
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas. ----------------------------------------------------------   
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – Freguesia da Arrifana, em Honra de Santa 
Maria -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na próxima 
reunião, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013. --------   
À próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação.” --------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente em situações similares, à organização do evento “Festejos em Honra de 

Santa Maria 2022”, na qualidade de Co-organizadora. --------------------------------------------------   

 7- Pedido de Co-organização - Festejos em Honra de São Miguel e São Sebastião 
2022 - Comissão de Festas de São Miguel; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 77/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------   

“PROPOSTA Nº 77 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização Festejos em Honra de São Miguel e São Sebastião 2022 -------------------------------------   
São Miguel de Poiares --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
A Comissão de Festas de São Miguel, e, através daquela, a população da Freguesia de São Miguel, 
veio, por requerimento de 09/08/2022 – E-7871 -, requerer que a Câmara Municipal se associe, como 
Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SÃO MIGUEL E SÃO SEBASTIÃO, a realizar, nos 
dias 02, 03, 04 e 05 de setembro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------   
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias.  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de São Miguel e São Sebastião, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. 
Acresce que, nos últimos anos e naquela localidade e Freguesia, tem mantida aquela festa religiosa e 
romaria que se mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da 
actividade, fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do 
mais, trata-se de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, 
residindo usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus 
pais e avós, as quais se orgulham de conservar e preservar. ------------------------------------------------------   
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Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território. -------------------------------------------------------------------------------------------   
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas. ----------------------------------------------------------   
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – Localidade e Freguesia de São Miguel de 
Poiares, em Honra de São Miguel e São Sebastião -, na qualidade de Co-organizadora, propondo 
que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 
33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -----------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente em situações similares, à organização do evento “Festejos em Honra de São 

Miguel e São Sebastião 2022”, na qualidade de Co-organizadora. -----------------------------------   

 8- Pedido de Co-organização - Festejos em Honra do Mártir de São Sebastião 2022 - 
Sobreiro - Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Arrifana - Ratificação; --------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 78/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 78 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização Festejos em Honra do Mártir de São Sebastião 2022 -------------------------------------------   
Sobreiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria, e, através daquela, a população do lugar do Sobreiro e 
demais envolventes, veio, por requerimentos de 08/08/2022 e de 10/08/2022 – E-7817 e E-7970 -, 
requerer que a Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA 
DO MÁRTIR DE SÃO SEBASTIÃO, a realizar, nos dias 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2022. --------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias. --------------------------------   
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra do Mártir de São Sebastião, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. 
Acresce que, nos últimos anos e naquela localidade e Freguesia, tem mantida aquela festa religiosa e 
romaria que se mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da 
actividade, fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do 
mais, trata-se de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, 
residindo usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus 
pais e avós, as quais se orgulham de conservar e preservar. ------------------------------------------------------   
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
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preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território. -------------------------------------------------------------------------------------------   
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas. ----------------------------------------------------------   
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – localidade do Sobreiro, em Honra do Mártir de 
São Sebastião -, na qualidade de Co-organizadora, e atendendo a que não se realizará mais 
nenhuma reunião da Câmara Municipal antes das datas do evento, propondo a V/Exa. que: -------------   
- Defira o pedido, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 35º, nº 3 da Lei nº 75/2013, de 
12.09.2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Remeta o processo à área de Taxas e Licenças Diversas para a devida notificação aos 
Requerentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Seja, posteriormente, submetido o assunto a reunião da Câmara Municipal para ratificação, nos 
termos e para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ------  

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

organização com a Câmara Municipal, para os Festejos em Honra do Mártir de São 

Sebastião 2022.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

9- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 18 de agosto de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.091.451,44 € (um milhão noventa 

e um mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 278.584,42 € (duzentos e setenta e oito mil, 

quinhentos e oitenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos).  -----------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 5 e 18 de agosto de 2022, no valor total de 

463.158,78 € (quatrocentos e sessenta e três mil cento e cinquenta e oito euros e setenta e 

oito cêntimos).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

11- NASCER + | Programa Municipal de Incentivo à Natalidade - Processo n.º 
7055/2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9546/2022. -----------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do NASCER + | 

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, referente ao processo nº 7055/2022. -----------  

 12- NASCER + | Programa Municipal de Incentivo à Natalidade - Processo n.º 
7745/2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10083/2022. ---------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do NASCER + | 

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, referente ao processo nº 7745/2022. -----------  

 13- Comunidade Juvenil Francisco de Assis - Pedido de Transporte - Ratificação; ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10365/2022. ---------   

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

efetuado pela Comunidade Juvenil Francisco de Assis. -------------------------------------------------  

14- Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares - Cedência de Espaços - Auditório 
e Salão de Festas do CCP; -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 79/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 79 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cedência de Espaços - Auditório e Salão de Festas do CCP - Confraria da Chanfana ----------------------   

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

Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 

serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 

competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 

comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 

disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 

destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------   
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Ora, o pedido de uso de espaço do CCP-Centro Cultural de Poiares – Auditório e Salão de Festas – 

pela Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares (utilização dia 11.09.2022, nos exactos termos 

dos pedidos), parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. Aparenta, 

assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades directamente 

relacionadas com as desenvolvidas pela Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares, por se tratar 

mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com as mais diversas Associações do 

Concelho, sobretudo aquelas cuja finalidade primeira é a preservação, promoção e divulgação do 

património cultural, material e imaterial, como é o caso da gastronomia. No corrente ano, a Confraria 

realizará o XIX Grande Capítulo da Confraria da Chanfana, durante o fim-de-semana de 10 e 11 de 

Setembro, necessitando dos espaços referidos para a realização do evento Capitular da Confraria da 

Chanfana (cerimónia e almoço Capitular), devendo a Confraria da Chanfana garantir que, em ambos 

os espaços e de acordo com as acções a desenvolver, são cumpridas todas as regras/medidas de 

higiene e saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos que se encontrem em 

vigor à data da realização do evento/actividade. -----------------------------------------------------------------------  

No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório e do Salão de Festas do 

CCP, por forma a que o evento programado tenha a dignidade que merece. Finalmente, dever-se-á 

ainda considerar que a Confraria da Chanfana tem mantido parceria com o Município e assume um 

papel importante na área da cultura imaterial – Gastronomia. ------------------------------------------------------   

Termos em que se propõe que o assunto seja deliberado na próxima reunião, nos termos e para os 

efeitos previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013”. ---------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, a cedência de espaços-Auditório e Salão de 

Festas do CCP, à Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares.  --------------------------------  

15- Concurso Literário do Conto e Poesia - VIII Edição - Normas de Participação 
2022; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foram presentes as Normas de Participação. --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação para o 

Concurso Literário do Conto e Poesia - VIII Edição/2022. ----------------------------------------------  

16- Processo de obras nº 13/2022 - Legalização de e muros e reconstrução de 
edificação para garagem e arrumos - Joaquim Manuel da Conceição Rosa - São 
Miguel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Foi presente o processo de obras nº 13/2022, cujo titular é Joaquim Manuel da 

Conceição Rosa, processo constituído com vista à legalização de e muros e reconstrução 

de edificação para garagem e arrumos, sita em São Miguel, freguesia de São Miguel de 

Poiares, destinado à aprovação do projeto de arquitetura. ---------------------------------------------   

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

dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------  

 17- Processo de obras nº 26/2022 - Licenciamento de Obras - Tiago André Carmona 
Ferreira - Areias - Entroncamento;------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 26/2022, cujo titular é Tiago André Carmona 

Ferreira, processo constituído com vista ao licenciamento de obras para a construção de 

moradia, sita Areias - Entroncamento, 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 e condições impostas. --------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, aceitar a cedência de área, para domínio público, nas condições 

indicadas na informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------   

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, dando conhecimento da 

abertura de candidaturas para nova geração de equipamentos e respostas sociais, a 

apresentar entre quinze de setembro e catorze de outubro.  -------------------------------------------  

----- Deixou a constatação de que, mais uma vez, ao interior do país não é permitida a 

participação, saindo assim, mais uma vez prejudicado. -------------------------------------------------  

----- Salientou a importância quanto às respostas sociais. ----------------------------------------------  
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----- Considerou que, seria importante questionar, pois não se compreende o qual é o 

entendimento do Governo. Apesar de, muito se falar, no desenvolvimento do interior e em 

criar postos de trabalho, ainda assim o interior continua desta forma a ser excluído, bem 

como em outras situações. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deixou o seu lamento, referindo que se o interior é excluído no âmbito escolar e social, 

o que restará então. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

----- Quanto à Poiartes, referiu ter lido a apresentação do balanço provisório da Poiartes, em 

que o Sr. Presidente o considerou bastante positivo. ----------------------------------------------------   

------ Questionou, em que é que o Sr. Presidente se baseou, para apresentar esse balanço. -  

----- Disse que, apesar de não estado presente na feira, como é do conhecimento da 

Câmara, tanto quanto soube, terão estado apenas metade dos artesãos. -------------------------  

----- Questionou também, quanto à contabilização de visitantes, se esta terá sido feita ou 

não. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Mostrou, o seu desagrado quanto a, um certo, abandono do espaço dos festejos de 

Nossa Senhora das Necessidades. -------------------------------------------------------------------------- .  

----- Mostrou também, o seu desagrado quanto ao largo das festas, onde sempre houve 

colunas, para que fosse possível ouvir a celebração do lado de fora da capela, e que para 

tal não foram colocadas, razão pela qual, quem não conseguiu lugar dentro da capela não 

pode acompanhar a missa, e também quanto ao fato de o mesmo ter sido transformado em 

parque de estacionamento.  ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao evento que, está a ser promovido pela Junta de Freguesia de Poiares (Santo 

André) a realizar no mesmo fim de semana em que realizaria a Poiartes, questionou se, não 

terão concordado com o Sr. Presidente, quanto à alteração da Poiartes, fazendo uma festa 

nesta data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

----- Referiu ainda que, terminados os festejos poderá já o Sr Presidente analisar e estar a 

tempo de corrigir os erros, não manchado nem o seu nome nem o nome da Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, dizendo que, quando um 

autarca não colabora com a execução de iniciativa de uma instituição, o ónus fica do lado do 
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Autarca, que tem sempre “as costas largas”, e foi o que aconteceu ao afirmar que, não havia 

condições para fazer ambas, as Festas, Nª Srª das Necessidades e Poiartes. -------------------  

----- Referiu que, o ónus ficará sempre do lado do Executivo, dado que acabou com uma 

festa centenária, sendo uma pena qua a data da Festa de Nª Srª das Necessidades tenha 

sido usurpada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

----- Referiu também que, gostaria que o ónus desta questão não ficasse do lado da Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Considerou que, a Câmara Municipal, ao ajudar na realização do evento da Junta de 

Freguesia continuará a ficar o ónus do seu lado, pois afinal vai acabar por gastar verbas 

com dois eventos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu conhecimento, de alguns dos comentários ouvidos quanto à Poiartes tais como: “A 

Poiartes já não é o que era”; “É estranho, porque a festa de Nª Srª das Necessidades não é 

no mesmo sitio”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deixou o reparo em relação ao piso, que não é muito próprio para dançar, e sugeriu o 

melhoramento do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Considerou que, a Câmara Municipal deve continuar a colaborar com a realização da 

Festa de Nª Srª das Necessidades e repensar a realização dos dois eventos, nas suas datas 

inicias, não havendo trocas, e não dando abertura para que fique uma má impressão da 

câmara municipal e da oposição. -----------------------------------------------------------------------------   

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, que, deixou o convite 

para assistir, no dia seguinte, no Parque das Merendas das Medas, ao “Cinema ao Luar”, 

uma iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal e o Inatel. ------------------------------------------  

----- Quanto à Poiartes, referiu que, embora pudesse responder à Sra. Vereadora em 

algumas questões, entende que não o deve fazer porque dizerem respeito à parte religiosa 

estas são da maior responsabilidade da Irmandade de Nª Sª das Necessidades. ----------------  

Assim as questões, relacionadas com a missa e com o recinto, devem ser colocadas ou pelo 

Sr. Presidente da Câmara ou colocadas em sede própria. ---------------------------------------------  

------ Referiu quanto à data que, como foi dito este seria um ano diferente, experimental e 

para avaliar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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----- Referiu também que, o balanço feito pelo Sr Presidente é provisório, uma vez que não 

se encontra ainda feita toda a avaliação para poder dar resposta quanto ao numero global 

de visitantes, no entanto em devido tempo essa informação será facultada. ----------------------  

----- Sublinhou que, são os expositores a maior preocupação da câmara municipal, pois 

existindo uma debilidade que é nacional relativamente ao artesanato e que é estrutural, são 

cada vez menos os que o fazem e cada vez mais idosos em que, muitos acabaram por 

deixar de o fazer durante o período de confinamento, porque não havia feiras e alguns até 

mesmo após o confinamento, por circunstancias alheias à sua vontade, foi o que se verificou 

quando contactados para participarem. ---------------------------------------------------------------------  

----- Sublinhou também o fator da idade. que pesa já muito, nos artesãos e que torna mais 

difícil a deslocação para longe das suas residências, não havendo o apoio de familiares, o 

que por vezes também acontece com os artesãos do concelho. -------------------------------------- . 

----- Sublinhou ainda, a dificuldade de as pessoas mais novas quererem abraçar as artes 

mais antigas, por razões várias, no entanto a principal é a instabilidade que esta arte cria, 

por um lado a instabilidade financeira e de horários e por outro preferirem outros tipos de 

trabalho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou a necessidade de fazer um trabalho junto da comunidade, para que, quem 

ainda faz artesanato o continue a fazer e ensine a sua arte a algumas pessoas mais novas, 

nem que seja, para estas, seja apenas passatempo. ----------------------------------------------------   

----- Acrescentou que, em todo o país está a ser feito este trabalho, apesar da consciência 

de que algumas das artes vão morrer, da forma como as conhecemos hoje. ---------------------  

----- Quanto aos expositores, informou que, em termos comerciais, industriais, agrícolas, 

florestais e pecuários estiveram em maior número e que se mais espaço houvesse, mais 

seriam. E que, de forma geral o feedback foi muito positivo, em termos de vendas e de 

contactos até mais do que em setembro, dado que circularam mais pessoas do país, no 

nosso concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Candidaturas – Respondeu não ter conhecimento, do aviso de abertura para as referidas 

candidaturas, necessitando de o analisar. E questionou a Vereadora Sandra Carvalho, sobre 

qual seria o numero do aviso e se existia já mapeamento do país.----------------------------------- 

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, dizendo tratar-se de candidaturas no 

âmbito do PRR-Plano de Recuperação e Resiliência, e que o aviso não está direcionado 

para o interior, uma vez que refere, a região centro e as cidades em concreto.  ------------------  

----- O Sr. Presidente acrescentou que, lhe parece ser um aviso dirigido aos grandes centros 

urbanos e para os locais onde existem problemas com minorias. ------------------------------------  

----- Referiu que, de uma maneira genérica, as ofertas dos avisos, nomeadamente do PRR, 

são discriminatórias para o interior com uma concentração, excessiva, de investimentos nas 

grandes áreas metropolitanas e no litoral. ------------------------------------------------------------------   

----- Salientou, a perda de população no nosso território e a grande dificuldade em fixar 

pessoas no interior de país e que os últimos Censos vieram evidenciar isso mesmo, sendo 

apenas as grandes áreas metropolitanas a contrariarem essa tendência. E que, continuando 

a não investir em politicas de coesão territorial, está-se a agravar mais ainda este problema. 

----- Salientou ainda que, esta tendência também se faz notar em outros avisos, 

relacionados, nomeadamente, com a habitação, com a mobilidade, em que são privilegiadas 

as grandes áreas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

POIARTES – Quanto ao balanço, referiu que, como disse a Dra. Lara, não são números 

definitivos e falta ainda o resultado dos inquéritos que foram entregues a todos os 

expositores, no entanto o numero total de expositores foi superior ao de anos anteriores. ----  

----- Acrescentou que, apesar da redução de expositores de artesanato, pelas razões já 

identificadas, a mesma não corresponde à redução referida pela Vereadora Sandra 

Carvalho, no entanto considera ser um desafio a assumir para o futuro, porque a essência 

desta feira é o artesanato, ainda que neste momento seja muito mais do que isso. Tendo 

que, avaliar e definir, internamente, medidas para contrariar esta redução, não querendo 

perder esta marca, que é tão importante para o concelho.  --------------------------------------------   

----- Acrescentou também que, não havendo indicadores que o comprovem, não considera 

justa a ideia de que houve menos expositores devido ao fato de a feira não ter sido 

setembro e ser em agosto. -------------------------------------------------------------------------------------   
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----- Acrescentou ainda que esta é uma marca importante para o concelho. -----------------------  

----- Esclareceu, relativamente aos números de visitantes que, existe na Poiartes, desde 

2018, um equipamento de contabilização digital de todas as entradas na feira, colocado na 

porta principal, em frente ao jardim das palmeiras e que desta forma é possível comparar a 

quantidade de entradas. Assim, o que fez foi comparar as 67.316 entradas em 2022 com as 

51.477 de 2018, verificando-se assim em 2022 um aumento de cerca de 16.000 pessoas, 

considerando que em ambos os anos as pessoas poderiam entrar mais do que uma vez, 

pois tinham as farturas e os carroceis do lado do fora do recinto da feira.  -------------------------  

----- Por comparação, e tendo como indicador o domingo, referiu que o numero de entradas 

em 2018 foi maior devido à realização de programa televisivo, enquanto que este ano se 

realizaram as cerimónias religiosas, logo menos entradas, no entanto a feira teve mais um 

dia, o que no geral compensa o domingo à tarde. --------------------------------------------------------  

----- Acrescentou, e sendo algo que terá que ser corrigido no próximo ano, que em 2018 não 

tinham sido realizadas as obras de requalificação do Soito, e este ano esteve uma nova 

entrada a funcionar, apercebendo-se disso enquanto esteve junto ao palco, e por onde, 

acredita que terão entrado milhares de pessoas e por isso no próximo ano será adquirido 

um novo equipamento e passar a contar estas entradas.  ----------------------------------------------  

----- Sublinhou que, por comparação os números são incomparáveis, sendo que este ano a 

feira teve muito mais visitantes e esse é um dos objetivos. E comparando ainda, deu conta 

que, este ano,  o aumento de entrada  ocorre na quinta feira, com o dobro de registos, e na 

segunda feira a noite, véspera de dia de trabalho, ora a feira em setembro, que atingiu um 

patamar  extraordinário e que nos orgulha a todos, mas que na sua opinião não tem espaço 

para crescer, ou seja os pontos fortes são sexta feira à noite, sábado à noite e domingo à 

tarde apenas, além de que as pessoas já não estão de ferias, têm menos dinheiro,  é já 

véspera de abertura de ano letivo. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Disse que, na eventualidade de se manter a feira em agosto, acredita que existe espaço 

para crescer mais um ou dois dias e torná-la maior ainda e sublinhou que, o maior custo não 

é aumentar mais um dia, o maior investimento recai sobre os equipamentos: tendas, stands, 

cozinhas, palcos, serviços de som. ---------------------------------------------------------------------------   
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----- Referiu que, existe ainda uma outra diferença, esta de caráter subjetivo, e que ao 

conversar com os expositores e sobretudo com os artesãos e que de uma maneira geral 

notou um grau de satisfação bom, relativamente ao contacto com os visitantes e às vendas 

que fizeram e percebe-se que setembro é um mês menos propicio para as vendas, a 

exemplo, este ano, as tasquinhas esgotaram as refeições.  -------------------------------------------  

----- Acrescentou que, na sua opinião, foi provado que a Poiartes em agosto tem grandes 

possibilidades de ser melhor do que em setembro. ------------------------------------------------------   

----- Referiu, quanto à Festa de Nª Srª das Necessidades que, esta foi realizada enquanto 

festejo religioso, quanto ao arraial ele faz parte das festividades e é um meio de as pessoas 

conviverem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu também que, a câmara municipal sempre apoiou estas festas, no entanto existe 

a consciência de que a Câmara não o deveria fazer porque, o nosso estado é laico e um 

estado laico não deve apoiar aquilo que são eventos de carater religioso, sendo que o 

dinheiro gerido pelo estado provem dos contribuintes, sejam eles católicos, ou de qualquer 

outra crença religiosa, por isso, de uma maneira geral, os municípios têm a preocupação de 

não patrocinar diretamente as festas religiosas.-----------------------------------------------------------   

Esclareceu que, a câmara municipal, não financia nenhuma comissão de festas, achando 

que não devem ser financiadas, no entanto há ajuda ao ceder a utilização de alguns 

equipamentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda que, na sua opinião, se não for resolvida esta questão, mais tarde ou mais 

cedo alguém vai ter que lidar com ela. Mesmo, correndo o risco de o acusarem de ter 

acabado com as festas, está disposto a ficar com esse ónus, no entanto não caberá a si 

decidir, sozinho, se as festas se fazem em agosto ou setembro. -------------------------------------  

----- Acrescentou que, não se fará coincidir a Poiartes com nenhum evento que aconteça em 

Poiares, seja um arraial ou as festas realizadas como tradicionalmente em honra de Nª Srª 

das Necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu que, se a comunidade se organizar e pagar os festejos de agosto a câmara 

municipal fará a Poiartes, mas não irá sobrepor-se.  -----------------------------------------------------  
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----- Disse que, na sua opinião, não deveria ser colocado na Irmandade o ónus da realização 

das Festas, porque a Irmandade é uma IPSS, tem responsabilidades sociais e que esta não 

deveria pagar por festas para o povo. -----------------------------------------------------------------------    

----- Acrescentou que, existem condições para fazer a Poiartes em agosto, mesmo correndo 

o risco de ficar com o ónus de ter sido o “coveiro” dos Festejos de Nª Srª das Necessidades, 

ainda assim está de consciência tranquila de que está a fazer aquilo que é correto. ------------  

----- Afirmou que, o modelo resulta, a Poiartes foi um sucesso incrível os festejos religiosos 

realizaram-se, com a certeza de que algumas questões terão que ser melhoradas. ------------  

----- Agradeceu à Dra. Lara e a todos os funcionários envolvidos na organização da Poiartes 

2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Reafirmou que, é possível realizar as festas em agosto e coincidirem, só não peçam 

para ser o presidente da câmara, a câmara municipal ou os Srs. Vereadores a decidir se as 

Festas, de Nª Srª das Necessidades, se fazem ou não, isso não é competência nossa. Se 

elas se realizarem a Poiartes será em setembro.  

----- Salientou que, é importante clarificar a situação e que a decisão seja tomada antes do 

final do ano e se houver movimento para constituir uma comissão de festas, esta terá o 

mesmo tratamento de todas as outras do concelho. -----------------------------------------------------  

----- Referiu estar contente com a Poiartes e chateado por lhe terem chamado nomes e o 

terem tratado mal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou da inauguração do capril, projeto no qual tem muito orgulho.------------------------  

Festas da Junta de Freguesia de Poiares (Santo André) – esclareceu que estas festas 

foram negociadas entre a Câmara, a Junta de Freguesia e a Confraria, por forma a criar um 

momento de animação ao centro da vila e ao fim de semana em que se realiza semana da 

chanfana, e o seu capitulo da chanfana, e para que as pessoas percebam que existem 

outras formas de animação, com grupos de Poiares e algumas instituições. ----------------------   

----- Referiu que, a animação que continuará com a realização do Poyares Rotações, no fim 

de semana seguinte, movimentando o comercio e a restauração do concelho. -------------------   

----- O Sr. Presidente terminou, endereçando as condolências à família da Sra. Vereadora 

Sandra Carvalho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- 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 56 minutos. -----------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	STA_D_1
	STA_D_2
	STA_D_3
	STA_D_4
	STA_D_5
	STA_D_6
	STA_D_7
	STA_D_8
	STA_D_9
	STA_D_10
	STA_D_11
	STA_D_12
	STA_D_13
	STA_D_14
	STA_D_15
	STA_D_16
	STA_D_17

		2022-09-12T11:56:45+0100


		2022-09-12T12:33:56+0100




