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----- Reunião Ordinária Pública de 2 de setembro de 2022 no Salão Nobre da Câmara Municipal   

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

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

----- VEREADORES: Maria da Luz Pereira Pedroso ---------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------  José Guilherme Henriques de Carvalho Féteira ---------------------------------  

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

 ----- FALTA: Sr. Presidente, João Miguel Sousa Henriques. Justificada, por se encontrar 

ausente em período de férias. ---------------------------------------------------------------------------------     

----- Havendo quórum e face à ausência do Sr. Presidente, a Sra. Vereadora Maria da Luz 

Pedroso assumiu a presidência da reunião, saudou os presentes e declarou aberta a 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Ata nº 22/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Vereador Guilherme 

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

----- Foi presente a Ata nº 22/2022. ---------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 22/2022, com as alterações 

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

2- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 2857 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10492/2022. -------- 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2857, no âmbito do procedimento Casa 

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

 3- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 809 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10522/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 809, no âmbito do procedimento Casa 

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

 4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 4882 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10548/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4882, no âmbito do procedimento Casa 

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

 5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 698 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10683/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 698, no âmbito do procedimento Casa 

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

 6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 5026 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10686/2022. ------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5026, no âmbito do procedimento Casa 

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

 7- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1125 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10873/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1125, no âmbito do procedimento Casa 

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

 8- IEFP - Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - Realização de sessões para 
divulgação de ofertas formativas; -------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a proposta nº 83/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 83 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - Realização de sessões para divulgação de ofertas 

formativas – IEFP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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. -----------------   

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Festas (ou outro espaço do CCP disponível e 

adequado) – pelo IEFP (utilização nos dias 19 e 20 de Setembro de 2022), nos exactos termos do 

pedido (período das 10:00 às 13:00 horas para o máximo de 40 pessoas), para realização de sessões 

de divulgação de ofertas formativas, parece enquadrar-se em interesse público municipal e da 

comunidade geral. Além do mais, o IEFP é parceiro do Município na implementação de medidas de 

inclusão no mercado de emprego, no fomento de formação, entre outra valência de inclusão 

profissional. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de 

actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas pelo IEFP. ---------------------------------------   

No mais, sempre se diga que, as actividades desenvolvidas têm impacto social económico, quer 

comunitário local, quer regional e transfronteiriço, envolvendo pessoas de todas as proveniências e 

escalões etários, potenciando, assim, a salutar convivência, a criação de laços e redes sociais, 

promovendo o desenvolvimento local e regional, formando seres humanos, em igualdade de 

oportunidades e direitos, pelo que a "todo" o Estado compete a esta prossecução, cabendo, portanto, 

também à Câmara Municipal prestar o auxílio necessário à satisfação desse desiderato 

constitucional. No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de Festas (ou 

outro espaço do CCP disponível e adequado), por forma a que se realize a actividade com toda a 

dignidade que merece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Termos em que se remete o assunto à próxima reunião da Câmara Municipal seguinte para 

deliberação, 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, aprovar o pedido de cedência de espaço no 

CCP/Salão de Festas, apresentado pelo IEFP para a realização de sessões para divulgação 

de ofertas formativas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 9- Pedido de Co-organização - Festejos em Honra de Nª Srª da Piedade 2022 - 
Centro de Convívio de Soutelo; ----------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a proposta nº 80/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 80 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Co-organização Festejos em Honra de N.ª S.ª da Piedade 2022 --------------------------------------------------   

Soutelo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O Centro de Convívio do Soutelo, e, através daquela, a população daquela localidade, veio, por 

requerimento de 24/08/2022 – E-8383 -, requerer que a Câmara Municipal se associe, como Co-

organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE N.ª S.ª DA PIEDADE, 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 N.ª S.ª da Piedade, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. Acresce 

que, nos últimos anos e aquela localidade tem mantido a festa religiosa e romaria, 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, 

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 de Soutelo, em Honra de N.ª S.ª da 
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Piedade -, 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, associar-se, como habitualmente em situações 

similares, à organização do evento “Festejos em Honra de Nª Srª da Piedade 2022”, na 

qualidade de Co-organizadora.  -------------------------------------------------------------------------------  

 10- Pedido de Co-organização - Poyares.com(e) - Junta de Freguesia de Poiares 
(Santo André); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 82/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 82 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Co-organização Poyares.com(e) -------------------------------------------------------------------------------------------  

Freguesia Poiares Santo André ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Junta de Freguesia de Poiares Santo André, e, através daquela, a população daquela Freguesia, 

veio, por requerimento de 29/08/2022 – E-8520 -, requerer que a Câmara Municipal se associe, como 

Co-organizadora, do evento designado por Poyares.com(e), a realizar, nos dias 09, 10 e 11 de 

Setembro de 2022, no Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares. ---------------------------------------------  

Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que celebrações deste tipo decorressem 

e fossem organizadas de forma regular e normal em virtude da pandemia mundial que atravessamos, 

pelo que se reveste da maior importância que as gentes locais refaçam o salutar convívio, bem como 

os hábitos de consumo local. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, as festas de carácter maioritariamente gastronómico revestem particular importância 

quando associados à Chanfana, prato tradicional de Vila Nova de Poiares, associado ao território e 

reconhecidamente património imaterial local. É, pois, também através da mesa poiarense que se 

poderá promover 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, a Freguesia de Poiares – Santo André promoveu a participação de Associações de 

todo o Concelho, comércio e artistas locais de pontos distintos do território municipal, associando-se 

também à realização do Capítulo da Chanfana, organizado pela Confraria da Chanfana, numa 

dinâmica municipal de promoção do património gastronómico local e de valorização do património 

cultural imaterial (Gastronomia). Pretende-se, ainda, 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 um evento que se propõe 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 Junta de Freguesia de Poiares - 

Santo André, as Associações e comércio local participantes, bem como a população em geral, 

prezarão 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 similar – e este maioritariamente 

gastronómico -, se mostram estratégicos e do interesse do Município, uma vez que está enquadrado 
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numa lógica de incentivo à cultura, ao património, ao associativismo e à 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 – Poyares.com(e), promovido pela Junta de 

Freguesia de Poiares Santo André -, 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.º. 33º da Lei nº 

75/2013, de 12.09.2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

À próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação.” --------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se, como habitualmente, em situações 

similares, à organização do evento “Poyares.com€”, na qualidade de Co-organizadora.  ------  

11- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; ---------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 1 de setembro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.296.206,12 € (um milhão duzentos 

e noventa e seis mil, duzentos e seis euros e doze cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 278.779.91 € (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta 

e nove euros e noventa e um cêntimo). ---------------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 19 de agosto e 1 de setembro de 2022, no 

valor total de 343.444,24 € (trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e quatro 

euros e vinte e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  

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

13- Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - 
Cedência de Espaço - Auditório do CCP; 
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 81/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 81 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cedência Espaço CCP – Auditório – Associação Estudantes AE VNPoiares -----------------------------------   

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 



 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. -----------------   

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Auditório – pela Associação de Estudantes do 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, para a realização de um espetáculo de Stand-Up 

Comedy (utilização no dia 16 de Setembro de 2022), nos exactos termos do pedido (em termos de 

organização e horários), 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 na área da educação e das actividades lúdicas e 

artísticas, e pela Associação de Estudantes, designadamente no que respeita, não apenas à sua 

missão no âmbito da formação dos alunos, interlocução com o Agrupamento de Escolas na defesa 

dos interesses dos alunos e encarregados de educação, como de educação, mas também nas suas 

missões paralelas de incentivo, fomento e desenvolvimento nas áreas da cultura, formação cívica dos 

estudantes, da criação de laços comunitários entre pais, educadores, alunos e comunidade geral, por 

se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com os mais variados serviços 

descentralizados do Estado a operar no território Concelhio, regional e nacional. ----------------------------   

No mais, sempre se diga que existe cooperação entre a Associação de Estudantes, o Agrupamento 

de Escolas e a Câmara Municipal, em particular no âmbito da educação, da formação, da cultura e 

das artes, cabendo também ao Município prestar o auxílio necessário à satisfação do desiderato 

constitucional e legal conferido às Associações. -----------------------------------------------------------------------   

No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório para o evento 

programado – Espetáculo de Stand-Up Comedy -, por forma a que o mesmo tenha a dignidade que 

merecem, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as regras/medidas de higiene e 

saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos e que estejam em vigor à data da 

realização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Termos em que se propõe que o assunto seja remetido à reunião da Câmara Municipal para 

deliberação, nos termos e para os efeitos para os efeitos das als. o) e u) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 

75/2013, de 12/09.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço – 

Auditório/CCP, apresentado pela Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Poiares.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 14- Confraria da Chanfana - Atribuição de Apoio Extraordinário - Capítulo da 
Chanfana; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 84/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 84 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Confraria da Chanfana - Atribuição de Apoio Extraordinário - Capítulo da Chanfana -------------------------   

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

Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Confraria da Chanfana veio, por requerimento/email datado de 19.08.2022 – E-8279 -, solicitar o 

apoio financeiro da Câmara Municipal para a realização do Grande Capítulo da Chanfana, previsto 

para o dia 11 de Setembro de 2022.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Como forma de incentivo à cultura, ao património imaterial, em especial a gastronomia, de promoção 

e divulgação cultural, bem como à valorização da gastronomia local, em particular da Chanfana, a 

Câmara Municipal tem optado por políticas e estratégias de engrandecimento da marca Chanfana, 

por exemplo, através do apoio à realização da Semana da Chanfana, da manutenção das marcas 

associadas ao prato (Capital Universal da Chanfana), realização de eventos com a presença 

obrigatória do prato (e outros de relevo gastronómico local), a participação em Concursos da área 

(como no “Sete Maravilhas à Mesa”), na aquisição de material de exibição da marca, na participação 

em certames e feiras com a promoção da gastronomia local e outros produtos associados, na 

valorização da matéria-prima (gado caprino), entre outros. A finalidade é a de valorização do 

património cultural imaterial e reiterar a marca de Vila Nova de Poiares através dos seus produtos 

endógenos, promoção dos seus produtos e da cultura local.  ------------------------------------------------------  

Por outro lado, consideramos tratar-se também de uma forma de, em simultâneo, colaborarmos e 

incentivarmos o enraizamento da comunidade ao território, de promovermos a produção e criação da 

cultural Poiarense, de incentivo à criação do gado caprino (matéria-prima essencial a pratos 

tradicionais locais), à manutenção da tradição da chanfana como prato típico, criando valor à 

gastronomia para a sua manutenção como foco turístico local.  

Assim e considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------   

- a Confraria da Chanfana vem promovendo, de forma sistemática, a gastronomia local, em especial a 

Chanfana, ao longo dos anos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- a Chanfana é marca de referência do Concelho de Vila Nova de Poiares – Capital Universal da 

Chanfana – num trabalho de parceria entre os vários parceiros locais (Município, demais Autarquias 

Locais, Confraria da Chanfana, Restauração Local e Associações Concelhias, em paralelo com a 

Comunidade);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- no âmbito referido no item anterior, a Confraria da Chanfana tem apostado na recolha de material 

oral e escrito de memória e histórias poiarenses relativos à Chanfana e outros pratos gastronómicos 

locais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- a Gastronomia assume um papel relevante e essencial na afirmação da identidade das gentes e na 

valorização do património imaterial cultural;  ----------------------------------------------------------------------------  

- a Confraria da Chanfana envolve várias pessoas a título voluntário que com a mesma colaboram, 

bem como outros os participantes, locais e visitantes, nas actividades que promove; -----------------------   

- não obstante a paragem forçada pela pandemia mundial que anda atravessamos, a Confraria 

pretenderá, através da realização do Grande Capítulo da Chanfana, retomar a sua actividade regular;  

- apesar de não existir Protocolo celebrado entre o Município e a Confraria da Chanfana para o 

corrente ano de 2022, no qual este apoio poderia e deveria estar previsto, por ainda não haver 

resposta daquela às várias solicitações municipais, o que vem inviabilizando a sua concretização;  ----  

Entendemos ser de conceder, à semelhança do que sucedeu em anos anteriores, um apoio 

extraordinário de € 500,00 (Quinhentos euros), comprometendo-se a Confraria da Chanfana a 

divulgar a parceria com a Câmara Municipal na realização do evento por todos os meios de promoção 

que utilizar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Termos em que propondo que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos 

previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio extraordinário, no valor de 

500,00 € (quinhentos euros), à Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares.  ---------------  

15- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Associação "Mountain Biking Club Oxygen-Skopje" | 
Despesas relativas a Reunião Transnacional e Desenvolvimento de Plano de 
atividades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 10904/2022.  

----- A Câmara deliberou,  por  unanimidade,  aprovar uma transferência no valor de 

2.565.47 € (dois mil quinhentos e sessenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos) à 

Associação Mountain Biking Club Oxygen-Skopje (Macedónia), referente ao projeto 

financiado Erasmus+ Sport Nature 3.0. ----------------------------------------------------------------------- 

 16- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Município de Mielec | Desenvolvimento de Plano de 
atividades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 10906/2022.  

----- A Câmara  deliberou, por unanimidade,  aprovar  uma  transferência   no  valor  de 

4748, 29 € (quatro mil setecentos e quarenta e oito euros e vinte e nove cêntimos) ao 

Município de Mielec (Polónia), referente ao projeto financiado Erasmus+ Sport Nature 3.0. --- 

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD.  -----------------------------------------  

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

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

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

----- 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 pela Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso e por mim 

que a elaborei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 15 horas e 40 minutos. -----------  
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