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ATA N.º 5/2017  
 
 

ATA DA 1ª REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
PENACOVA, REFERENTE AO MANDATO 
2017/2021, REALIZADA NO DIA 21-10-2017 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, no Auditório da Biblioteca 

Municipal de Penacova, imediatamente após o respetivo ato de instalação, reuniram-se em 1ª 

Reunião de Funcionamento os Membros da Assembleia Municipal de Penacova, eleitos para o 

mandato 2017/2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assumiu a Presidência o cidadão que encabeçou a lista mais votada, Pedro Artur Barreirinhas Sales 

Guedes Coimbra, chamando para a Mesa o eleito António Santos Simões e Maria Fernanda Veiga 

dos Reis Silva. -------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram ainda presentes os seguintes eleitos: -----------------------------------------------------------------------  

Pedro Miguel Fernandes da Silva Dinis, António Almeida Fonseca, Maria da Conceição Sandão 

Oliveira Cordeiro, Paulo Alexandre de Lemos Coelho, Pedro Tiago Figueiredo Alpoim, Maria da 

Conceição Veiga dos Reis, Pedro Rodolfo Marques Rodrigues Soares Assunção, José Manuel de 

Oliveira Morgado, Dinora Maria Laranjeira da Silva Guerra, Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro, Ilda 

Maria Jesus Simões, Luís de Jesus Oliveira Amaral, Carlos Tadeu Barreirinhas Paula, Frutuoso 

Miguel Piedade Oliveira, Sérgio José das Neves Ribeiro Assunção, Álvaro Manuel Bernardes 

Miranda, Alcino Filipe Pereira Francisco, Pedro João Soares Assunção, Alípio Rui Félix Batista, Vasco 

Manuel Fernandes Viseu, José Carlos das Neves Alves, Luís Manuel Marques Pechim, António 

Manuel Andrade Fernandes e Vítor Manuel Cunha Cordeiro. ------------------------------------------------------  

 

Faltaram justificadamente os eleitos: Cristina Maria Nogueira Roma e Carlos Manuel Santos Sousa. --  

 

Assistiram ainda à reunião o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores (as) Vereadores (as) 

Eleitos: João Filipe Martins Azadinho Cordeiro, Sandra Margarida Ralha da Silva, Ricardo João 

Estevens Ferreira Simões, António Simões da Cunha Santos, Luís Pedro Barbosa Antunes e Magda 

Alexandra Maia Rodrigues. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente em exercício deu início aos trabalhos desta Assembleia. -------------------------------  

 

Em cumprimento do estipulado no n.º 5 do artigo 45º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, mantém-se em vigor o Regimento anteriormente 

aprovado.----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ainda de acordo com o artigo 45º, n.º 1, da supra citada Lei, procedeu-se à eleição do Presidente e 

Secretários da Mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para esse efeito, o Senhor Presidente em Exercício propôs que a eleição seja feita por meio de listas, 

tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade.----------------------------------------------------------------------  

 

Foi assim declarado um período para apresentação de candidaturas. -------------------------------------------  

Deu entrada na Mesa uma única proposta, designada por Lista A, assim constituída: ----------------------  

 

Presidente: Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra; -----------------------------------------------------  

1.º Secretário: António Santos Simões; ----------------------------------------------------------------------------------  

2º Secretário: Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva. ----------------------------------------------------------------  

 

Feita a votação, por escrutínio secreto, foram depositados vinte e sete boletins de voto, tendo sido 

apurado o seguinte resultado: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lista A------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------  

- 18 (dezoito) votos a favor; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 9 (nove) votos em branco; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Constituída a Mesa, esta entrou de imediato em funções, passando a ser constituída pelos Senhores: 

Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra (como Presidente), António Santos Simões (como 1.º 

Secretário) e Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva (como 2.ª Secretária). -------------------------------------  
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O Senhor Presidente deu conhecimento de que deram entrada na Mesa dos seguintes documentos: --  

Doc. 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VOTO DE PESAR 

Pelos Trágicos Incêndios do passado dia 15 de outubro de 2017 

Os trágicos incêndios que assolaram o concelho de Penacova no passado domingo deixaram em 

todos nós uma marca indelével que jamais será esquecida. Marcas físicas, consubstanciadas com 

cinco mortes, que lamentamos, e a destruição impiedosa de bens e empresas do nosso concelho. 

Mas deixou, sobretudo marcas psíquicas que tarde ou nunca se apagarão da nossa memória. E 

porque qualquer palavra que se pudesse dizer seria manifestamente insuficiente e inócua, para 

refletir a dor que estes acontecimentos nos deixaram, ---------------------------------------------------------------  

A bancada do PS nesta Assembleia propõe que a mesma aprove um voto de pesar pelos trágicos 

acontecimentos de domingo passado e que esta Assembleia guarde um minuto de silêncio por todas 

as vítimas dessa trágica calamidade --------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Bancada do PS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Pedro Silva Dinis) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Doc. 2 ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------  

VOTO DE LOUVOR 

A bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Penacova vem propor um voto de louvor 

ao Sargento Jorge Manuel Simões da Cruz, ex-comandante do Posto Territorial de Penacova da 

Guarda Nacional Republicana, que durante mais de seis anos pautou com dedicação e entrega o seu 

serviço enquanto comandante do referido posto territorial. ----------------------------------------------------------  

Por entendermos que cessou há pouco tempo essas funções que foram tão brilhantemente 

conduzidas, é da mais elementar justiça fazer esse reconhecimento público. ----------------------------------  

Desejamos-lhe os maiores votos de sucesso no desempenho das suas novas funções enquanto 

comandante do Posto Territorial de Vila Nova de Poiares da Guarda Nacional Republicana. --------------  

Solicitamos que seja colocada a votação o documento, e em caso de aprovação seja dado 

conhecimento ao próprio, ao Posto Territorial de Penacova e ao Comando Geral da Guarda Nacional 

Republicana.------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Bancada do PS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(Pedro Alpoim) --------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

De seguida deu a palavra aos membros da Assembleia Municipal, tendo-se inscrito os Senhores (as):  

 

Pedro Miguel Fernandes da Silva Dinis (PS) -------------------------------------------------------------------------  

Começou por felicitar todos os eleitos, desejando os maiores sucessos no desempenho das funções 

para as quais foram hoje investidos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

No seguimento do Voto de Pesar que apresentou anteriormente, aproveitou para fazer uma proposta, 

no sentido de os membros da Assembleia prescindirem da senha de presença da presente reunião, 

em favor das pessoas que foram afetadas por estes trágicos acontecimentos e que esse valor seja 

transferido para a conta solidária do Município. ------------------------------------------------------------------------  

Deixa esta proposta à consideração da Assembleia, solicitando que seja colocada a votação. -----------  

 

Sérgio José das Neves Ribeiro Assunção (PSD) -------------------------------------------------------------------  

Referiu: -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

Atento ao discurso de tomada de posse do Senhor Presidente da Câmara e também do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, ambos focados nos acontecimentos do último domingo, foi dito 

que “é tempo de arregaçar as mangas”. Nesse sentido quero apresentar uma proposta em concreto, 

como uma atitude pró-ativa e uma demonstração clara de querer trabalhar - que faça a suspensão da 

carta das áreas ardidas do concelho de Penacova. Existem manchas de incêndios desde 2006 até 

2013, data da última atualização dessa carta, que colidem com os acontecimentos do último domingo.  

Como tal, se as pessoas vierem apresentar projetos para recuperar, reconstruir ou até para construir, 

ficam limitadas porque essa carta de áreas ardidas impede a construção. --------------------------------------  

Assim sendo, solicito ao Senhor Presidente da Câmara, como voto de boa vontade, que cancele de 

imediato essa carta para que as pessoas possam fazer as suas obras. -----------------------------------------  

 

António Manuel Andrade Fernandes (Presidente da União das Freguesias de Friúmes e 

Paradela). ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------  

Disse: ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como constataram, 90% da área da minha freguesia ardeu, apenas sobrou uma mancha verde entre 

o IP3 e a povoação de Miro, tudo o resto é cinza. ---------------------------------------------------------------------  

Logicamente que a primeira coisa que fizemos (falo da minha freguesia, já que há outras atingidas 

como a União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego e União as Freguesias de 

Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego), em conjunto com o Município, foi alojar as famílias 

que ficaram sem teto. Seguiu-se o levantamento das necessidades e sua distribuição, o que o Senhor 

Presidente da União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego tem feito, com a 

colaboração de outras pessoas, nas freguesias afetadas, sendo que hoje mesmo andámos a distribuir 

feno e palha para animais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segue-se a reconstrução e neste aspeto, em colaboração com o Município, pedia a solidariedade das 

outras Juntas de Freguesia, que tenham mão-de-obra qualificada, por exemplo, um fim-de-semana 

de ação e disponibilizavam pedreiros e íamos em massa reconstruir as casas. Existem ainda 

barracões e ferramentas que arderam, nomeadamente onde as pessoas exerciam as suas 

profissões. ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

Como sabem a União das Freguesias de Friúmes e Paradela não tem um funcionário, quando 

necessita faz através de prestação de serviços, pelo que solicitava a colaboração de todos, pois há 

necessidade urgente de fazer reconstruções, entre casas, barracões, muros, etc. ---------------------------  

 

Álvaro Manuel Bernardes Miranda (CDU) -----------------------------------------------------------------------------  

Disse: ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar quero expressar, em nome da CDU, o nosso mais sentido pesar aos familiares das 

vítimas do incêndio que devastou grande parte do nosso concelho no passado dia 15 de outubro, 

assim como a nossa solidariedade para com todos aqueles que perderam os seus haveres, em 

muitos casos fruto de uma vida de trabalho.  ----------------------------------------------------------------------------  

Queria ainda expressar o nosso sincero apreço aos trabalhadores do Município de Penacova pelo 

trabalho desenvolvido em prol das populações nesse fatídico dia. Aos Bombeiros Voluntários de 

Penacova o nosso agradecimento e louvor, pois em situações extremamente difíceis lutaram de 

forma abnegada para que essa tragédia não tivesse um desfecho com proporções ainda mais 

dramáticas. ------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------  

Agora é tempo de pôr mãos à obra, de esclarecer as populações de que forma podem procurar 

apoios para reconstruir as suas vidas e repor o seu sustento. ------------------------------------------------------  
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Tomamos hoje posse como representantes do povo do nosso concelho em resultado das últimas 

eleições autárquicas e tudo farei para dignificar a confiança depositada nesta força política - a CDU 

que aqui represento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aceitámos com o propósito de promover o desenvolvimento do nosso concelho e de o defender dos 

ataques de anteriores governos, que, paulatinamente, destruíram serviços públicos, com objetivo de 

os vir a entregar, ou mesmo entregando-os, a grupos económicos privados. ----------------------------------  

Essas políticas de direita empobreceram as populações, promoveram o seu isolamento, bem como o 

decréscimo da sua qualidade de vida. Penacova foi também vítima dessa política, nomeadamente em 

relação a escolas, serviços de saúde, entre eles o Hospital Psiquiátrico de Lorvão, as Freguesias e os 

correios, entre outros Nenhum encerramento de serviços, nenhum aumento de desemprego, 

nenhumas medidas recessivas e de empobrecimento das populações, contribuíram para a 

recuperação económica, ou para o desenvolvimento deste concelho, ou do país, antes pelo contrário. 

Levaram a mais empobrecimento da população, a mais falências de empresas, a mais recessão, a 

maior abandono das nossas aldeias, ao abandono da floresta, da agricultura de subsistência e de 

pastorícia, tão essenciais como primeira linha de impedimento da propagação dos incêndios, há 

perda de esperança para os nossos jovens e sua expulsão do país, há separação das famílias, ao 

maior traço social e ao aumento da criminalidade.---------------------------------------------------------------------  

A recessão desta politica só se consegue com melhoria das condições de vida, com a melhoria dos 

serviços públicos, com melhores salários, estimulando o consumo que por sua vez estimula a 

produção nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O concelho de Penacova tem todas as potencialidades para o seu desenvolvimento, haja vontade 

política para isso e saibamos aproveitar essas potencialidades. ---------------------------------------------------  

Deixo aqui um apelo a todos os eleitos e que todos contribuam com propostas para o debate sobre o 

desenvolvimento sustentado, quer económico, quer social, e cultural do nosso concelho. -----------------  

A CDU está e estará sempre, na defesa das populações e dos serviços públicos. O mandato do eleito 

da CDU será exercido de forma construtiva, contribuindo com propostas objetivas e concretas, 

criticando aquilo que no nosso entender possa prejudicar as populações e o concelho. Tudo faremos 

pela defesa dos serviços públicos de proximidade e da qualidade pelo desenvolvimento sustentado 

do concelho de Penacova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro (PSD) --------------------------------------------------------------------------  

Disse: --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------  
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Começo por dizer que é um orgulho servir Penacova, nestas ou noutras funções, em que tenhamos o 

privilégio de ser eleitos. Fomos eleitos pelo povo da nossa terra e tudo faremos para honrar esse voto 

de confiança que os penacovenses nos deram, fazendo obviamente uma oposição exigente, vigilante, 

mas sobretudo uma oposição responsável e construtiva. ------------------------------------------------------------  

Fica esta primeira indicação da nossa postura neste órgão municipal cuja participação muito nos 

honra. ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

Obviamente que não podemos deixar de nos associar ao voto de pesar aqui expresso, pelos trágicos 

acontecimento que se verificaram no nosso concelho, no passado domingo. É uma dor imensa 

aquela que sentimos pelas perdas de bens materiais, mas sobretudo pelas vidas humanas que se 

perderam, que muito lamentamos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Todos devemos trabalhar para atenuar o sofrimento das pessoas e nesse aspeto quero dizer ao 

Senhor Presidente da Câmara que estaremos do seu lado para tudo aquilo que considere necessário 

fazer, para minorar o sofrimento das pessoas afetadas. Também algo importante – para que no 

futuro, possam mudar políticas, que contribuam para que tragédias desta dimensão não se voltem a 

repetir, na nossa terra. Terá a nossa aliança muito próxima para isto nunca mais volte a acontecer. ----  

Depois deixo-lhe uma recomendação, simples, que tem o seu simbolismo político, mas importante. 

Relativamente às freguesias que foram afetadas, considero que o Município deve ponderar uma 

medida de apoio que passe, por exemplo, em dar algum benefício na fatura da água, em virtude dos 

gastos associados, que podem acrescer no final do mês. -----------------------------------------------------------  

Penso que o Município deve ter uma atenção especial nesta circunstância e para estas pessoas em 

particular, deixamos esta recomendação, que tenho a certeza que o Senhor Presidente da Câmara 

não deixará de atender. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reforço mais uma vez o nosso pesar e nas pessoas dos Senhores Presidentes da União das 

Freguesias de Friúmes e Paradela, da União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de 

Mondego e da União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, quero dar um 

abraço solidário àquelas populações. Enquanto eleitos, devemos assumir a responsabilidade, forte e 

bem vincada, de tudo fazer, trabalhar o máximo, para que ninguém no nosso concelho passe pelo 

que aquelas populações viveram no passado domingo. -------------------------------------------------------------  

 

Pedro Tiago Figueiredo Alpoim (PS) -----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu: ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------  
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Consenso político é o que se pede a este Executivo Municipal. Face à calamidade que se debateu 

sobre nós, exige-se dos atores políticos consenso. Temos de ter a capacidade de ajudar as 

populações que foram afetadas e este início de mandato é de enorme importância, as pessoas estão 

atentas e exigem dos políticos que foram empossados hoje, que foram investidos das suas funções, 

isso mesmo. Não podemos perder tempo com tricas e intrigas, temos de estar todos juntos a ajudar 

as pessoas afetadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concordo com a proposta hoje apresentada pelo Deputado Municipal Pedro Dinis, pois é um sinal 

que parte daqui, de que as senhas de presença sejam doadas à conta solidária aberta pelo 

Município.------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

Em meu nome pessoal, quero também dar um sentido abraço às populações que foram afetadas por 

esta tragédia. ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao voto de louvor que hoje propôs, efetivamente no meio de toda esta tristeza sai da 

cena de Penacova o Jorge Cruz, que foi comandante do Posto Territorial de Penacova durante mais 

de seis anos, tendo sido uma pessoa muito ativa no desempenho das suas funções, considero justo 

este reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu. ----------------------------------------------------------------  

Desejo-lhe as maiores felicidades para a sua vida pessoal e para a sua vida militar. ------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu: ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao assunto que tem marcado a última semana, há um conjunto vasto de atividades, 

funções, responsabilidades que todos nós temos, em diversas funções e em diferentes dimensões. 

Umas imediatas, nomeadamente a que consta da proposta apresentada pelo Senhor Deputado 

Mauro Carpinteiro, outras que necessitam de ponderação, trabalho, informação, que serão para 

desenvolver nas próximas semanas e meses. --------------------------------------------------------------------------  

Portanto estaremos sempre disponíveis e registámos essas duas propostas apresentadas pelos 

Senhores Deputados Mauro Carpinteiro e Sérgio Assunção, sendo certo que começaremos a 

trabalhar nesse sentido já durante a próxima semana, pelo menos em relação à questão da faturação 

de água nas freguesias em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente há um vasto trabalho a desenvolver, e não depende só Município de Penacova, mas 

também dos outros Município afetados. Como tenho referido, e com certeza todos concordam comigo 

nesta matéria, esta questão só pode ser melhorada se todos colaboramos, pois todos somos 
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corresponsáveis, desde o Presidente da República até à Senhora que deixa o lixo à porta e que é 

combustível. Todos somos responsáveis e ninguém pode ficar de fora. -----------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------------------  

Pretende fazer um esclarecimento prévio antes de colocar os documentos apresentados a votação, 

particularmente no que se refere à proposta relativa a transferência do valor das senhas de presença 

da presente reunião para a conta solidária do Município. ------------------------------------------------------------  

Em bom rigor esta proposta já havia sido apresentada, por escrito, via correio eletrónico, pela 

Senhora Deputada Cristina Roma, contudo não é possível de aplicar, da forma como é colocada. O 

Município não pode, por via desta proposta, transferir este valor para uma conta solidária, seja ela 

qual for. Isso só é possível se, cada um de nós subscrever um documento, onde solicite que o 

Município o faça e não pode ser por deliberação coletiva deste órgão, porque não há fundamentação 

sob o ponto de vista legal que se sobreponha a direitos, liberdades e garantias de cada cidadão. -------  

Assim, se for esse o entendimento, devem declarar isso por escrito, ou então há outra forma de 

proceder. Depois de receberem esse valor, dentro dos seus direitos, liberdades e garantias, podem 

depositar a mesma quantia, mais ou menos, consoante o entendimento de cada um, na conta 

solidária do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto esta matéria pode apenas ser apresentada como recomendação e não sob a forma de 

proposta, ficando ao critério de cada um. --------------------------------------------------------------------------------  

 

De seguida passou à votação dos documentos apresentados: -----------------------------------------------------  

Doc. 1 - VOTO DE PESAR --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conforme consta do referido documento, foi guardado um minuto de silêncio por todas as vítimas 

dessa trágica calamidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Doc. 2 - VOTO DE LOUVOR ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------------------  

Antes de encerrar os trabalhos, desejo as maiores felicidades a todos os membros das Assembleias 

de Freguesia, aos Executivos das Freguesias, da Assembleia Municipal e do Executivo Municipal. 

Obviamente que somos confrontados com grandes tarefas e responsabilidades, que teremos de 

saber dar resposta, a bem de todos. --------------------------------------------------------------------------------------  

Desejo a todos boa sorte, bom trabalho e as maiores felicidades. ------------------------------------------------  

 

A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade, ao abrigo do preceituado no n.º 3 do artigo 

57 da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à sua executoriedade imediata. ------------------------  

 

ENCERRAMENTO 

Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião eram dezoito 

horas e quinze minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da 

Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
 
 
 

(Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra) 
 
 

O 1.º SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
 
 
 

(António Santos Simões) 
 
 
 

A 2ª SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
 
 
 

(Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva) 
 


