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ATA N.º 2/2021  
 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, por videoconferência, 

realizou a Assembleia Municipal de Penacova a sessão ordinária, sob a presidência de Pedro Artur 

Barreirinhas Sales Guedes Coimbra, coadjuvado por António Santos Simões. 1.º Secretário e por 

Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva, 2ª Secretária, e ainda com as seguintes presenças:  ---------------  

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, 

Carlos Manuel Santos Sousa, Ilda Maria Jesus Simões, Luís de Jesus Oliveira Amaral, Carlos Tadeu 

Barreirinhas Paula, Cristina Maria Nogueira Roma, Maria Carolina Rojais Cordeiro (em substituição 

de Frutuoso Miguel Piedade Oliveira), Sérgio José das Neves Ribeiro Assunção, Honorata dos 

Santos Costa Pereira (em substituição de Álvaro Manuel Bernardes Miranda), Alcino Filipe Pereira 

Francisco, Pedro João Soares Assunção, Alípio Rui Félix Batista, Vasco Manuel Fernandes Viseu, 

Cristina Maria Mateus Oliveira (em substituição de José Carlos das Neves Alves), Luís Manuel 

Marques Pechim, Elisabete Maria de Jesus Henriques Marcelo (em substituição de António Manuel 

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

Estiveram presentes os membros do Executivo Senhores/as: Senhor Presidente da Câmara e os 

Senhores Vereadores/as: João Filipe Martins Azadinho Cordeiro e Sandra Margarida Ralha da Silva. -  

 

Hora Abertura: 15H15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Local: Face à evolução do surto de Coronavírus (COVID-19) em Portugal e em particular no 

nosso Concelho, o Município de Penacova alinhado com o Estado de Emergência decretado e 

colocando em prática algumas medidas de prevenção, decidiu realizar esta reunião por 

videoconferência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Substituições (art.º 78º da Lei 169/99, de 18 de setembro, da sua redação atualizada): --------------------  

- Frutuoso Miguel Piedade Oliveira, sendo substituído por Maria Carolina Rojais Cordeiro; ----------------  

- Álvaro Manuel Bernardes Miranda, sendo substituído por Honorata dos Santos Costa Pereira. --------  

Substituições (art.º 18, n.º 1 alínea c) da Lei 75/2013, de 12 de setembro): ------------------------------------  
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- António Manuel Andrade Fernandes (Presidente da União das Freguesias de Friúmes e Paradela, 

sendo substituído por Elisabete Maria de Jesus Henriques Marcelo; ---------------------------------------------  

- José Carlos das Neves Alves (Presidente da Junta de Freguesia de Sazes de Lorvão), sendo 

substituído por Cristina Maria Mateus Oliveira. -------------------------------------------------------------------------  

 

Da presente reunião constam os seguintes pontos: -------------------------------------------------------------------  

I 

Período de Intervenção do Público 

O Público que pretenda intervir deve contactar previamente os Serviços de Apoio à Assembleia 

Municipal (Rosa Henriques), pelo email assembleiamunicipal@cm-penacova.pt, até às 15H00 do dia 

23 de abril, de forma a que lhes seja enviado o link para poderem aceder à reunião. ------------------------  

II 

Período de Antes da Ordem do Dia 

2.1 – Leitura resumida do expediente, informações e esclarecimentos.------------------------------------------  

2.2 – Apreciação e votação da ata n.º 1/2021 da reunião ordinária de 27 de fevereiro de 2021. ----------  

2.3 – Outros pontos eventuais previstos no Regimento. --------------------------------------------------------------  

III 

Período da Ordem do Dia 

3.1 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara, nos termos do artigo 25º, n.º 2, 

alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------  

3.2 – Discussão e Votação da Proposta Comum de Geminação entre o Município de Praia da Vitória 

e o Município de Penacova. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.3 - Discussão e votação do valor do Contrato Programa Infraestruturas Turísticas para o ano de 

2021, de acordo com o Parecer Prévio do Revisor Oficial de Contas sobre o Contrato Programa. -------  

3.4 - Discussão e votação do valor do Contrato Programa Mosteiro de Lorvão para o ano de 2021, de 

acordo com o Parecer Prévio do Revisor Oficial de Contas sobre o Contrato Programa. -------------------  

 

mailto:assembleiamunicipal@cm-penacova.pt
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal ao cumprimentar todos os presentes, pediu 

desculpa pelo atraso na abertura da reunião, devido a problemas técnicos, sendo que pelas 15H00 

estava no Salão Nobre o do Município. Agradece aos serviços técnicos a resolução do problema. ------  

O Senhor Deputado Carlos Tadeu Barreirinhas Paula (PSD) fazendo um ponto de ordem à Mesa, 

referiu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Já estamos com esta pandemia há cerca de um ano, esperamos que seja a última vez que reunimos 

por esta via, mas continuamos a ter problemas com esta plataforma. Se a convocatória é para as 

15H00, é a essa hora que tem de ser aberta a plataforma. Depois podemos resolver os problemas 

técnicos, estamos à vontade e queremos ajudar. Se tempestades não servem para justificar atrasos, 

também a plataforma informática não funcionar ao fim de um ano, depois de centenas de reuniões 

por Zoom, começa a ser difícil de explicar. ------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse: Vou transmitir a indignação do Senhor 

Deputado aos serviços técnicos do Município e solicitar-lhes que transmitam essa indignação 

provavelmente aos gestores da plataforma, que não é nenhum de nós. -----------------------------------------  

I 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Da convocatória e respetivo edital constava que: ----------------------------------------------------------------------  

“O Público que pretenda intervir deve contactar previamente os Serviços de Apoio à Assembleia 

Municipal (Rosa Henriques), pelo email assembleiamunicipal@cm-penacova.pt, até às 15H00 do dia 

23 de abril, de forma a que lhes seja enviado o link para poderem aceder à reunião”  -----------------------  

Não se registou qualquer inscrição, encontrando-se a assistir o Senhor Álvaro Manuel Bernardes 

Miranda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

2.1 - LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. --------------  

Foi efetuada a leitura do expediente, sendo-lhe dado o devido encaminhamento, nomeadamente: ------  

- Pedidos de substituição indicados no início da reunião. ------------------------------------------------------------  

mailto:assembleiamunicipal@cm-penacova.pt
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2.2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 1/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE 

FEVEREIRO DE 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Colocada à discussão, a ata n.º 1/2021, referente à reunião ordinária de 27 de fevereiro de 2021, 

antecipadamente remetida, depois de lida, foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------  

Não participaram na votação os membros que não estiveram presentes na reunião a que a mesma 

respeita, Senhores/as: Honorata dos Santos Costa Pereira e Cristina Maria Mateus Oliveira. -------------  

 

2.3 - OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO. -----------------------------------------  

Usaram da palavra os Senhores/as: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Carlos Manuel Santos Sousa (PSD) ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Estamos hoje, curiosamente, no dia 24 de abril, a realizar uma reunião desta Assembleia Municipal. 

Tempos houve em se comemorava o 25 de Abril no Município e, quem sabe, teria sido interessante 

esta Assembleia reunir no dia 25 de Abril. Se de outra forma não tivesse sido possível, seria pela 

menos em transmissão numa cerimónia tão bem planeada e organizada com o aquela que aconteceu 

no passado ano de 2020, quando se quis transmitir a todo Mundo a célebre saída da APIN. Mas 

efetivamente agora, como interessa estarmos entrincheirados, para não se dar voz ao povo e para 

não se ouvir o que se diz na rua, ficamos então no dia 24 de abril a realizar esta Assembleia 

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

É o que temos e efetivamente outros terão de celebrar o 25 de Abril, e de novo a democracia em 

Penacova e a liberdade para dizer aquilo que sentimos, coisa que neste momento muitos têm medo, 

pelas retaliações que vão sofrendo. Mas são os sinais dos tempos. ----------------------------------------------  

Depois gostaria de perguntar ao Senhor Presidente da Câmara ou eventualmente ao Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, que pelos vistos quando eventualmente lhe interessa já substitui 

o Presidente da Câmara, gostaria de perguntar a situação do acordo Arbitral, que supostamente está 

estabelecido com a APIN. Exatamente quais são as condições desse acordo? Queria também 

solicitar ao Senhor Presidente da Câmara que nos fizesse chegar as condições desse acordo Arbitral 

para que dele possamos ter conhecimento no Município de Penacova. -----------------------------------------  

 

Carlos Tadeu Barreirinhas Paula (PSD) -------------------------------------------------------------------------------  
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Cumprimentou todos os presentes, esperando que todos estejam bem, assim como as respetivas 

famílias, agora que a pandemia parece estar a caminhar para uma zona mais calma, na expetativa de 

que todos consigam fazer este último esforço de chegar ao final do verão já em condições de 

recuperar pelo menos um pouco da normalidade. ---------------------------------------------------------------------  

Expôs: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Centralizo a minha intervenção num dos temas da semana, que foram surgindo aquando da 

apresentação de uma candidatura e que tem a ver coma captação de fundos comunitários. Foi um 

tema bastante badalado e gostava de perguntar ao Senhor Presidente da Câmara o que considera 

que correu mal neste Quadro Comunitário Portugal 2020 para, a título individual, o Município apenas 

ter conseguido oito projetos aprovados, quatro no Centro 2020, com aproximadamente 2,6 milhões, 

três no PO SEUR, com 710.000€ e um no programa de Operacional de Inclusão Social e Económico, 

com cerca de 61.000€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pergunto: como é que comparamos com os Municípios da CIM ou da região e se considera que podia 

ter tido ajuda, uma vez que parece que existem técnicos tão capacitados para captar esses 

investimentos, como é que tivemos esta dificuldade. Se de facto havia essa capacidade instalada, 

porque não foi utilizada? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agora, sem qualquer ponta de ironia, pretendia um comentário do Senhor Presidente da Câmara, 

uma vez que já não vai ter possibilidade de executar o próximo Quadro Comunitário, daquela que é a 

sua visão. O que considera que deve ser o posicionamento do Município para a captação dos fundos 

que parecem vir neste próximo quadro, durante sete anos?  -------------------------------------------------------  

Considera que estamos bem posicionados para captar esses investimentos, uma vez que ao longo 

dos últimos anos temos estado muito próximos do limite do endividamento, com muita pouca 

capacidade de investir e, como sabemos, para aceder a estes fundos comunitários, eles são 

cofinanciados, mas parte terá de ser suportada pelo orçamento do Município. Se continuamos a 

esmagar a possibilidade de investimento, como é que vamos estar preparados para o próximo 

Quando Comunitário? Qual a visão do Presidente da Câmara sobre esta temática? ------------------------  

 

Honorata dos Santos Costa Pereira (CDU) ---------------------------------------------------------------------------  

Fez a seguinte intervenção: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Começo por questionar, uma matéria decorrente da última reunião, sobre o subsídio de penosidade e 

insalubridade: já foram estabelecidos os critérios para a atribuição deste subsídio aos trabalhadores 

da higiene? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No que concerne às obras do IP3, o PCP soube numa visita da Euro Deputada Sandra Pereira, que 

já estava prevista a data para a segunda fase das obras. O que o PCP quer saber é se já foram 

calculadas todas as infraestruturas de apoio para que cause o mínimo de transtorno aos utentes, pelo 

menos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também, e porque em que o Mosteiro de Lorvão foi consignado para uma unidade hoteleira, o PCP 

encontrou-se com o Movimento + Saúde, que pretende continuar a lutar para que uma Unidade de 

Cuidados Continuados seja uma realidade no nosso concelho, uma vez que é também uma 

necessidade e o PRR prevê 205 milhões de euros para essas infraestruturas. --------------------------------  

Por último falar sobre a APIN, numa altura em que a frase o “povo é quem mais ordena”, resta dizer 

que achamos que inicialmente o Município tinha todas as condições para sair da APIN. Uma vez que 

as obrigações não foram acauteladas de início, essa era uma boa altura para o Município se ter unido 

ao povo e ter requerido a saída da APIN. --------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Cumprimentou a colega Honorata Pereira pela sua estreia nesta Assembleia Municipal e deixa um 

cumprimento especial ao Senhor Álvaro Miranda, que teve problemas de saúde, que aliás o 

impediram de participar nas últimas reuniões. Fica contente que esteja recuperado, que esteja entre 

nós, ainda que no público. Um abraço forte e boa recuperação. ---------------------------------------------------  

Prosseguindo, referiu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O assunto que pretendo expor nesta Assembleia refere-se a um projeto ou candidatura, que foi 

aprovada e apresentada, pelo menos à maioria dos agentes culturais do nosso concelho – a 

Programação Cultural em Rede, um projeto da CIM Região de Coimbra. ---------------------------------------  

Trata-se de um projeto que tendo na base uma ideia boa - a dinamização, promoção e 

desenvolvimento do património cultural – no entanto a forma como foi feita a candidatura e a 

programação deixam muitas reservas. ------------------------------------------------------------------------------------  

É uma candidatura que envolve cerca de 900.000€, para gastar em atividades culturais no Município 

de Penacova, Mealhada, Mortágua, Góis e Oliveira do Hospital, em que foram contemplados alguns 

agentes culturais do nosso concelho, que só tiveram conhecimento da candidatura depois da sua 

aprovação e quando foram chamados a executar este projeto. Entendo que esta é uma forma errada 

de abordar os agentes culturais do nosso concelho, é uma forma errada de aproveitar os fundos que 

são colocados à disposição do nosso Município. Todo este dinheiro deveria ser aproveitado para criar 

raiz no território, para deixar resultados, para deixar marca. Não deveria ser dinheiro a gastar como 
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fogo fátuo, para mais quando temos o essencial da programação entre maio e outubro do corrente 

ano e depois entre maio e outubro de 2022. ----------------------------------------------------------------------------  

Quando se pretende uma real dinamização e promoção do desenvolvimento do património cultural do 

nosso concelho, não se pode programar desta forma, nem envolver nem apresentar aos agentes 

culturais um projeto desta natureza, com este meios financeiros, já com o facto consumado, deviam-

se envolver à partida. Se se envolvessem à partida com certeza que conseguiam desenvolver 

projetos que deixassem marca no território. -----------------------------------------------------------------------------  

Parece-me mais um projeto, um manancial financeiro que serve para digamos, promoção, 

propaganda política. Senão vejamos, o essencial da programação entre maio e outubro deste ano. 

Mas gastar tanto dinheiro entre maio e outubro deste ano? Esse dinheiro seria essencial para, com as 

instituições culturais do nossos concelho, criar projetos verdadeiramente inovadores, emblemáticos, 

que fizessem a diferença no território e ficassem para o futuro. O que se está a fazer é como se 

colocasse dinheiro numa fogueira e se lhe pegasse fogo e o que foi proposto às instituições do 

concelho foram migalhas, em comparação com o dinheiro que está disponível. Como é que é 

possível que em tantas centenas de milhares de euros, às instituições culturais do concelho, sejam 

propostas miseras quantias? ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ou seja, isto é mais uma vez para pagar todas as estruturas externas ao concelho, empresas que na 

maior parte dos casos nada tem a ver connosco. Até suspeito que sejam empresas, com o mesmo 

nome, ou com nome diferente, que estejam associadas a prestações de serviços que não tem 

propriamente a ver com o Município, mas com campanhas eleitorais de partidos. ----------------------------  

Por falar em aproveitamento do que são os recursos financeiros do Município e aquilo que são os 

recursos de um modo geral do Município, para campanhas eleitorais, é lamentável vermos o que se 

passa com o Jornal do Município, pelo menos com a última edição. Um objeto de propaganda pago 

com dinheiros do Município, propaganda política ao Partido Socialista. Nos tempos que correm e em 

vésperas de celebramos a democracia, acho que devia haver um cuidado muito maior, em que os 

instrumentos, os recursos do Município que são de todos nós, não estivessem tão direcionados aos 

interesses particulares de candidatos e de candidaturas. ------------------------------------------------------------  

Isto é a deturpação completa da democracia, é mais próprio de regimes Sul Americanos ou Africanos 

do que em regimes Europeus modernos. Ainda por cima ….. ------------------------------------------------------  

 

Neste momento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a intervenção, por ter 

excedido o tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Alípio Rui Félix Batista (Presidente da Junta de Freguesia de Lorvão) -------------------------------------  

Expôs: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta intervenção enquadra-se nos recentes desenvolvimentos proporcionados pelo Programa Revive 

ao edificado espaço envolvente ao Mosteiro de Lorvão. Este é o momento de esclarecer que este 

programa, em boa hora implementado pelo Estado Português, permitirá, a nível nacional, a dezenas 

de imóveis devolutos e sem uso, que tenham uma nova vida, com valor acrescentado para todos, 

nomeadamente a preservação da nossa cultura e património. Inclui o Mosteiro de Lorvão, que após 

concurso e acreditação de candidatos, foi adjudicado ao concessionário, empresa de nome Soft 

Time, gerido pelo Eng.º Sérgio Aleixo.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Reiteramos a nossa forma de fazer política. Sempre fizemos parte da solução no que diz respeito às 

respostas efetivas a dar à nossa comunidade, com o sonho de tornar a nossa comunidade melhor e 

maior para todos, inclusiva, mas sem ilusões e com apurado sentido prático e objetivo. --------------------  

Fomos sempre parte da solução no lidar com este monumento e com a comunidade na interação e 

conciliação das diferentes situações; --------------------------------------------------------------------------------------  

No uso e preservação do Mosteiro de Lorvão, com o protocolo assinado e sempre renovado 

anualmente com o Conselho de Administração do CHUC, permitindo à comunidade o usufruto da 

utilização para os mais variados eventos e necessidade, cujo efeito se manterá, pelo menos até 

outubro de 2021, situação garantida com o novo concessionário. -------------------------------------------------  

Fizemos já o levantamento das necessidades de segurança ativa e passiva nomeadamente da Igreja 

do Mosteiro e de todos os locais de visita turística do Mosteiro, já que com as condicionantes 

alteradas, há muita coisa que vamos ter de mudar. Conciliação das legítimas expetativas da 

comunidade de Lorvão, nomeadamente na retenção de todo o mobiliário construído em madeira, 

proveniente da mata da cerca do Mosteiro, fabricado em Lorvão e que terá como destino espaços 

públicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reiteramos que nunca fomos oposição para nenhuma utilização do espaço acima referido, incluindo 

Hospital de Cuidados Continuados, sendo que sempre dissemos que seria preciso quem o fizesse, 

pois as decisões políticas nunca, em tempo algum, foram suficientes para se tornarem realidade. Até 

porque este é efetivamente um problema nacional, não é só do concelho de Penacova e que não teve 

até ao momento enquadramento para evoluir de facto. --------------------------------------------------------------  

Aliás, para nossa surpresa, recentemente, em sede do Conselho Local de Ação Social, ficámos 

bastante surpreendidos pelo facto de, estando em votação a entrada neste Conselho Local de Ação 

Social, uma entidade na área da saúde, externa ao concelho, e que deseja investir criando uma nova 

unidade de saúde no concelho de Penacova, ter havido votação massiva dos Presidentes de Junta 
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do PSD e também de instituições, cujas pessoas estão intimamente ligadas a este partido. Há algo 

que não bate certo – por um lado querem, mas quando se pode ter votam contra. ---------------------------  

E de facto esta situação do programa Revive foi a única solução que em boa hora aconteceu para ser 

feita. Não falada, mas ser feita, com um concessionário acreditado, com muita vontade de dar corpo 

ao ambicionado projeto de 9.000m2 de área edificada, para fins turísticos de alta qualidade. No 

entanto toda esta nova realidade veio obrigar a uma nova visão da comunidade sobre todo este 

espaço e sua vivência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos bastante agradados pela forma humana, inclusiva e apaixonada conforme o concessionário 

tem lidado com o espaço e com os diversos intervenientes profissionais, seja das instituições 

nacionais que fazem a gestão do projeto, seja dos profissionais que vão dar corpo ao mesmo projeto.  

Estamos enquadrados e alinhados para que tudo o que se queira fazer de positivo em Lorvão, no 

nosso concelho, no nosso país e em toda esta nossa comunidade, seja efetivamente feito. ---------------  

 

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

Fez a seguinte intervenção: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A primeira questão que coloco ao Senhor Presidente da Câmara é se o regulamento para atribuição 

dos fundos às empresas afetadas pela pandemia já está em curso, se está em fase de estudo, ou em 

fase de recolha de contributos? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão relaciona-se um pouco mais com o meu âmbito profissional: existe alguma 

listagem de gabinetes de projetos, na Câmara Municipal, em que as pessoas possam escolher o 

gabinete que lhe vai fazer o projeto, com condições em que saibam que são aprovados? -----------------  

É que, segundo parece, tem havido algumas questões levantadas por pessoas ligadas ao Partido 

Socialista, quando vêm determinadas legendas nos projetos. Perguntam porque é aquele gabinete e 

não o outro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Isto coloca em causa a liberdade de escolha das pessoas e a capacidade de trabalho dos gabinetes 

que estão implementados em Penacova. Para alguns estarem a trabalhar há mais de trinta anos é 

porque tem técnicos capazes de elaborar projetos e licenciamentos das edificações que estão no 

nosso concelho. Segundo consta existem alguns gabinetes que estão a ser recomendados pelas 

pessoas ligadas ao Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------  

Por falar em projetos, foi aprovado em orçamento a atribuição de 169.000€ para investimento na 

Casa do Monte em Lorvão durante o ano de 2021. Pergunto ao Senhor Presidente da Câmara se o 

projeto que está destinado à Casa do Monte tem assim tanta dificuldade em ser implementado, 
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quando se vê que ainda este mês está na plataforma base.gov, a elaboração de um novo projeto 

para Casa do Monte no valor de 7.800€. Gostava de saber porque andamos a atribuir verba para 

fazer obras na Casa do Monte e depois vemos mais um projeto para essa obra. Afinal de contas que 

embrulhada é esta, nunca mais temos investimento e nunca mais temos projeto? ---------------------------  

Também na contratação vimos que foram contratados vários funcionários para sapadores florestais e 

também foram contratadas duas pessoas para fazer leituras de contadores de água. Questiono o 

Senhor Presidente da Câmara se realmente vale a pena contratar pessoas para fazer a leitura de 

contadores, quando as mesmas, ou não são comunicadas à APIN, ou a APIN as deixa de lado e 

continua a emitir faturas com valores que não tem nada a ver com as leituras que estão a ser feitas 

pelos técnicos do Município. Por que motivo andamos a gastar dinheiros públicos, a contratar 

pessoas, se o trabalho delas não é aprovado e não é aproveitado pelas entidades a quem prestam os 

serviços? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda sobre o Mosteiro de Lorvão, muito me agradou a intervenção do Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Lorvão, mas queria saber se o Município já tem algum conhecimento ou estudo 

prévio daquilo que vai ser feito em Lorvão. E esperamos que venha a ser feito, realmente. ---------------  

Embora não seja o que supostamente trará o melhor retorno económico para Lorvão e para 

Penacova, a meu ver, mas assim venha a ser feito e a ser dada alguma utilidade àquele Monumento 

Nacional.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Cristina Maria Nogueira Roma (PSD) -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Hoje não venho falar de água nem de saneamento da freguesia de Friúmes, mas podia, porque doze 

anos depois o assunto ainda não está resolvido. ----------------------------------------------------------------------  

Espero, no entanto, que nos próximos meses, não ver algumas fotos nos órgãos de comunicação 

social, com uma fotografia do Senhor Presidente, com o Senhor Deputado e Presidente da 

Assembleia Municipal, candidato a Presidente da Câmara, a dizer que já tem um projeto e que se vão 

candidatar a fundos comunitários. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas venho falar da freguesia de Friúmes, especificamente sobre a Serra da Atalhada. Na Assembleia 

Municipal de 27 de junho de 2020, questionei V. Exª sobre os moinhos e a pista de Kart Cross na 

Serra da Atalhada, tendo inclusive solicitado o relatório de atividades dos últimos três anos e que 

continuo a aguardar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falou V. Exª que tinha um projeto para os moinhos e que estavam baseados numa estratégia, com 

objetivos diferentes do passado. Pergunto hoje, já que li nos órgãos de comunicação social, que foi 

apresentado o projeto – qual é a estratégia e qual é o objetivo? Quando vai ser levado a cabo este 

projeto? Quando prevê dar-lhe início? ------------------------------------------------------------------------------------  

Li também na comunicação social, que iriam conceder, para exploração, alguns moinhos. Pergunto: é 

um dos componentes deste projeto, houve candidaturas, quantos candidatos? Considerou os 

recursos locais da freguesia? Quais os critérios para entrega dos moinhos para exploração, foi ajuste 

direto? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gostava de saber se V. Exª sabe a opinião do candidato do PS à Junta de Freguesia de Friúmes e 

Paradela relativamente a este projeto da Serra da Atalhada. -------------------------------------------------------  

 

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

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

Permita-me que use da palavra para transmitir aquilo que que me apraz dizer de algumas 

intervenções que me antecederam e que realmente mostram a desorientação que vai no PSD. ---------  

Quando se fala aqui no Jornal Municipal que chegou à caixa de correio dos munícipes, sobre os 

investimentos que foram feitos no concelho, bem-feitos e muitos, felizmente, o que me apraz dizer é 

que nós percebemos realmente o que magoa e o que dói ao PSD. Porque o que dói ao PSD é que se 

esbate aqui a narrativa que ao longo destes anos não foi feita obra no Município, que é uma ideia 

falsa e que, a bem da verdade, convém esclarecer.-------------------------------------------------------------------  

Portanto, na minha opinião, foi importante este jornal lançado pelo Município, porque vem esclarecer 

as pessoas. A mim pessoalmente veio-me recordar algumas obras que foram feitas, que nem me 

lembrava e que a bem a boa informação urge dar conhecimento aos munícipes. -----------------------------  

Vou citar algumas obras que vi e que convém frisar:------------------------------------------------------------------  

Desde a requalificação da rede vária, que muito foi feito, ao apoio, marca deste Executivo à Escola de 

Artes, desde a execução do projeto da Casa das Artes, que está a avançar, desde o excelente apoio 

de medidas da natalidade, mantendo-se também uma trajetória de apoio às famílias, ao comércio, às 

empresas, aos Bombeiros Voluntários e também um aspeto importante – o aumento do apoio às 

Juntas de Freguesia. E realmente os Senhores Presidentes de Junta do PS e do PSD deviam fazer 

um agradecimento público e uma referência pública – é que nunca nenhum Executivo do Município 

de Penacova apoiou as Juntas de Freguesia em valores comparáveis ao do Executivo liderado pelo 

Dr. Humberto Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, aqui o que importa reter é que está completamente esbatida aquela ideia que o PSD, 

erradamente, transite às pessoas, que pouca ou nenhuma obra foi feita, pelo que reitero aqui que foi 

importante fazer este ponto de situação. ---------------------------------------------------------------------------------  

Permitam-me ainda que diga o seguinte: o Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Presidente da 

Assembleia honram os mandatos que lhe foram confiados, não são como outros que deixam os 

mandatos a meio, nem tomam posse, poucas ou nenhumas vezes aparecem. Estão no terreno, 

cumprem os mandatos e eu sempre vi o Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal em aniversários de associações, onde eu também participei, em inaugurações 

de obras e em consignação de obras.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto o PSD em relação a isso pode estar descansado, é que ao final deste mandato, que é de 

quatro anos, haverá mais obras para consignar. Também estou certo que haverá algumas para 

inaugurar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Realmente o que dói ao PSD é que neste Município fez-se obra, faz-se obra e irá fazer-se obra.  -------  

Também para rebater alguns comentários que fui ouvindo, é que aquilo que felizmente acontece no 

PS, em 2021, aconteceu no PSD em 2009 - o candidato à Câmara Municipal em 2009 era o 

Presidente da Assembleia Municipal à altura. O Presidente da Câmara Municipal em 2009, o Eng.º 

Maurício, era Presidente da Câmara e foi candidato à Assembleia Municipal e certamente que no uso 

das funções para as quais foram eleitos, lançaram obras, inauguraram obra e cumpriram o mandato 

que a população lhes conferiu. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Realmente o PSD agora, sabendo que muitos dos intervenientes da altura estão nesta Assembleia 

Municipal, virem aqui com este tipo de acusações, de tirarem fotografias. Ainda bem que se tiram 

fotografias e muitas, porque é sinal que se faz obra e se avança no concelho. --------------------------------  

Para terminar vou dar a minha opinião – uma das coisas que vai acontecer diferente em relação a 

2009, é que o PS vai ganhar as eleições. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que será 

candidato à Câmara Municipal, estou convencido e é generalizado no concelho que tem as eleições 

ganhas e isso realmente é que dói ao PSD. -----------------------------------------------------------------------------  

 

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

Remetendo para as questões expostas, salientou: --------------------------------------------------------------------  

Começando pela intervenção do Senhor Deputado Carlos Sousa, destacar o seguinte: o tempo vai 

passando e vamos perdendo a memória de algumas coisas, mas não me recordo como eram as 

comemorações do 25 de Abril antes de 2010. A partir de 2010 temos tido um conjunto de eventos, 
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umas vezes maiores outras vezes mais pequenos, com mais ou menos notoriedade e visibilidade, 

mas esta Assembleia Municipal de abril já foi realizada a 25 de Abril, como não o foi, nestes últimos 

doze anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

É bom relembrar, porque parece, pela intervenção do Senhor Deputado Carlos Sousa que fazíamos 

sempre uma Assembleia Municipal no dia 25 de Abril, o que não é verdade. Portanto, nessa matéria, 

não há que fazer segunda leitura pelo facto de não haver Assembleia Municipal nesse dia. ---------------  

Não posso também deixar de lhe dizer o seguinte: falou aí em retaliações. Muito me admira que da 

sua pessoa venha moral para falar em retaliações a terceiros. Não digo mais nada aqui, neste fórum, 

porque penso que não é sítio, mas quando estivermos pessoalmente terei todo o gosto em lhe fazer 

repercutir o que são retaliações perante terceiros. Portanto a sua moral nessa matéria é nenhuma. ----  

Eu é que não faço, de certeza absoluta. Quanto aos meus camaradas, só eles podem responder. 

Agora eu não as faço e o Senhor já não pode dizer o mesmo. -----------------------------------------------------  

Portanto quanto a essa matéria falamos os dois pessoalmente, aqui não é o fórum. ------------------------  

Quanto à questão do suposto Acordo Arbitral, de facto ele não existe. Existe sim e com certeza leu 

mal, é o acordo para fazer a ação em Tribunal Arbitral, que exatamente deve ser definido 

tecnicamente pelos juristas. Naturalmente que as questões são técnicas e vão ter de ser efetuadas 

por juristas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não posso dizer quando teremos esse acordo, na próxima segunda-feira tenho agendada uma 

reunião com o Conselho de Administração. Da minha parte e o Conselho de Administração sabe-o, 

porque já falei com o seu Presidente, tinha sido ontem, no entanto para dançar o tango são sempre 

precisos dois e portanto também não o posso fazer mais depressa ou mais devagar do que seja a 

vontade da APIN. Para mim já tinha acabado o baile, mas tenho que naturalmente me sujeitar ao 

ritmo que a empresa pretende. O Senhor Presidente do Conselho de Administração está ciente disso, 

espero na próxima segunda-feira conseguirmos definir um calendário para o efeito. ------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Carlos Paula dizer com toda sinceridade - sou um 

permanente insatisfeito. Jamais ficaria satisfeito com os projetos que nós pudemos apresentar e que 

vimos aprovados. No entanto, dizer que neste quadro comunitário que vem desde 2014, em nome do 

Município, só ficaram dois projetos por executar. Um foi uma realidade que aconteceu em toda a 

região, penso que todos os Municípios apresentaram candidaturas a essa linha de apoio e neste 

momento se estiver alguma aprovada são exceções e são candidaturas aprovadas, não obras 

executadas - a eficiência energética das Piscinas Municipais.  -----------------------------------------------------  

Este é um dos projetos que candidatámos e que não vimos aprovada, também por uma boa razão. 

Uma das dificuldades, não sendo única, pois poderia estar aprovada por outras razões, é que de 
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facto a nossa piscina é bastante eficiente em relação à média. Por esse motivo é necessário justificar 

os ganhos de eficiência energética, que são possíveis, até com algumas tecnologias que estão a ser 

desenvolvidas, mas neste momento somos das piscinas que menos evoluiríamos. --------------------------  

O outro projeto foi o Centro Interpretativo do Mosteiro de Lorvão, pelas razões que todos 

conhecemos, que já aqui debatemos, que foi sendo adiado. Esperamos agora conseguir levar a efeito 

essa candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estes foram os dois projetos que de facto ficaram por fazer para cumprir com os meus objetivos. -------  

Depois aprovámos mais quatro do PO SEUR, água e saneamento na Carvoeira, no Silveirinho, em 

Figueira de Lorvão e em Sazes e Midões, mas como sabem estes não foram para a frente não foi por 

minha vontade. Como alguém já disse hoje aqui, o povo é quem mais ordena e portanto o povo não 

quis e não serão executados, a não ser que a tal negociação que estamos a fazer com a APIN o 

permita. Mas o tempo começa a ser curto, porque há prazos de execução. ------------------------------------  

Portanto esses quatro espero vê-los concretizados, mas quanto mais tempo possa, menos 

possibilidade temos de os executar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à estratégia de futuro, o Senhor Presidente da Câmara que for eleito, com certeza que terá 

toda a legitimidade para a definir da melhor forma. Mas digo-lhe, desde já, se conseguirmos aprovar 

as candidaturas que vamos levar na próxima terça-feira à Câmara Municipal, o Senhor Presidente de 

Câmara que me suceder, espero que seja quem está nesta Assembleia, terá bem que fazer no 

primeiro mandato.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vamos fazer candidaturas a intervenções nas infraestruturas de saúde e educação (Jardins-de-

Infância e EB1, no Centro de Saúde e Extensões de Saúde), na Valorização da Ribeira de Arcos, nos 

Moinhos da Atalhada, no Centro Interpretativo do Mosteiro de Lorvão, porque tivemos que refazer a 

candidatura e no ginásio do Centro Educativo de Lorvão. Todas as outras escolas desta última 

geração tem esta infraestrutura exceto o Centro Educativo de Lorvão e portanto vamos também fazer 

candidatura para esse feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma outra candidatura que se pretende apresentar é o Slide Penedo de Castro / Penedo da 

Carvoeira, no âmbito do património natural. -----------------------------------------------------------------------------  

Portanto se estas sete candidaturas forem aprovadas, o Senhor Presidente da Câmara já vai ter 

bastantes “linhas com que se cozer” nos seus primeiros anos de mandato. ------------------------------------  

É esta a estratégia que preconizo para os próximos anos. Não me habilito a dizer mais nada do que 

vem a seguir, quem cá estiver com certeza saberá tão bem ou melhor que eu. -------------------------------  



 

 

 
mod G10-AM 

páginas 15 | 30 
Ata nº 2 da sessão de 24-04-2021  

Em relação à intervenção da Senhora Deputada Honorata Pereira, que aproveito a oportunidade para 

cumprimentar e desejar as boas vindas nesta sua primeira experiencia nesta Assembleia, o subsídio 

de insalubridade está a ser tratado pelos recursos humanos. Já está politicamente definido, no 

entanto tem de ser regulamentado e aprovado nos órgãos competentes, com efeitos retroativos a 

janeiro, como é obrigatório. Pelo que, em bom rigor, as pessoas só estão a ser prejudicadas no 

timing. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao IP3, esta semana tive uma reunião com as Infraestruturas de Portugal e a este respeito 

dizer o seguinte: não sou tão otimista quanto o Senhor Ministro. Julgo que o Senhor Ministro é um 

otimista, anda a dizer frases que podem ser difíceis de concretizar, mas estou convicto que esta 

questão do IP3 vai avançar logo que haja oportunidade. Quando estamos de fora não nos 

apercebemos, mas esta questão não depende apenas das Infraestruturas de Portugal nem da 

vontade política do Ministro, depende de um conjunto de outras entidades, da velocidade que a APA 

se pronunciar, dos esclarecimentos que prestar, do tempo que demoram os esclarecimentos. Ou 

seja, há todo um conjunto de questões que podem fazer deslizar o calendário com muita facilidade. ---  

Em suma, não sendo tão otimista como o Senhor Ministro, estou convicto, para não dizer que tenho 

certeza que a obra vai acontecer. E nessa duplicação do IP3, do troço que não foi reabilitado agora, 

estão a ser estudadas três situações por resolver no concelho de Penacova: ---------------------------------  

O acesso das três ou quatro habitações no Porto da Raiva, à direita do IP3 no sentido Coimbra / 

Viseu, onde estão a ser estudadas duas opções;  ---------------------------------------------------------------------  

A ligação Alto da Lamas / Nó de Oliveira do Mondego (que apesar de não terem fechado a saída nas 

Lamas, é pertinente tentar encontrar uma solução, que evite que as pessoas entrem no IP3, se ela for 

possível); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Outra questão é o parque de estacionamento, no café do Cunhedo, que ficou bastante prejudicado na 

sua atividade com estas obras. Estas obras que já classifiquei como positivas, de facto para aquele 

negócio ficaram prejudicados, é possível naquelas condições, não será o melhor do mundo mas 

permite melhorar alguma coisa e as Infraestruturas de Portugal estão disponíveis para isso e a 

estudar essa possibilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à Unidade de Cuidados Continuados, não poderia dizer melhor que o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Lorvão. De facto há uma entidade que quer fazer Cuidados Continuados 

em Penacova, tem projeto, tem localização e portanto se queremos isto em Penacova, se calhar está 

aqui uma boa oportunidade para estarmos solidários com esses promotores que querem desenvolver 

este tipo de projeto em Penacova. Penso que estamos no momento essencial para todos unidos 

podermos fazê-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Mauro Carpinteiro e sem prejuízo de o Senhor 

Vice-Presidente poder acrescentar algo, porque acompanhou o processo mais de perto, no entanto 

não posso deixar de dar duas ou três notas: ----------------------------------------------------------------------------  

Primeiro dizer que o Senhor Deputado fez um conjunto de criticas a um processo que eu diria, não sei 

como é que estes Municípios e são cinco – Penacova, Mealhada, Mortágua, Góis e Oliveira do 

Hospital – não o contrataram como assessor ou como consultor para a execução deste projeto. 

Porque sabe tão bem como se faz, que não entendo como é que estes cinco Municípios, e outros que 

desenvolveram algo semelhante, não o fizeram. Da próxima vez tem que se oferecer para ser 

consultor e para ajudar à execução das candidaturas, porque de certeza fá-lo muito melhor. -------------  

Quanto ao facto de servir como campanha, ou coisa no género, se o diz para Penacova também o 

posso dizer para Mortágua, Penela, Pampilhosa da Serra, Mira, Arganil, etc., porque somos todos 

beneficiários destas candidaturas, de igual forma. ---------------------------------------------------------------------  

Estas candidaturas, para seu sossego, surgiram de uma vontade do Governo, de poder apoiar o setor 

cultural, por causa da questão da pandemia. Teve de ser elaborada num mês, em agosto, quando as 

pessoas estavam de férias, algumas tiveram de vir trabalhar e até por isso merecem o nosso respeito. 

E fizeram com certeza o melhor possível, eu nem classifico se a candidatura está bem ou mal, está 

de certeza bem, não duvido disso, de quem as fez e quem esteve envolvido. Quem as fez, e estão 

com certeza bem executadas, da parte do Município de Penacova, foi a Chefe de Divisão Paula Silva, 

que acho que é insuspeita. Da parte do Município de Mortágua foi o Vereador Paulo Oliveira, que 

sabemos que é alguém com sensibilidade e cuidado com estas questões. -------------------------------------  

Portanto não tenho dívidas que são candidaturas feitas com qualidade, com critério e que foram ao 

terreno, quando foi possível, atendendo às circunstâncias que todos estamos a viver. ----------------------  

Quanto àqueles que foram contratados, o Senhor Deputado Mauro Carpinteiro sabe muito mais do 

que eu. Não faço a mínima ideia quem vai ser contratado, quais vão ser as empresas, mas era bom 

esclarecer-nos que empresas é que ele pensa que podem ser contratadas, ligadas a campanhas 

eleitorais, para não ficarmos na dúvida. ----------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Lorvão, penso que fez 

um esclarecimento cabal do posicionamento que teve durante este processo, que está muito longe 

terminar. É um processo, como o próprio nome indica, temos muitas batalhas para ganhar, 

negociações para fazer, desde as pequenas às grandes. Por vezes nem temos essa noção, mas o 

simples facto de o CHUC deixarem de estar ali, coloca-nos problemas tão simples como a ligação de 

energia elétrica, ou de um contador. Tudo isso são problemas pequenos, que se podem transformar 
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em grandes e tudo isso dá trabalho. Não são apenas as questões grandes que consomem tempo e 

recursos, as pequenas também. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas, como dizia, o Senhor Rui Batista fez uma explanação do que tem sido o trabalho desenvolvido 

e, nessa matéria, que não fiquem dúvidas, se há alguém que defende aquele património, tem sido 

sempre o Presidente da Junta de Freguesia de Lorvão, no acompanhamento que tem conseguido 

fazer a todos estes processos. É algo que todos temos de reconhecer porque com outro menos 

atento e empenhado, a questão podia não ser tão fácil de justificar.----------------------------------------------  

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Sérgio Assunção dizer que o último regulamento de 

apoio às empresas que aprovámos, no âmbito do Covid-19, já está em vigor, as candidaturas estão 

abertas e, penso eu, podem ser entregues até dia 30 de abril. Seguidamente serão analisadas ao 

nível das elegibilidades e outras condições de apoio que possam ou não ter. ---------------------------------  

Quanto à questão do projeto da Casa do Monte, um esclarecimento que acho que o Eng.º Sérgio 

Assunção devia saber enquanto técnico do setor. Nomeadamente questões de legislação vão-se 

alterando ao longo dos anos e o projeto que temos executado é de 2013 ou 2014. Registaram-se um 

conjunto de alterações, até legais, que obriga a que tenhamos de refazer o projeto e assim sendo 

vamos revê-lo, no sentido de podermos melhorar. Pode ser retirar ou acrescentar aspetos, de um 

projeto que tinha sido pensado há quase dez anos e por isso essa contratação, para reformulação do 

mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita à questão focada, da contratação de leitores cobradores, dizer que o Senhor 

Deputado está de certeza mal informado. Porque os Senhores leitores cobradores fazem as leituras, 

enviam a informação para a APIN e a APIN toma-a em conta. Pode haver algum erro, como sempre 

se verificou em leituras, a exemplo do que aconteceu recentemente num leitor que tenho em 

Coimbra, em que recebi um pagamento de 90,00€, referente a sete dias. Com certeza absoluta que 

tive de esclarecer e era um erro. Neste caso, quando há erro, o que devemos fazer, é nossa 

obrigação enquanto responsáveis políticos, é esclarecer e não confundir. Se detetamos erros a nossa 

obrigação é indicar às pessoas como é que se podem informar. --------------------------------------------------  

Por último fez referência a uma suposta lista de gabinetes de projetos. Também seria bom esclarecer 

a quem é que se refere, para não ficarmos na dúvida. Mas de uma coisa tenho a certeza – eu não 

tenho nenhuma listagem, até se me perguntarem agora os nomes dos gabinetes não me arrisco a 

dizer pois posso esquecer-me de alguns. Com certeza absoluta que entram aqui projetos de muitos 

gabinetes do concelho e de fora. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Agora de uma coisa tenha certeza absoluta – a minha mulher nunca fez nenhum projeto para a 

Câmara Municipal de Penacova. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Finalmente a intervenção da Senhora Deputada Cristina Roma, dizer que em relação à questão da 

água, a qualidade da água da Freguesia de Friúmes está resolvida, há cerca de dois meses que está 

a ser abastecida pela captação da Ronqueira, através das Águas do Centro Litoral. ------------------------  

Quanto à rede de saneamento em Miro, não pode dizer que há projeto, mas pode dizer que há estudo 

prévio. Portanto já pode dizer em Miro e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal quando lá for, 

enquanto candidato ou como Presidente de Câmara, que existe um estudo prévio da rede de 

saneamento, que está concluído. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à Serra da Atalhada é de facto um projeto que queremos executar com qualidade. Por isso 

mesmo vamos fazer a candidatura até dia 30 do corrente mês, na tentativa de encontrar 

financiamento. Tenho de reconhecer que é uma candidatura cujo enquadramento não é fácil, mas 

vamos trabalhar no sentido de a conseguir enquadrar, porque temos a consciência que sem apoio 

comunitário é muito difícil levar a efeito um projeto desta envergadura. -----------------------------------------  

O moinho cedido foi apenas um, não foram os moinhos. Foi cedido para utilização das atividades da 

própria empresa e também em atividades educativas que vamos solicitar ao promotor, no moinho que 

tem as condições necessárias à moagem. Foi cedido um Atalhada e outro na Portela de Oliveira, com 

este princípio - ajudar a empresa no desenvolvimento do seu projeto de valorização dos produtos 

locais e também nas atividades educativas e de visitação que o Município pretende fazer.  ---------------  

Essa é uma das componentes do projeto que pretendemos desenvolver para ali, projeto físico, 

naturalmente, com a obra que é necessário executar, mas depois toda a dinamização que aquele 

espaço merece ter. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente João Filipe Martins Azadinho Cordeiro ----------------------------------------------  

Em complemento ao que foi referido pelo Senhor Presidente, em relação à Programação Cultural em 

Rede, foi uma candidatura que teve de ser feita durante o mês de agosto, que suscitou muitas 

dúvidas, com esclarecimentos sucessivos da própria CIM. Juntar cinco Municípios e fazer três 

candidaturas não foi fácil, como devem imaginar, alguns técnicos tiveram de abdicar das suas férias 

ou adiá-las.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto o tempo foi escasso até para fazer a candidatura, muito menos para aquilo que seria o 

desejável, nisso concordo, algo mais estruturado com as entidades locais. Por isso foi feita a 

candidatura, contando sempre com o bom senso e com a participação possível das mesmas.  ----------  

A própria contratação pública só esclarecida mais tarde, porque são projetos financiados, obedecem 

a determinadas regras e muitas vezes a forma de contratualização de uma associação recreativa, 
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uma filarmónica, um rancho ou de um grupo de cantares, não é meramente um subsídio que se 

possa atribuir, teve de obedecer a vários aspetos. Depois da candidatura aprovada, aí sim, foram 

contactando diversas entidades locais, os ranchos, as filarmónicas, entretanto também com a 

participação dos restaurantes e dos alojamentos locais para que nos fins-de-semana que existem 

essas atividades, possa haver alguma coordenação, porque são projetos intermunicipais. O projeto 

que existe em Mortágua também pode trazer pessoas a Penacova.  ---------------------------------------------  

Em relação a timings, as primeiras atividades seriam ainda em 2020, mas dada a situação de 

pandemia não tem sido possível. Hoje ou amanhã estava prevista uma iniciativa, ligada ao 25 de 

Abril, que não foi possível realizar e veremos quando será possível concretizar. De várias 

coletividades, sejam grupos de teatro, ranchos e filarmónicas, houve a sensibilidade de participar, e 

espero que não estejam aqui a confundir quem está à frente de determinados organismos com 

questões políticas. Caso contrário quem sai prejudicado são as pessoas, as que estão nessas 

associações e genericamente toda a população de Penacova, que gostam de ouvir, e contamos com 

a colaboração dessas instituições. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Usaram da palavra ao abrigo do Regimento: ----------------------------------------------------------------------------  

Carlos Manuel Santos Sousa (PSD) ------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que pretende, em primeiro lugar, fazer a defesa da honra: -----------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara fez-me uma acusação, de que faço retaliações políticas. O Senhor 

Presidente da Câmara não me vai responder a isso em conversa pessoal, vai dizer aqui, 

publicamente, quem é a pessoa que eu retalio politicamente, por questões de trabalho. A única 

função pública que eu exerço é no Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Figueira de Lorvão, 

onde inclusive tenho pessoas a trabalhar comigo, da minha inteira confiança, que fazem parte da lista 

do Partido Socialista de Figueira de Lorvão. Diga ou chame aqui essas pessoas para perguntar 

quando é que eu as retaliei. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se está a referir-se aos cargos que exerço em Cantanhede e na Mealhada, diga aqui quem são as 

pessoas que eu retalio, porque trabalho, felizmente, com pessoas de todos os partidos políticos, que 

dão a sua opinião em todos os lugares e em todas as circunstâncias que pretendem.  ---------------------  

Portanto eu não faço aquilo que os Senhores fazem. Olhe aqui para alguns Presidente de Junta e 

para os Executivos que têm, são funcionários na Câmara e vejam o que lhes fazem. -----------------------  
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Prosseguindo, coloco algumas questões ao Senhor Presidente da Câmara: os projetos que os 

Senhores agora apresentam são iguais aos projetos de Requalificação da Vila de Lorvão e de S. 

Pedro de Alva de que falam em todos os períodos eleitorais? ------------------------------------------------------  

Os Senhores já estão há doze anos no poder e estão fartos de apresentar projetos em época 

eleitoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Já agora, disse que a Senhora Dr.ª Paula Silva é uma pessoa idónea. É tão idónea quanto ter pedido 

uma banda desenhada acerca da vida de Santa Teresa, ter publicado numa página da Associação 

Pró-Defesa do Mosteiro de Lorvão e retirado o nome dos autores. Se quiser eu digo-lhe depois quem 

foram os autores e vão à página para ver se não foi publicada, sem o nome dos autores. -----------------  

E a questão da Fundação Beatriz Santos é outra mentira que acabou de ser dita. Porque se a 

Fundação Beatriz Santos vier a Penacova construir uma Unidade de Cuidados Continuados, igual 

àquela que foi construída em Telhado, no tempo em que o PSD estava no poder, não tem qualquer 

problema. O que é lamentável é que venha a Fundação Beatriz Santos construir aqui uma Estrutura 

Residencial para Idosos, com unidade de apoio domiciliário, a sobrepor-se às atividades das 

instituições que já estão no concelho. -------------------------------------------------------------------------------------  

Nós não somos contra. Esse investimento em Unidade de Cuidados Continuados é bem-vindo e nós 

batemos-lhe palmas, ou eventualmente na Estrutura Residencial para Idosos, mas não apoio 

domiciliário, quando as IPSS não tem utentes para conseguir ocupar todas as vagas. ----------------------  

Mais, uma entidade fora do concelho, que vem aqui para construir uma estrutura para apoio à 

deficiência, quando a Câmara Municipal tem um terreno em Figueira de Lorvão e o Centro de Apoio à 

Deficiência. Os Senhores não podem mentir aqui descaradamente, porque aquilo que os Senhores 

estão a dizer são puras mentiras. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso vejo-me obrigado a desmascara-las, como acabei de fazer. --------------------------------------------   

Digam o que é que a Fundação Beatriz Santos aqui vem fazer e já agora, digam publicamente, onde 

é que anda o projeto CLDS 4G. Os Senhores acabaram com ele porque não tiveram confiança em 

nenhuma IPSS do concelho de Penacova para fazer a parceria e portanto acabaram com o projeto. 

Foram 500.000€ que não foram gastos no nosso Município pela vossa incompetência. --------------------  

É isto que o Partido Socialista está a fazer em Penacova. ----------------------------------------------------------  

 

Cristina Maria Nogueira Roma (PSD) -----------------------------------------------------------------------------------  
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Solicitou ao Senhor Presidente que esclareça o seguinte: como há um ano atrás disse que tinha 

objetivos para a Serra da Atalhada, não viu que tenha referido quais são os objetivos e qual é a 

estratégia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também falou na Pista de Kart Cross e não viu essa questão esclarecida. ------------------------------------  

Agradece o facto de a ter corrigido, porque é para explorar um moinho na Serra da Atalhada, mas é 

para explorar outros moinhos no concelho. ------------------------------------------------------------------------------  

Não respondeu igualmente às perguntas se houve candidatos e com que recursos. ------------------------  

 

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

Solicitou dois esclarecimentos ao Senhor Presidente da Câmara, relativamente ao assunto da APIN:--  

Se bem percebi já houve um entendimento entre a Câmara Municipal e a APIN no sentido de 

submeter a resolução deste problema ao Tribunal Arbitral. Essa é uma boa notícia, porque estes 

tribunais decidem mais rapidamente e de forma mais eficaz. -------------------------------------------------------  

Mas gostaria de saber, da parte do Senhor Presidente da Câmara, se eventualmente já foram 

estabelecidos os termos em que o Tribunal Arbitral irá decidir este assunto. Penso que isto é 

importante para todos nós percebermos por quanto tempo temos que andar a arrastar este processo 

e a atormentarmo-nos nesta questão da APIN. -------------------------------------------------------------------------  

Em suma, já foi estabelecido, entre as partes, se haverá ou não recurso da decisão que vier a ser 

tomada pelo Tribunal Arbitral, questão que me parece importante, e, em particular, se esses termos já 

foram estabelecidos, se já foi falado e acertado entre as partes? Saber ainda se efetivamente já há 

algum timing definido para o Tribunal Arbitral ser chamado a decidir esta questão e, de uma vez por 

todas, resolvermos este dossier, que já vai sendo tempo de nos vermos livres dele. ------------------------  

 

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

Em resposta às intervenções precedentes, salientou: ----------------------------------------------------------------  

Quanto ao exposto pelo Senhor Deputado Carlos Sousa, contínua igual a ele próprio – demagogo e 

mentiroso. A demagogia começa quando fala se os projetos que vamos apresentar são iguais aos da 

Vila de S. Pedro de Alva e de Lorvão. Os projetos de S. Pedro de Alva e de Lorvão são projetos 

existentes e o Senhor Deputado Carlos Sousa é demagogo porque sabe exatamente as razões pelas 

quais eles nunca foram executados. Já o expliquei tantas vezes que só a demagogia dele é que volta 

a trazer o assunto. Não foram executados porque não houve possibilidade de financeiramente os 
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enquadrarmos em nenhum apoio e são projetos naturalmente pesados para que o Município de 

Penacova os possa suportar por si só. Essa é a demagogia. -------------------------------------------------------  

A mentira é quando diz que nós não confiámos em nenhuma IPSS do concelho de Penacova para 

executar o projeto CLDS 4G. Tanto confiámos que escolhemos a Fundação Mário da Cunha Brito, 

que, segundo sei, tem sede em S. Pedro de Alva, se não estou enganado.  -----------------------------------  

No entanto, com alteração que existiu na Administração da Instituição, com a mesma legitimidade 

que a anterior Administração entendia que podia e devia executar o CLDS, a nova Administração 

achou que não o devia fazer. Havia ainda condições para formalizar a desistência junto da entidade 

financiadora e da Segurança Social e ficámos prejudicados. Por isso mesmo temos estado a fazer um 

esforço permanente junto da Segurança Social e da entidade financiadora, exatamente para nos 

reativarem a candidatura. Eventualmente será necessário fazer uma nova candidatura para depois 

podermos encontrar a instituição que possa e queira executar o projeto. A mentira é essa. ---------------  

Em relação à Fundação Beatriz Santos, de facto tem um projeto para executar todas essas valências, 

mas também tem um projeto para executar uma Unidade de Cuidados Continuados. Nesse caso é só 

meia mentira, porque falou meia verdade, não adicionou a outra meia verdade. ------------------------------  

Quanto às pessoas em causa, como lhe disse não lhe vou dizer aqui, porque elas não estão cá para 

se defenderem. Mas terei todo o gosto, ou pouco gosto, neste caso, quando estiver consigo ter essa 

conversa, sem qualquer problema, porque de facto isso é uma coisa que nunca fiz a ninguém. Mas 

efetivamente somos diferentes, como aliás se nota facilmente. ----------------------------------------------------  

 

O Senhor Deputado Carlos Manuel Santos Sousa, disse que de facto se nota muito bem, as 

mentiras que acabou de dizer … -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal afirmou que não admite que interrompam o Senhor 

Presidente da Câmara,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara continuou, remetendo para as questões abordadas pela Senhora 

Deputada Cristina Roma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A estratégia para a Serra da Atalhada, está definida em relação aos moinhos, valorização do espaço, 

melhoria das condições de visitação e, se possível de alojamento. Vamos ter de estudar essa 

questão. Nos termos da candidatura que estamos a elaborar, é o que pretendemos e vamos ver se 

conseguimos. Se não for possível enquadrar as duas situações, pelo menos uma delas. ------------------  

Quanto à Pista de Kart Cross, estamos neste momento a negociar a possibilidade de reativação da 

sua gestão, com duas entidades, uma o Automóvel Clube do Centro e outra uma associação ligada 
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ao motocross. Por conseguinte estamos a falar sempre em desporto automóvel, como não poderia 

deixar de ser, naquele caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao moinho que foi cedido à empresa, que tem nome - Padaria do Largo, foi objeto de um 

protocolo anunciado publicamente, aprovado em reunião de Câmara, por unanimidade. Não houve 

mais candidatos. Aliás este projeto decorreu, com todo o mérito, e é assim que gosto, por iniciativa da 

empresa. Foi a empresa que contactou o Município, se estaria na disponibilidade de ceder os 

moinhos que tem condições de moer, para o projeto que eles têm, mais abrangente, de valorização 

de produção local, nomeadamente o pão de Gondelim e outros. Aproveitámos a oportunidade para 

então fazer uma contraproposta, para usarem os ditos moinhos, sem qualquer pagamento, com a 

contrapartida de colaborarem na divulgação da atividade exercida, nomeadamente aquando da 

visitação a este espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste momento temos parceria com duas pessoas, o Senhor Lino, de Gavinhos e o Senhor Arménio, 

de São Mamede, que já têm uma certa idade e a qualquer momento deixam de o fazer. Se estas 

novas gerações não se começam a dedicar, futuramente não há forma de os podermos apresentar 

aos estudantes ou visitantes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto entendemos que seria uma boa oportunidade e foi uma felicidade a empresa tomar essa 

iniciativa. Julgo que quando as duas partes ganham, o negócio é bom. -----------------------------------------  

Relativamente à questão colocada pelo Senhor Deputado Pedro Dinis dizer que o regulamento não 

está feito, terá de ser elaborado por juristas, no entanto as linhas mestras já estão definidas, 

nomeadamente a questão do recurso. Está definido, de acordo entre o Município e a Administração 

da APIN, que de facto haverá direito a recurso. ------------------------------------------------------------------------  

Não posso avaliar os timings, porque também é a primeira vez que estou a acompanhar um processo 

desta natureza, mas espero claramente que nas próximas semanas, no máximo três, já ter definido 

pelo menos o esboço do regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

III 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

3.1 - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 25º, N.º 2, ALÍNEA C), DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO. --------------------------  

Foi dispensada a leitura da informação do Senhor Presidente da Câmara, nos termos do artigo 25º, 

n.º 2, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, uma vez que a mesma foi previamente 

remetida a todos os membros. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------  

 

3.2 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA COMUM DE GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE PRAIA DA VITÓRIA E O MUNICÍPIO DE PENACOVA. --------------------------------------------------------  

Senhor Presidente da Câmara esclareceu que Penacova e Praia da Vitória tem uma relação muito 

próxima, através de Vitorino Nemésio. A Praia da Vitória porque é a cidade-berço de Vitorino 

Nemésio e Penacova porque durante a sua presença em Coimbra, era um visitante de Penacova, 

nomeadamente com a sua ligação muito próxima aos moinhos, como por exemplo na Portela de 

Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recentemente, por coincidência, houve um conjunto de contactos entre o Município de Penacova e 

Praia da Vitória, no desenvolvimento de um projeto que tem Vitorino Nemésio como base. Esta 

proposta surgiu da parte do Município da Praia da Vitória, de fazer este acordo de geminação e 

reforçar estes laços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como esta tem sido uma das estratégias, relembro que o fizemos com Cistierna, em Espanha, no 

Brasil com Nova Friburgo, reforçámos a ligação que estava adormecida com Point-Saint-Esprit, e por 

entender que o facto de ao partilharmos com outros territórios, com outras realidades, nos ajuda a 

crescer e a abrir horizontes e mundos, considerei a possibilidade de colocar esta proposta à Câmara 

Municipal. Foi aprovado em sede de Executivo, contudo, sendo da competência da Assembleia 

Municipal, deve ser aprovado por este órgão o eventual diferimento deste projeto, para permitir 

desenvolver as atividades necessárias. ----------------------------------------------------------------------------------  

Informação 

Sobre o assunto identificado em epígrafe foi solicitada a análise no sentido de enquadrar o 

estabelecimento de um acordo de geminação entre o município de Penacova e o município de Praia 

da Vitória. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Divisão de Turismo e Cultura do Município de Penacova e o Gabinete da Presidência do Município 

de Praia da Vitória estabeleceram alguns contactos com o objetivo de realizar uma homenagem 

conjunta a Vitorino Nemésio nos 120 anos do seu nascimento. Com efeito, a DTC propôs a criação 

de um Roteiro Literário Nemesiano, inteiramente digital, tendo apresentado o respetivo projeto e 

convite ao Município de Praia da Vitória (Ofício nº 11 de 9/02/2021). Em resposta, o Município da 

Praia da Vitória propôs que as duas Câmaras dessem inicio a um aprofundamento das relações 

através do estabelecimento de um acordo de geminação assente na ligação a Vitorino Nemésio, cujo 

texto segue em anexo à presente informação (Ofício S-CMPV/2021/415 de 1/04/2021). -------------------  
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A Praia da Vitória é uma cidade e concelho localizados na ilha Terceira, no grupo central do 

arquipélago dos Açores. É sede de um município com 162,29 km² de área e 21 035 habitantes 

(2011), subdividido em 11 freguesias. A geografia do concelho é caracterizada por uma linha de costa 

bastante acentuada, onde predominam as arribas sobre o mar, sendo a paisagem caracterizada pela 

agricultura, vinha e floresta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ligação a Vitorino Nemésio (1901-1978) é o primeiro elemento de unidade entre os dois municípios 

– o escritor nasceu na cidade da Praia da Vitória, mas foi em Penacova que se dedicou a uma das 

suas paixões, a molinologia. Poeta, romancista, ensaísta, professor e um comunicador exímio, 

Vitorino Nemésio teve uma presença assídua na RTP nos anos de 1970. Foi também Presidente da 

Associação Portuguesa dos Amigos dos Moinhos e um “incansável moleiro das palavras” no dizer de 

David Mourão Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na cidade de Praia da Vitória é notória a presença das raízes do escritor através do património 

cultural existente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Casa Vitorino Nemésio – Casa onde nasceu o escritor e que foi transformada em espaço 

museológico interpretativo e de estudo da sua vida e obra em 2007; ----------------------------------------  

- Casa das Tias de Vitorino Nemésio – Casa onde passou parte da infância e juventude, 

funcionando hoje neste espaço a biblioteca pública Silvestre Ribeiro; ---------------------------------------  

- Busto de Vitorino Nemésio – inaugurado em 1994 por ocasião do 50º aniversário da publicação 

do romance Mau Tempo no Canal.------------------------------------------------------------------------------------  

No concelho de Penacova Vitorino Nemésio representa uma incontornável referência cultural. 

Reaberto ao público no dia 25 de fevereiro de 2016, o Museu do Moinho Vitorino Nemésio foi criado 

com o propósito de contribuir para a preservação da história dos moinhos de vento e de água e a 

memória dos seus moleiros. O nome é uma homenagem do município a Vitorino Nemésio, 

proprietário de três moinhos no concelho de Penacova, cujo património natural lhe serviu muitas 

vezes de inspiração: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

"É preciso chegar às abertas e miradouros para achar a razão de ser da fama de Penacova que é 

o seu admirável panorama de água, pinho e penedia." (Vitorino Nemésio) --------------------------------  

Um dos seus moinhos, localizado no Lugar da Portela de Oliveira, foi, em 15 de junho de 1980, 

doado à autarquia pelos seus herdeiros, na presença de importantes vultos da literatura portuguesa 

contemporânea como David Mourão Ferreira e Natália Correia que ali recitou poemas de Nemésio. ---  

Deste modo, justifica-se que o foco da cooperação assuma uma vertente cultural e turística. ------------  
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Cumpre ainda informar que compete à câmara municipal “deliberar sobre a participação do município 

em projetos e ações de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia e 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa” (alínea aaa, n.º 1, art. 33º do anexo I à Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro) e compete à assembleia municipal “autorizar a geminação do município 

com outros municípios ou entidades equiparadas de outros países” mediante proposta da câmara 

municipal, de acordo com a alínea t), n.º1, art. 25º da mesma lei. -------------------------------------------------  

 

PROPOSTA COMUM DE GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA E O 

MUNICÍPIO DE PENACOVA  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Os Municípios da Praia da vitória e de Penacova propõem desta forma formalizar o fortalecimento da 

cooperação entre ambos através da seguinte proposta comum de texto de geminação, convertido em 

geminação após aprovação nos organismos competentes de cada uma das autarquias:  ------------------  

GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA E O MUNICÍPIO DE PENACOVA  ------  

Os Municípios da Praia da Vitória e Penacova formalizam a presente geminação, pretendendo 

estabelecer uma ligação entre os dois concelhos e respetivos municípios que prime pela igualdade e 

reciprocidade, com o objetivo de se estabelecer uma troca de conhecimento assim como se 

concretizar diferentes atividades, projetos e programas com uma perspetiva clara, orientada com o 

intuito de se alcançar determinados objetivos.  -------------------------------------------------------------------------  

Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva nasceu a 19 de dezembro de 1901 na então Vila da Praia 

da Vitória, Ilha Terceira, Açores celebrando-se no corrente ano de 2021 os 120 anos do seu 

nascimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Praia da Vitória, sua cidade-berço, possui também um vasto e importante espólio patrimonial, 

histórico e literário relacionado com Vitorino Nemésio. Ao visitarmos a cidade podemos visitar a Casa 

Vitorino Nemésio; consultar ou ler um livro na biblioteca 2 instalada na casa das suas tias; observar a 

estátua que se encontra em diante da referida moradia.  ------------------------------------------------------------  

Na Praia da Vitória, a presença de Nemésio não se nota apenas no património erguido. Na sua obra 

literária, e em concreto no livro “Festa Redonda”, o escritor faz uma viagem por todo o concelho não 

tendo sido essa a única vez que se referiu à sua cidade-natal.  ----------------------------------------------------  

Ao longo da sua vida, segundo David Mourão Ferreira, o conhecido poeta e escritor açoriano foi 

também um “incansável moleiro das palavras”. Com as raízes sedimentadas na Praia da Vitória, 

detinha em Penacova, distrito de Coimbra, três moinhos e uma mata. Um dos seus moinhos foi doado 

ao município de Penacova no decorrer do ano de 1980. Nesse mesmo moinho por onde Nemésio 
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passou, David Mourão Ferreira e Natália Correia ali recitaram poemas de Vitorino Nemésio. A 

Câmara Municipal de Penacova recuperou o Moinho que lhe foi doado transformando-o no Museu do 

Moinho Vitorino Nemésio fazendo com que a memória sobre Vitorino Nemésio prevalecesse também 

naquele concelho até aos nossos dias.  ----------------------------------------------------------------------------------  

O conhecido escritor praiense, não se ficou pelo moinho em Penacova. Foi presidente da Associação 

Portuguesa dos Amigos dos Moinhos e ao longo de toda a sua importante obra faz várias referências 

a Penacova: nas “Viagens ao Pé da Porta”; no “Gustavo no Buçaco”, em “O Cavalo e a Serra” ou, por 

último, em “O Velho Domingos”. O escritor não se limitou apenas a referir os moinhos, mas também a 

localidade do Roxo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O nascimento e trabalho feito por Vitorino Nemésio foi tão importante para a Praia da Vitória, como o 

são importantes a sua passagem e o legado que deixou para o concelho de Penacova.  ------------------  

Pelo acima exposto, entende-se pertinente propor a geminação dos dois municípios assente nos 

seguintes aspetos:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Câmara Municipal de Penacova propõem deste modo 

iniciar esforços que promovam a divulgação e a continuidade do conhecimento sobre o escritor 

Vitorino Nemésio, a cultura e as tradições das duas cidades;  -----------------------------------------------------  

2. Os objetivos a alcançar, o financiamento e a atribuição de responsabilidades sobre os projetos de 

cooperação que surjam cumprindo os pressupostos aqui definidos, serão fixados em programas 

especiais, que serão de conhecimento público, mediante convénios específicos que poderão 

abranger as ações de cooperação abaixo indicadas e outras que possam surgir por iniciativa de 

qualquer um dos subscritores da presente geminação:  --------------------------------------------------------------  

a. Intercâmbio de artistas de diversas áreas, encorajando as suas atividades ou atuações nos dois 

municípios;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. Intercâmbio de informações e competências nas áreas de educação, cultura, e turismo que versem 

sobre Vitorino Nemésio e aspetos genéricos dos dois concelhos;  ------------------------------------------------  

c. Apoio na promoção de exposições, feiras e outros acontecimentos de índole cultural e turístico nos 

dois concelhos e/ou mercados internacionais onde um dos municípios esteja presente;  -------------------  

d. Desenvolvimento de cursos, seminários, sessões de informação e formação, recitais de poesia, 

leituras integrais de obras de Vitorino Nemésio presenciais e/ou com recurso ao uso de novas 

tecnologias;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e. Criação e desenvolvimento do Roteiro Literário Vitorino Nemésio;  --------------------------------------------  
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f. Criação de uma bolsa de estudo conjunta de incentivo ao desenvolvimento de teses de mestrado e 

doutoramento sobre a obra literária de Vitorino Nemésio;  ----------------------------------------------------------  

g. Criação de um programa de apoio comum e respetiva Comissão Científica de Análise para apoio à 

edição ou reedição de obras literárias de Vitorino Nemésio sendo a verba de apoio distribuída de 

forma equitativa entre os dois municípios;  ------------------------------------------------------------------------------  

h. Criação comum de um website que reúna o espólio dos dois municípios, biografia, fotos, 

cronologia, entre outros documentos sobre Vitorino Nemésio;  ----------------------------------------------------  

i. Cooperação e Desenvolvimento da atividade cultural da Casa Museu Vitorino Nemésio (Praia da 

Vitória) e Museu do Moinho Vitorino Nemésio (Penacova);  ---------------------------------------------------------  

j. Criação de uma comissão de acompanhamento qualificada com elementos a designar pelos dois 

Municípios com o intuito de promover junto do Ministério da Educação a reintegração dos estudos 

sobre Vitorino Nemésio no ensino secundário nas disciplinas de Português e Literatura Portuguesa;  --  

k. Promoção do Património Cultural, Material e Imaterial referido ao longo da obra nemesiana junto 

das comunidades de Penacova e Praia da Vitória;  -------------------------------------------------------------------  

l. Fornecimento dos meios técnicos e logísticos adequados para os projetos e programas municipais 

que venham a ser desenvolvidos no âmbito da presente geminação;  -------------------------------------------  

m. Estabelecer os aspetos tidos como adequados para o financiamento de projetos de 

desenvolvimento local quando se enquadrar no âmbito da presente geminação;  ----------------------------  

n. Apoio ao desenvolvimento turístico dos dois concelhos, mediante promoção recíproca e divulgação 

das ofertas existentes, bem como estabelecimento de eventuais parcerias com benefícios para os 

dois concelhos subscritores da presente geminação;  ----------------------------------------------------------------  

o. Outros aspetos que os representantes dos dois municípios venham a entender ser pertinentes no 

âmbito dos princípios estabelecidos no presente acordo.  -----------------------------------------------------------  

3. As duas partes facilitarão e fomentarão a criação de instituições culturais mútuas, em conformidade 

com eventual legislação aplicável e regulamentos em vigor;  -------------------------------------------------------  

4. As duas partes intervenientes no presente acordo desenvolverão mecanismos de cooperação 

bilateral com programas de natureza comunitária a que têm acesso, fomentando em concreto a 

concretização de iniciativas com intervenção de mais do que uma entidade e que venham a ser 

celebradas com outras organizações internacionais;  -----------------------------------------------------------------  
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5. As ações decorrentes do presente acordo e constantes dos eventuais programas anuais a aprovar, 

serão asseguradas em conformidade com as disponibilidades orçamentais que cada um dos 

municípios vier a verificar;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. O presente acordo entrará em vigor após a sua assinatura e terá duração indeterminada podendo 

ser denunciado por cada uma das partes por aviso prévio de três meses.  -------------------------------------  

7. Após a sua assinatura será dado conhecimento público do presente acordo nos respetivos 

websites dos municípios na internet.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Face à proposta apresentada, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

Geminação entre o Município de Praia da Vitória e o Município de Penacova, nos termos da alínea t), 

n.º1, art. 25º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------  

 

3.3 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PROGRAMA INFRAESTRUTURAS 

TURÍSTICAS PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM O PARECER PRÉVIO DO REVISOR 

OFICIAL DE CONTAS SOBRE O CONTRATO PROGRAMA. ----------------------------------------------------  

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

Apresentou em conjunto os pontos 3.3) e 3.4), que são da mesma natureza: ----------------------------------  

Neste momento temos a responsabilidade da gestão do Posto de Turismo e do Museu do Moinho e 

para além destes, através de protocolo celebrado com a Fábrica da Igreja e com a Direção Regional 

da Cultura, assumimos a gestão do processo de visitação do Mosteiro de Lorvão. ---------------------------  

Nestes três locais, a gestão operacional é assegurada pela Penaparque, através desta figura jurídica, 

que é o contrato-programa, que permite a transferência financeira dos recursos necessários, 

essencialmente recursos humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Colocada à votação, de acordo com a proposta apresentada, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, validar o valor do contrato programa Infraestruturas turísticas para ao ano de 2021, no 

montante de 50.772,40 Euros (cinquenta mil, setecentos e setenta e dois euros e quarenta cêntimos), 

de acordo com o Parecer Prévio do Revisor Oficial de Contas. ----------------------------------------------------  
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3.4 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PROGRAMA MOSTEIRO DE 

LORVÃO PARA O ANO DE 2021, DE ACORDO COM O PARECER PRÉVIO DO REVISOR 

OFICIAL DE CONTAS SOBRE O CONTRATO PROGRAMA. ----------------------------------------------------  

Colocada à votação, de acordo com a proposta apresentada, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, validar o valor do Contrato Programa Mosteiro de Lorvão para o ano de 2021, no 

montante de 15.298,59 Euros (quinze mil, duzentos e noventa e oito euros e cinquenta e nove 

cêntimos), de acordo com o Parecer Prévio do Revisor Oficial de Contas. --------------------------------------  

 

Antes de encerrar os trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu aos serviços 

do Município o apoio na realização desta reunião.---------------------------------------------------------------------  

 

As deliberações da presente ata foram aprovadas em minuta ao abrigo do preceituado no n.º 3 do 

artigo 57º da Lei 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 dezassete 

horas e vinte 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) 


