
 

 

 

O projeto «Penacova e Cistierna: conhecer o passado para debater o 
futuro» foi financiado pela União Europeia no âmbito do programa 

«Europa para os cidadãos» 

 

 

Aplicável no âmbito da Medida 2.1 «Geminação de Cidades» 
 

Participação: o projeto reuniu 49 cidadãos, provenientes da cidade de Cistierna (Espanha). 
 
Local/Datas: o encontro decorreu em Penacova, Portugal de 15/07/2017 a 22/07/2017 
 
Descrição sucinta: 
 
O dia 15/07/2017 foi o dia da chegada do grupo a Penacova. Os claustros do Mosteiro de Lorvão receberam a 
cerimónia de boas-vindas, que contou com a presença de Humberto Oliveira (Presidente da Câmara Municipal de 
Penacova), de Fernanda Veiga (Vereadora da Cultura), de Rui Batista (Presidente da Junta de Freguesia de Lorvão) 
e ainda dos seguintes elementos da comitiva espanhola: Maria Jesús Álvarez (Consejal de Industria y Turismo), 
Manuel Suárez (Consejal de Hacienda) e Siro Sanz (Historiador). Para além das boas-vindas, este dia serviu ainda 
para fazer as apresentações, distribuir o kit de participante e explicar as atividades que estavam preparadas para a 
semana. Houve ainda lugar a uma degustação de doçaria conventual típica de Lorvão e Penacova e um momento 
musical apresentado pelo Grupo de Saxofones da Filarmónica da Boa-Vontade Lorvanense.  
 
O dia 16/07/2017 foi dedicado ao património cultural do concelho, com uma visita ao núcleo de moinhos de vento 
de Gavinhos. Os visitantes puderam vivenciar, na primeira pessoa, como se processa a moagem dos cereais, algo 
a que nunca tinham assistido. O grupo pôde ainda percorrer as ruas de Penacova, os seus monumentos e apreciar 
a paisagem natural.  
 
O dia 17/07/2017 foi dedicado à Cerimónia do Feriado Municipal, no âmbito da qual teve lugar a Cerimónia de 
Assinatura do Acordo de Geminação, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Penacova e pelo Alcalde 
de Cistierna. O texto do acordo foi lido em português por uma jovem da Filarmónica da Boa-Vontade Lorvanense e 
em espanhol por uma jovem de Cistierna, representando assim o envolvimento das duas comunidades nesta 
geminação. Da cerimónia fez ainda parte o descerrar da placa com a evocação da geminação. Os Hinos Nacionais 
foram tocados pelas Filarmónicas da Boa-Vontade Lorvanense, Filarmónica da Casa do Povo de Penacova e 
Filarmónica da Casa do Povo de são Pedro de Alva. Assistiram à cerimónia dezenas de convidados dos dois países. 
 
O dia 18/07/2017 foi dedicado a conhecer a História do Mosteiro de Lorvão e os aspetos comuns que ligam Lorvão, 
Penacova e Leão, permitindo assim aos participantes descobrir que há uma história comum que liga os dois povos. 
Ao serão, a partir das 21h30, no centro da Vila de Penacova, foi apresentado um momento cultural que contou com 
a participação da Filarmónicas da Boa-Vontade Lorvanense, Filarmónica da Casa do Povo de Penacova e 
Filarmónica da Casa do Povo de são Pedro de Alva, ao qual assistiram largas dezenas de penacovenses e também 
o grupo de Cistierna. 
 
O dia 19/07/2017 foi dedicado à música, um denominador comum durante todos os dias do evento, uma vez que a 
maioria dos participantes convidados são estudantes de música ou músicos na Banda de Música de Cistierna. 
Durante a manhã houve uma palestra dedicada à história da música, seguida da atuação de um grupo de fados de 
Coimbra. Este dia permitiu o contacto com as tradições musicais da região de Coimbra, onde Lorvão e Penacova 
se inserem. A atividade noturna contou com a participação do grupo de Cantares de Travanca do Mondego e do 
grupo de Cavaquinhos da Rebordosa, que assim fizeram ecoar os sons mais tradicionais do concelho. Assistiram 
largas dezenas de penacovenses a este momento cultural. 
 
 

 

Europa para os 
cidadãos 



O dia 20/07/2017 foi dedicado à União Europeia, aos diferentes países, línguas e culturas que fazem parte 
desta comunidade. Os jovens participantes ficaram sobretudo entusiasmados com a possibilidade de mais 
tarde poderem vir a fazer Erasmus na Universidade de Coimbra e de se poderem multiplicar programas 
como o “Europa para os Cidadãos” que possibilitem intercâmbios culturais com outros países e regiões. No 
serão deste dia apresentaram-se os grupos folclóricos e etnográficos do concelho, com a participação de 
“As paliteiras de Chelo”, Grupo Etnográfico de Lorvão e Rancho da Casa do Povo de S. Pedro de Alva.  

O dia 21/07/2017 foi um dia dedicado à música com os ensaios para a noite de encerramento, onde foi 
brilhantemente apresentado o Hino da União Europeia – Hino à Alegria. De facto, quis-se terminar este 
encontro com um espetáculo aglutinador e onde participaram também os jovens estudantes da Escola de 
Musica de Cistierna e da Banda de Música de Cistierna, conduzidos pelo Diretor da Escola de Artes de 
Penacova e Maestro da Filarmónica da Boa-Vontade Lorvanense. Deram vozes ao Hino à Alegria o Coro 
Divo Canto e o Vox et Communio. Assistiram a este espetáculo dezenas de penacovenses. Neste mesmo 
dia, durante a tarde, o grupo participou em atividades desportivas na praia fluvial, uma das paisagens 
naturais mais apreciada pelos participantes. 

O dia 22/07/2017 foi o dia da partida do grupo para Cistierna. 


