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▼ EDITORIAL

CONSTRUIR O FUTURO

O tempo passa por nós a uma velocidade estonteante! 
Um ano depois é chegado o momento de fazer um 

primeiro balanço.
A equação é muito simples. De um lado os recursos dispo-
níveis, sobretudo financeiros, do outro, a vontade férrea 
de fazer e ajudar a construir um concelho melhor!
Analisando as coisas desta forma a conclusão é óbvia: 
fizemos muito, com tão pouco!
Na área social, reconstruimos a habitação a uma família 
de S. Mamede e melhorámos as condições de conforto 
a munícipes em Telhado, Ribela, Chainho, entre outros. 
Abrimos ao público um novo centro solidário de recursos 
para ajudar famílias com maiores carências e enriquece-
mos o cabaz alimentar que é distribuído regularmente a 
mais de uma centena de famílias.   
Estamos a avançar com uma nova fase da Estratégia Local 
de Habitação que vai ajudar a recuperar dezenas de fogos, 
sendo quase três dezenas do município, e de agregados 
familiares que vivem atualmente em condições precárias.
Na educação, entre as ações mais relevantes, alargámos 
a gratuitidade do transporte escolar a todos os graus de 
ensino, aumentámos quase para o dobro as bolsas para 
estudantes do ensino superior e secundário, avançámos 
com um novo programa de atividades de enriquecimento 
curricular e realizámos, pela primeira vez, uma feira de 
orientação escolar.
Nos equipamentos e infraestruturas, pavimentámos a 
estrada em Telhado, a ligação a Carvalho, com uma nova 
solução para a entrada da localidade, a estrada nacional 2, 
na Carvoeira (intervenção a cargo da empresa IP – Infraes-
truturas de Portugal), construímos em tempo recorde, a 
ligação ao centro de Penacova, pela rua Dr. Artur Soares 
Coimbra, a nova entrada da vila de São Pedro de Alva e 
estão, praticamente prontos, os novos acessos ao centro 
escolar de Figueira de Lorvão, obra executada apenas com 
recursos financeiros do município.
Nas comunicações, celebrámos um acordo com a Altice 
Portugal para levar a fibra ótica a 80% dos lares e a refor-
çar as estações móveis em vários pontos do concelho. 
No turismo, estamos a trabalhar com os municípios vizi-
nhos da Mealhada e Mortágua num projeto de promoção 

e valorização do território que começa a dar frutos. O rali 
“Legends” realizado recentemente já é um resultado desta 
parceria. Assinámos com o Turismo de Portugal um acordo 
para oferecer aos agentes locais novas competências, uma 
iniciativa que teve já início. Requalificámos a praia fluvial 
do Reconquinho com novos apoios de praia, incluindo 
a margem direita, com a melhoria do acesso pedonal. 
Com o objetivo de atrair novos públicos e dar a conhecer 
Penacova, apostámos em novos eventos. O “Street Food 
Tour”, no mirante Emídio da Silva e a “Mostra Nacional 
de Doçaria Conventual”, no mosteiro de Lorvão, revela-
ram-se êxitos absolutos. 
Na ótica da descentralização da oferta cultural foi criado 
o projeto “Há Festa na Aldeia” que levou espetáculos com 
grupos locais a oito aldeias do concelho. 
No empreendedorismo dinamizámos um gabinete de 
apoio ao investidor que presta aconselhamento regular 
a quem pretende desenvolver os seus projetos, incluindo 
apoio à elaboração de candidaturas. Em paralelo, e em 
colaboração com o Instituto Politécnico de Coimbra, foi 
criado um Gabinete de Inovação Regional que estimula 
novas ideias de negócio e aposta na qualificação e na 
criação de emprego.
Na área empresarial da Alagoa, foi maximizada a área 
disponível e criados dois novos lotes para a instalação 
de empresas. Foram concretizadas vendas dos quatro 
lotes disponíveis. O parque empresarial dos Covais foi 
regularizado e estão em curso os planos de pormenor da 
futura área empresarial do IC6 e da duplicação da área 
empresarial da Alagoa. 
No ambiente foi apresentado um inovador programa para 
a economia circular, foi comemorada, pela primeira vez, 
a Semana da Mobilidade e adquirido novo equipamento 
para a limpeza urbana.
No património, depois de anos de indefinição, arrancou 
a obra do Centro Interpretativo do Mosteiro de Lorvão, 
um novo espaço que irá revelar ao mundo o tesouro artís-
tico daquele monumento nacional e iniciou-se também a 
reabilitação da Casa do Monte e futura Oficina do Palito. 
Na floresta e proteção civil, aumentámos o investimento 
em faixas de gestão de combustível e iniciámos em três 
freguesias o programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”. 
O projeto “Condomínio de Aldeia”, no Chainho está em 
conclusão e foi aprovada nova candidatura para Lorvão. 
No desporto, mantivemos a aposta no “Trail do Centro”, 
aumentámos a oferta de provas de BTT, XCO e caminha-
das, explorando as dezenas de quilómetros de trilhos que 
cruzam todo o concelho.
Este é, em suma, um resumo deste primeiro ano de ati-
vidade. Apesar do contexto económico não ser favorável, 
mantemos o foco em construir um concelho com futuro!
Este é o caminho! Festas Felizes!

Álvaro Coimbra
Presidente da Câmara Municipal 
de Penacova
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▼

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE FIGUEIRA 
DE LORVÃO COM NOVOS ACESSOS

A Câmara Municipal tem neste momento em curso  a obra 
de intervenção da área circundante ao Centro Escolar da 
Freguesia de Figueira de Lorvão, num investimento de 
cerca de 308 mil euros
Esta intervenção será uma clara mais-valia para a melhoria 
da circulação viária junto ao Centro Escolar, permitindo 
acabar com um sério problema de fluidez, ao melho-
rar as condições de segurança, quer da população, quer 
principalmente das crianças nas operações de tomada e 
largada das crianças.
A intervenção contempla ainda diversas áreas de parquea-
mento automóvel de apoio ao equipamento

NOVO PAVIMENTO EM TELHADO

Uma das estradas em pior estado no concelho, na loca-
lidade de Telhado foi repavimentada a meio do ano. A 
requalificação foi vista, pelo Executivo Municipal, como um 
importante investimento na atratividade do concelho, tal 
como é a aposta que se tem vindo a fazer na manutenção 
de estradas, passeios e espaços públicos de lazer.

Apesar de uma conjuntura económica desfavorável (juros 
elevados, inflação, cortes do orçamento de Estado, aumento 
da energia elétrica, etc) foi possível levar a obra em frente, 
oferecendo melhores condições de mobilidade, acessibili-
dade e segurança, traduzindo num aumento da qualidade 
de vida dos penacovenses.
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▼  

SÃO PEDRO DE ALVA COM NOVA ACESSIBILIDADE
Encontram-se concluídos os trabalhos de construção de 
uma nova rotunda na entrada da vila de São Pedro de Alva, 
num investimento da Câmara Municipal de Penacova 
no valor de cerca de 320 mil euros, visando melhorar a 
acessibilidade, segurança rodoviária e uma melhoria das 
condições de circulação e acessibilidades na ligação ao IC6.
O presidente da autarquia Álvaro Coimbra afirmou que “a 
vila de São Pedro de Alva foi contemplada com a aprovação 
de um projeto de requalificação urbana entre o nó do IC6 
e o “centro urbano consolidado”, junto à capela de Santo 
António, “que irá permitir a criação de uma nova imagem 
de urbanidade”, projetos para os quais a autarquia “irá 
procurar apoios”, com os quais pretende dar resposta à 
“coesão territorial que resulta da distribuição dos inves-
timentos pelas três vilas” do concelho: Penacova, Lorvão 
e São Pedro de Alva.
“Que este seja um contributo para o muito que falta fazer 
na reabilitação, na requalificação e na regeneração urba-
nas, num caminho ambicioso que se estenderá a todos os 
aglomerados urbanos do território municipal”, acentuou 
o presidente da Câmara.

EN 2 COM NOVO 
PAVIMENTO

Após articulação com a Infraestruturas de Portu gal, 
esta entidade decidiu proceder à intervenção integral 
do pavimento da EN2 no lugar da Carvoeira, concelho 
de Penacova, reabilitando e reforçando as suas condi-
ções estruturais e de fun cionalidade.
A intervenção que teve como objetivo a melhoria dos 
níveis de segurança rodoviária e condições de mobi-
lidade dos milhares de utilizadores que diariamente 
percorrem a EN2, de acordo com níveis de qualidade 
e segurança da Rede Rodoviária Nacional.

POSTO DE TURISMO 
COM NOVOS ARRANJOS 
EXTERIORES

A intervenção no espaço exterior do Posto de Turismo da 
N2 tem como objetivo reconfigurar o espaço,  atribuin-
do-lhe uniformidade, coerência e atratividade. Um fator 
que está intrinsecamente ligado ao facto do crescente 
interesse na rota turística da Estrada Nacional 2, que 
nos últimos anos levou a um aguçar do apetite para 
uma visita mais demorada ao nosso concelho.
O espaço tem agora uma zona de estacionamento, mesas 
e bancos onde pode descansar e/ou repor energias e 
vegetação autóctone, preenchendo e colorindo de forma 
uniforme todo o exterior do espaço.
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▼

CENTRO INTERPRETATIVO DO MOSTEIRO 
DE LORVÃO DEVE ABRIR EM 2023

A Câmara de Penacova tem em curso a empreitada para 
finalizar o Centro Interpretativo do Mosteiro de Lorvão 
e espera abrir aquele espaço em 2023, depois das obras 
principais terem terminado em 2014.
O Estado tinha investido 1,7 milhões de euros em obras 
de adaptação do Mosteiro de Lorvão, criando espaço num 
dos claustros para acolher o espólio de arte sacra reunido 
ao longo de vários séculos. Porém, após essa empreitada 
ter sido concluída em 2014, não foi dado seguimento ao 
projeto, com a Direção Regional de Cultura do Centro 
(DRCC), na altura, a lamentar falta de dinheiro para a 
musealização do espaço.
Com vista a terminar a intervenção e abrir o Centro 
Interpretativo aos visitantes, a Câmara de Penacova 

adjudicou a empreitada, por um valor de cerca de meio 
milhão de euros e um prazo de execução de nove meses, 
tendo as obras arrancado em julho deste ano.
"Este projeto final engloba aquilo que falta executar - aces-
sibilidades, entrada para o Centro Interpretativo, loja e 
musealização” -, esclareceu Álvaro Coimbra, presidente da 
Câmara Municipal de Penacova. O projeto engloba ainda 
o restauro de parte da cobertura do Monumento Nacional.
Para o autarca, esta empreitada "tornou-se uma priori-
dade", até porque o imóvel construído na zona dos claus-
tros do mosteiro, com projeto desenhado pelo arquiteto 
João Mendes Ribeiro, está "a deteriorar-se", observando-se 
já "infiltrações em algumas áreas".
Segundo o presidente da Câmara de Penacova, as últimas 
questões pendentes que obstaculizavam a empreitada 
deviam-se a um choque entre a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil e entidades ligadas à cul-
tura, que "não se entendiam em relação ao projeto final", 
nomeadamente quanto à segurança contra incêndios.
"Assim que o Executivo entrou em funções, a prioridade 
foi desbloquear essas questões pendentes", que acabaram 
por ser ultrapassadas.
A principal intervenção que agora é feita nesta emprei-
tada final "está centrada na produção de conteúdos" do 
museu, nomeadamente na recuperação e musealização 
de todo o património armazenado no Mosteiro de Lorvão, 
entre pinturas, esculturas e joalharia, que "está em salas 
sem grandes condições" de conservação. Parte deste espó-
lio riquíssimo está a ser devidamente restaurado, através 
de investimento também integrado na candidatura.
O novo centro interpretativo, acrescenta Álvaro Coimbra, 
“é um projeto importantíssimo, num monumento nacio-
nal que necessita de visibilidade e isto vai-lhe dar um 
novo `élan`, vai ao encontro do reforço, investimento e 
aposta na vila de Lorvão, que se vem juntar às emprei-
tadas já a decorrer na Casa do Monte e Oficina do Palito 
e a concessão do hotel, ao abrigo do programa Revive".

MOSTEIRO RECEBE CONGRESSO EM 2023
“O mosteiro de Lorvão no tempo de Catarina de Eça” é o 
tema central de um congresso que terá lugar a 29 e 30 
de junho do próximo ano em Lorvão.
Catarina de Eça foi abadessa no mosteiro entre 1472 e 1521. 
O encontro científico que reunirá especialistas portugue-
ses e estrangeiros é organizado pelo Instituto de Estudos 

Medievais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com o 
município de Penacova.
O congresso faz parte da estratégia de dinamização do mos-
teiro de Lorvão iniciada em 2022 com a realização da Bienal 
de Música e Mostra Nacional de Doçaria Conventual.
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▼ REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER

Ao longo do ano vários espaços públicos foram requalifi-
cados. As intervenções aconteceram em espaço de lazer 
como o parque verde António Marques, pista de pesca 
de Vila Nova, Reconquinho e Portela de Oliveira. Na área 
do património, a capela de S. João e a zona envolvente à 
igreja matriz de Penacova também foi alvo de intervenção.
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COMEMORAÇÕES DO 5 OUTUBRO ▼

No 112º aniversário da Implan-
tação da República, Penacova 
inaugurou os retratos oficiais de 
dois ex-presidentes da autarquia, 
Maurício Marques e Humberto 
Oliveira, seguindo-se um concerto 
com a Filarmónica Boa Vontade 
Lorvanense em Vale da Vinha, 
junto à Casa de António José 
de Almeida.
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▼  

CÂMARA RECUPEROU HABITAÇÃO EM S. MAMEDE
Um dos casos mais complicados, pela urgência social, foi 
solucionado pelo executivo durante o primeiro ano de 
mandato. Uma casa em S. Mamede, de uma família em 
situação frágil, foi alvo de uma intervenção profunda. A 
família foi alojada, provisoriamente, noutra habitação, 
até estarem concluídas as obras. O caso de emergência 
social estava sinalizado há dois anos, mas, até então, nada 
tinha sido feito. Um grupo de cidadãos alertou o novo 
executivo para o problema, que prontamente assinalou 
esta situação como prioritária. 

CÂMARA OFERECE TINTAS PARA RECUPERAR 
FACHADAS DE EDIFÍCIOS DEGRADADOS
A câmara de Penacova vai fornecer gratuitamente mate-
riais de pintura e isentar do pagamento de taxas todos os 
munícipes que pretendam recuperar fachadas de edifí-
cios degradados, construídos há pelo menos 30 anos ou 
classificados ou em vias de classificação ou inseridos em 
conjuntos de reconhecido valor patrimonial. O programa, 
denominado "PintALinda”, visa “sensibilizar e incentivar 
os cidadãos para a importância da revitalização e embe-
lezamento das vilas e aldeias como contributo essencial 
para o desenvolvimento do concelho”.
Consideram-se áreas de intervenção prioritária o Centro 
Histórico de Penacova, o Espaço Central de Média Den-
sidade de Lorvão, as cinco Áreas de Reabilitação Urbana 
(ARU) delimitadas, os centros urbanos consolidados e 
em especial os imóveis anteriores a 7 de agosto de 1951 
neles inseridos.
Aos beneficiários, a Câmara fornece tinta, cal, primário e/
ou fixante destinados à recuperação e/ou conservação das 
fachadas dos edifícios e isenta da taxa devida nos termos 
do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e 
Taxas Aplicáveis do Município de Penacova (RMUETA). 
Isenta também das taxas pela ocupação da via pública e 
pela afixação de publicidade à marca ou designação do 
agente de comercialização da tinta cedida. Os beneficiários 
do programa assumem apenas a realização da intervenção.
António Magalhães Cardoso, vereador com o pelouro 
da Reabilitação Urbana e Habitação, lembra que o “Pin-
tALinda” surge após ponderada avaliação do estado de 
conservação de alguns edifícios, o especial impacte visual 
pela degradação das respetivas fachadas sobre a estética 
urbanística circundante e as repercussões negativas aos 
níveis da atração das populações para os centros urbanos 
antigos e da projeção turística do concelho”. “Feita essa 
análise, considerámos que era imperioso o Município de 

Penacova criar medidas de incentivo à mobilização dos 
cidadãos para a recuperação ou para o acabamento das 
fachadas dos respetivos imóveis, mediante a atribuição 
dos materiais de pintura necessários para o efeito”, acres-
centou o autarca.
Os critérios a ponderar na hierarquização das candidaturas 
são a capitação de rendimento do agregado familiar (no 
caso de imóveis de uso habitacional), por ordem inversa 
do seu montante, o estado de conservação do imóvel 
(dando-se prioridade aos que se apresentem em pior estado 
de conservação) e o impacto estético do imóvel sobre a 
restante envolvente urbanística.
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▼

PENACOVA ACOLHE MEIA CENTENA DE UCRANIANOS

O Município de Penacova acolheu meia centena de refu-
giados ucranianos, na maioria mulheres e crianças. Foram 
instalados em casas cedidas por famílias do concelho e 
recebem o apoio diário da comunidade. 

“Estamos todos unidos, perante tamanha adversidade na 
vida destas pessoas que fugiram da guerra. Agradeço a 
todos os penacovenses que se prontificaram a ajudar e a 
ceder as habitações”, afirmou, com emoção, o presidente 
da câmara, Álvaro Coimbra.
As crianças ucranianas acolhidas em Penacova, com ida-
des compreendidas entre 1 e 14 anos, já frequentam as 
escolas do concelho. 
Alguns dos homens (entre 27 e 43 anos) e mulheres (entre 
28 e 61 anos) ou estão a trabalhar ou ativamente à procura 
de emprego, com a ajuda dos serviços de ação social da 
autarquia e/ou dos “padrinhos”, que são munícipes que 
se disponibilizaram para, de forma mais personalizada, 
acompanhar uma família específica.

ABERTO NOVO CENTRO DE RECURSOS SOLIDÁRIO

A câmara de Penacova e a Santa Casa da Misericórdia abri-
ram ao público um Centro de Recursos Solidário. Trata-se de 
um novo serviço social que passa a ter disponível, para apoio 
à população mais desfavorecida, bens alimentares, roupas, 
calçado e equipamentos, tais como, andarilhos, cadeiras 
de rodas e camas articuladas, para pessoas dependentes e 
carenciadas terem em suas casas, a título de empréstimo. 
“A câmara juntou sinergias com a Misericórdia, que já 
apoiava mais de uma centena de famílias com bens ali-
mentares, e entendeu que desta conjugação de esforços 
poderia resultar, como estamos certos irá resultar, uma 
resposta mais sistematizada e eficaz”, justificou o vereador 
da Ação Social, Carlos Sousa.
Segundo o autarca, este novo serviço "vai permitir a não 
duplicação de apoios, graças ao trabalho articulado e em 
sintonia que o município e a Santa Casa irão manter, uma 
comunhão de esforços a que se associaram as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do concelho de Pena-
cova, que fizeram questão de marcar presença, em sinal de 
apoio, na inauguração do Centro de Recursos”.

A criação do Centro de Recursos Solidário representa, para 
o vereador Carlos Sousa, "uma oportunidade de a comu-
nidade colaborar, de todos os munícipes poderem ajudar 
e dos mais carenciados terem apoio com a dignidade que 
merecem e de que precisam”.
"Há muitas dificuldades ‘escondidas’, por vergonha da 
reprovação social. Há cabazes de alimentos a serem dis-
tribuídas, mensalmente, junto de 130 famílias do conce-
lho de Penacova. Este novo serviço conjunto - Câmara / 
Misericórdia - vai permitir uma resposta imediata e suprir 
necessidades no mesmo dia em que forem sinalizadas”, 
garante o autarca que falava na presença do presidente 
da câmara, Álvaro Coimbra, e do provedor da Santa Casa, 
José Amaral.
Carlos Sousa lembra que todas as pessoas e empresas que 
quiserem, podem e devem contribuir para o Centro de 
Recursos Solidário de Penacova, que se encontra localizado 
no edifício da Santa Casa. Para o efeito, basta levarem os 
seus donativos à Misericórdia, com a indicação de que se 
destinam ao CRSP.
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▼  

CARVALHO 
COM ESTRADA 
REQUALIFICADA

Terminou a execução da pavimentação da estrada 5 Cami-
nhos/Carvalho. A empreitada, no valor de cerca de 900 
mil euros, visou a beneficiação das condições de segurança 
e mobilidade das populações abrangidas, numa das vias 
municipais onde a urgência na intervenção era mais 
acentuada, devido ao estado agravado de degradação em 
que a via se encontrava.
A beneficiação de vias municipais, sobrepondo-se inte-
gralmente à estrada existente, com uma extensão total 
aproximada de 4,5 km, foi feita através da execução de 
alargamentos da plataforma da estrada, pavimentação dos 
arruamentos, execução de órgãos de drenagem pluvial, 
sinalização horizontal e vertical de trânsito, instalação de 
dispositivos de segurança (guardas metálicas) e execução 
da Faixa de Gestão de Combustível com 10m de largura.

SUBSTITUIÇÃO DO 
COLETOR DE ÁGUAS 
RESIDUAIS EM CHELO

Esta intervenção foi motivada pela necessidade de reno-
vação do material constituinte da conduta existente e 
também pela premência de alteração do traçado, de modo 
a melhorar de forma significativa a qualidade e a fiabilidade 
do sistema de saneamento básico. A intervenção cifrou-se 
em cerca de 90 mil euros. 

NOVO CANIL/GATIL ESTÁ QUASE PRONTO

O futuro Centro de Recolha Oficial (CRO) para animais 
será uma realidade e a obra que estava parada longos 
meses, localizada na Espinheira, representa valor para 
toda a comunidade e tem um investimento superior a 

trezentos mil euros. Recorde-se que o canil/gatil foi o 
projeto vencedor do orçamento participativo de 2016. 
Com a construção da nova infraestrutura, a Câmara 
Municipal de Penacova pretende diminuir os problemas 
decorrentes da sobrepopulação animal, em especial de 
cães e gatos errantes e em risco, que vem acolhendo em 
espaços da autarquia, que tem contado com a preciosa 
ajuda da Associação “Rafeiros Puros”, proporcionando 
condições para que possam ser recolhidos, recuperados, 
tratados, identificados, esterilizados e encaminhados para 
adoção responsável.
Entre outras valências, o espaço estará dividido em insta-
lações por espécie (canil e gatil), instalações individuais e 
de grupo, celas de quarentena e de ninhadas, enfermaria, 
armazéns, gabinete veterinário, zona de desinfeção e zona 
de recreio e atividade física para cães e gatos.
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NOVOS PARCÓMETROS 
EM FUNCIONAMENTO

Com o objetivo de evitar estacionamentos prolongados 
e disponibilizar lugares a quem procura o comércio local 
ou os serviços, a autarquia decidiu colocar, no centro de 
Penacova, dois novos parcómetros.
As máquinas de pagamento substituem os antigos equi-
pamentos que estavam inoperacionais há longo tempo. 
As zonas de estacionamento de duração limitada estão 
localizadas em S. João e no largo de S. Francisco, sendo 
o estacionamento pago entre as 8.30 e as 19.00 horas, 
nos dias úteis. O equipamento é gerido pela empresa 
municipal Penaparque.

MARGEM ESQUERDA DO MONDEGO 
ESTÁ A SER RECUPERADA

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a requalifi-
car um troço do rio Mondego, entre o açude da Carvoeira 
e o açude de Louredo. A consignação da empreitada, no 
valor de 365 mil euros, foi assinado na câmara de Pena-
cova, entre a APA e a empresa Ecorede – Engenharia e 
Serviços, SA.
O contrato, no valor de 365.838,15 mil euros, tem apoio 
financeiro do PEES – Plano de Estabilização Económico 
e Social. A intervenção consiste na proteção da infraes-
trutura de captação de água para abastecimento público 
da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Ronqueira, 
o aumento da capacidade de escoamento, proteção e 
mitigação da erosão existente, numa extensão aproximada 

de 435 metros, na margem esquerda do rio.
A obra com um prazo de execução de 3 meses consiste 
no corte e remoção do material vegetal existe no leito 
do rio Mondego, regularização do leito na zona de corte 
do material vegetal, proteção da margem esquerda com 
enrocamento na base do talude e geomalha tridimensio-
nal na parte superior, incluindo a reposição do caminho 
marginal e ainda uma plantação de vegetação autóctone e 
aplicação de hidrossementeira no talude intervencionado.
Na assinatura do auto de consignação estiveram presentes 
Álvaro Coimbra, presidente da câmara, Pimenta Machado, 
vice-presidente da APA e Lilia Costa, da empresa “Ecorede 
– Engenharia e Serviços, S.A.”.
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BANDEIRA AZUL HASTEADA NAS PRAIAS FLUVIAIS

Vimieiro e Reconquinho hastearam esta época balnear a 
Bandeira Azul e ainda os galardões "Praia acessível para 
todos” e “Qualidade de Ouro”, este último atribuído pela 
associação ambientalista Quercus.
Para além do reconhecimento da qualidade das duas 
praias, a “Bandeira Azul" simboliza o cumprimento de 
requisitos que vão desde a qualidade da água, à segurança 
do local, passando pela educação e gestão ambiental e 
pela existência de equipamentos de apoio de qualidade.
Já a bandeira de “Praia Acessível para Todos” é um galar-
dão que confirma a existência de condições para que os 
utentes com mobilidade condicionada possam também 
desfrutar destas zonas balneares, estacionamento reser-
vado, acesso pedonal, passadeiras no areal e sanitários 

adaptados. 
Quanto ao selo “Qualidade de Ouro”, trata-se de um galar-
dão, atribuído pela QUERCUS - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza, que avalia a qualidade das águas 
balneares nacionais, mas que tem também em conta a 
forma como decorreu a última época balnear.
A Praia Fluvial do Vimieiro hasteou também, e pelo 
segundo ano, a bandeira pertencente à Rede de Praias 
Fluviais das Aldeias de Xisto.
Magda Rodrigues, vereadora da Câmara de Penacova 
com o pelouro das Praias Fluviais, destaca o investimento 
do município na “melhoria das condições de segurança 
e socorro da Praia Fluvial do Reconquinho”, através da 
aquisição de uma casa de madeira, que reúne melhores 
condições de apoio aos nadadores-salvadores, enaltecendo 
ainda que, “as nossas praias fluviais são cada vez mais 
um forte cartão de visita, onde a segurança e o bem-estar 
devem estar sempre em primeiro lugar”. A autarca, que 
esteve presente na cerimónia de hastear as bandeiras, 
destacou ainda o trabalho dos colaboradores da Câmara, 
que todos os anos fazem, com arte e engenho, a ponte 
de madeira no Reconquinho, já considerado por muitos 
um ícone deste local.
Por seu turno, o presidente do Município de Penacova, 
Álvaro Coimbra, sublinhou a importância dos galardões 
atribuídos às duas praias e adiantou que a Câmara pre-
tende, no futuro, criar novas zonas balneares, aprovei-
tando os rios e albufeiras existentes no território.

CRIANÇAS PASSEIAM 
DE BARCA SERRANA
Programa Bandeira Azul 2022 
proporcionou experiência única

Dezenas de crianças dos 1o e 2o CEB do concelho de 
Penacova passearam na tradicional barca serrana pelo 
Mondego, ouvindo histórias e relatos dos tempos em que 
esta embarcação era o meio de transporte mais utilizado. 
Nesta viagem, o cicerone deu a conhecer às crianças a 
evolução das vias de comunicação, as alterações do rio 
e a própria funcionalidade da barca. Foi uma partilha 
de conhecimentos a bordo do Tareco, a barca serrana do 
grupo “Serranas do Mondego”, que difere da original pela 
inclusão de um motor elétrico, que permite navegar sem 
esforço, sem poluição, nem ruído. 
O Mondego foi, durante séculos, a principal via de comu-
nicação entre as populações do interior e do litoral. A 

inexistência de caminhos-de-ferro, estradas, transportes 
internos, a rapidez e baixo custo do transporte fluvial 
transformaram este rio, da nascente até à foz, no respon-
sável pela subsistência e economia das populações por ele 
banhadas. De Penacova partiam embarcações carregadas 
de madeira, lenha, carqueja e carvão, com destino a Coim-
bra e Figueira da Foz, trazendo, no regresso, sal, pescado, 
milho, pipas de vinho e outras mercearias.
O passeio fez parte de um conjunto de atividades de edu-
cação ambiental, do programa “Bandeira Azul”. 
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MUNICÍPIO LANÇA 
AGENDA LOCAL 
PARA A ECONOMIA 
CIRCULAR
A câmara de Penacova lançou a “Agenda Local para a Eco-
nomia Circular”, assumindo o compromisso do município 
com a prossecução dos ODS – Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável.
O objetivo é estimular um movimento a favor da susten-
tabilidade local e promover o efeito multiplicador que a 
partilha de boas práticas tem, nos indivíduos e nas organi-
zações. Deste modo, o município procurará implementar 
um plano de ação local que contenha estratégias, ações e 
recomendações para essa mesma transição.
A versão final da Agenda (na sua primeira edição) con-
templa 15 projetos, sendo que alguns já estão em fase de 
implementação no terreno, como é o caso dos parques 
de biomassa. Outros projetos, tais como os circuitos cur-
tos nas refeições escolares, estão a ser analisados para 
implementação num futuro próximo. Este projeto visa 
que a aquisição dos produtos alimentares utilizados na 
confeção das refeições escolares, seja feita aos produtores 
e comerciantes locais, diminuindo os impactos ambientais 
do seu transporte e fomentando a economia local. Este 
projeto promove a redução do desperdício alimentar e o 
aproveitamento dos resíduos para compostagem. Nesta 
matéria, foi inaugurado um compostor comunitário, no 
Parque Verde António Marques, como forma de valorizar 
os biorresíduos, num processo 100% natural, converten-

do-os em fertilizante.
António Magalhães Cardoso, vereador do ambiente da 
câmara de Penacova, salientou que “o guia de boas prá-
ticas ambientais fomenta a consciencialização ambiental 
e indica-nos medidas simples que podemos e devemos 
empregar no nosso quotidiano, numa tentativa clara, de 
redução da pegada ambiental em aliança com o desen-
volvimento equilibrado e sustentável”. Alertando ainda 
para o paradigma da sensibilização para a sustentabili-
dade, considerando “indispensável uma nova educação, 
centralizada na obtenção de competências que permitam 
promover uma política de sustentabilidade, assente numa 
gestão mais eficiente e necessária, reduzindo a quantidade 
de recursos para a obtenção da finalidade”. 
No dia 3 de junho, as comemorações do Dia Mundial do 
Ambiente tiveram início no Agrupamento de Escolas, com 
uma palestra do Prof. Silva Afonso, especialista em hidráu-
lica urbana, e perito da União Europeia e Vice-Presidente 
do Comité Mundial da Água, sobre Eficiência Hídrica.
Finalizando as comemorações do Dia Mundial do 
Ambiente em Penacova, foram apresentados os novos 
equipamentos de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) do município, numa aposta no desenvolvimento e 
melhoria contínua dos serviços prestados aos munícipes.

SEMANA EUROPEIA DESTACOU 
A MOBILIDADE SEGURA E SUAVE
As atividades da Semana Europeia da Mobilidade em 
Penacova conheceram mais dois momentos que devem ser 
assinalados: a realização de um peddy paper em Lorvão e 
uma visita a obras de mobilidade em curso.
Quanto à primeira iniciativa, ela insere-se no objetivo 
europeu de “fomentar sinergias entre pessoas e lugares 
que ofereçam o seu conhecimento, criatividade e dedi-
cação para aumentar a consciência sobre a mobilidade 
sustentável e promover mudanças comportamentais a 
favor da mobilidade ativa”.
Foi possível percorrer lugares mágicos da vila de Lorvão, 
num percurso pedonal de cerca de 5 km, com 20 pontos 
e 20 perguntas, que aliavam conhecimento, cultura e 
destreza mental. 

Quanto a intervenções concretas foram visitadas obras 
em Telhado, Gavinhos (Figueira de Lorvão) e São Pedro 
de Alva. No primeiro caso, foi aproveitada a reposição 
de pavimentos na para uma intervenção de fundo no ▷
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600 MIL EUROS EM MEDIDAS 
DE ACALMIA DE TRÁFEGO

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a câmara 
de Penacova apresentou um conjunto de iniciativas que 
ultrapassam os 600 mil euros, sobretudo em obras de 
segurança rodoviária de pessoas e bens, mobilidade suave 
e mais amiga do ambiente e de acessibilidade melhorada 
e inclusiva.
Em articulação e parceria com as freguesias e uniões das 
freguesias do concelho, o executivo municipal pretende 
concretizar um pacote robusto de cerca de 600 mil euros 
em obras rodoviárias, sensibilizando as pessoas para os pro-
blemas da mobilidade, criando alternativas mais suaves, 

promovendo hábitos mais sustentáveis, mais eficientes 
e mais saudáveis.
António Magalhães Cardoso, vereador com o pelouro da 
Mobilidade e Transportes enalteceu a “necessidade de 
oferecer uma maior segurança à rede viária concelhia, 
promovendo diversas empreitadas que resultem nessa 
mesma segurança” e deixou ainda um apelo para uma 
“utilização consciente dos transportes públicos e outros 
meios de mobilidade suave, mais ecológicos, menos 
poluentes e cada vez mais amigos das localidades e dos 
seus habitantes”.
Ainda neste âmbito, o presidente da câmara, Álvaro Coim-
bra, sublinhou a importância do SiT Flexi – Transporte 
Flexível a pedido, uma solução de mobilidade inovadora, 
desenvolvida pela Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra, que tem tido forte adesão dos munícipes e per-
mite garantir uma maior cobertura da rede de transporte 
público em zonas com resposta deficiente ou inexistente, 
com qualidade e baixo custo.
Penacova aderiu, pela primeira vez, à Semana Europeia 
da Mobilidade, um evento promovido pela Comissão 
Europeia. 

arruamento principal da localidade, introduzindo medidas 
de acalmia de tráfego. Junto ao futuro Centro Escolar 
da Freguesia de Figueira de Lorvão, em conclusão, a 
câmara municipal tem em fase de conclusão uma nova 
acessibilidade para utentes, transporte escolar e estacio-
namento. Em São Pedro de Alva, e aproveitando uma 
nova rotunda que requalifica a entrada da vila, junto ao 
IC6, foram implementadas medidas para pessoas com 
mobilidade condicionada.
António Magalhães Cardoso, vereador municipal res-
ponsável pela rede viária, sublinhou que, para além dos 

maiores investimentos já concluídos neste primeiro ano 
do mandato autárquico (a reposição da Rua Dr. Artur 
Soares Coimbra, em Penacova, e a conclusão da Estrada 
Municipal Cinco Caminhos/Carvalho, num valor total de 
cerca de 1,325 milhões de euros), estas três intervenções 
representam um investimento total de mais cerca de 805 
mil euros. Portanto, conclui que “um investimento de 2,13 
milhões de euros num primeiro ano de mandato autár-
quico, apesar de marcado pela existência de severas difi-
culdades financeiras, representa uma aposta muito forte 
na melhoria das condições de mobilidade intraconcelhia”. 

▷

TRATOR REFORÇA SAPADORES FLORESTAIS
As equipas de sapadores florestais do município de Pena-
cova viram o parque de máquinas reforçado com a chegada 
de um novo trator.
O equipamento resulta de uma parceria com o ICNF – 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.
O veículo vem complementar a atividade das equipas em 
ações de gestão e prevenção do fogo rural.
Atualmente o município de Penacova tem a funcionar 
duas equipas de sapadores florestais.
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PENACOVA ASSINALOU DIA DA ÁRVORE

A câmara de Penacova comemorou o Dia da Árvore 
sublinhando a importância da floresta no ambiente e na 
economia local.
O programa inclui a cerimónia de inauguração do Parque 
Central de Biomassa de Miro (junto ao nó do IP3), que 
se destina essencialmente a concentrar a recolha dos 
restantes parques e ser o ponto de partida único para a 
central de Mortágua, utilizando um veículo com baixas 
emissões gasosas.
Na mesma ocasião, foram celebrados três memorandos 
de entendimento.
Um primeiro, envolvendo o município e as empresas 
Infraestruturas de Portugal e Altri, que dá corpo a um 
projeto de valorização patrimonial, cultural, turística e 
ambiental da Livraria do Mondego (geomonumento com 
mais de 400 milhões de anos). O projeto prevê nomea-
damente o controlo de plantas infestantes e invasoras 
da envolvente da Livraria do Mondego, a proteção e 
conservação do património geológico em causa, a divul-
gação do recurso geológico (numa base científica) e das 
práticas de gestão para a sua valorização e para a valori-
zação da envolvente e a potenciação dos acessos ao local, 
otimizando a proximidade em relação ao rio Mondego, à 
Ecovia do Mondego e à Estrada Nacional n.º 2, estudando 

uma forma de atravessamento pedonal e ciclável do rio, 
criando formas de sinalética e de informação sobre o 
recurso em causa, aumentando o grau de conhecimento 
e a atração turística.
Um segundo memorando, envolvendo as mesmas enti-
dades, dizendo respeito a um projeto piloto de controlo 
de plantas infestantes e invasoras nos taludes do IP3, 
definindo como área de atuação o percurso entre os nós 
da Espinheira e de Miro. Este projeto piloto assentará na 
utilização das melhores técnicas disponíveis, do ponto 
de vista de gestão florestal, da proteção ao ambiente e 
dos recursos naturais e da segurança rodoviária, numa 
base de sustentabilidade e de uso eficiente de recursos, 
pretendendo envolver a comunidade científica.
O terceiro documento, subscrito entre o município e a 
Altri Florestal, visa a valorização ambiental da Serra de 
Gavinhos, ex-libris da freguesia de Figueira de Lorvão e 
um dos mais importantes núcleos de moinhos do concelho.
O programa incluiu ainda uma visita de alunos da EBI 
de S. Pedro de Alva a um medronhal junto à praia fluvial 
do Vimieiro, acompanhada pelo seu mentor, o professor 
Carlos Fonseca, que explicou as vantagens territoriais e 
as aplicações do medronheiro, uma espécie autóctone 
e resiliente.

NOVOS EQUIPAMENTOS 
DE LIMPEZA URBANA 
A limpeza urbana passou a contar com uma varredora/
lavadora para os principais aglomerados urbanos do con-
celho. O investimento superior a cem mil euros pretende 
aumentar a eficácia na limpeza de ruas e reforçar a nova 
equipa do município. No início do ano, esta equipa já 
tinha sido contemplada com uma nova máquina aspira-
dora, totalmente elétrica, amiga do ambiente que permite 
chegar às zonas mais estreitas. 
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CÂMARA MUNICIPAL INVESTE 80 MIL EUROS 
EM FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

O município de Penacova investiu cerca de 80 mil euros 
na execução de faixas de gestão de combustível na rede 
viária e silvicultura preventiva em diversos locais do con-
celho. As ações foram realizadas nas faixas laterais dos 
terrenos confinantes ao limite exterior da plataforma da 
estrada, com uma largura de 10 metros, e na envolvente 
dos parques empresariais, com uma largura padrão de 
100 metros.
Num território como o de Penacova, com uma vasta 
mancha florestal, estas intervenções são de extrema 
importância e necessidade, pois visam mitigar riscos em 
situações de catástrofe como os incêndios rurais.
Os trabalhos decorreram junto às estradas Cheira/Ser-

nelha/Lorvão, Ronqueira (EN2)/Travasso, Belfeiro, Túnel 
Caldas/Carvalhal de Mançores, Alagôa/Covas/Azevinheiro/
Casqueira, Carregal/Friúmes e Penacova/Chaínho.

“ALDEIA SEGURA, PESSOAS SEGURAS” 
EM TRÊS FREGUESIAS DE PENACOVA

Proteger e preparar os aglomerados populacionais para a 
ocorrência de incêndios rurais é o objetivo deste programa 
que o município de Penacova começou a implementar 
no seu território.
A intenção é chegar a mais de duas dezenas de aglome-
rados, mais expostos ao fogo. 
As primeiras sessões de divulgação promovidas pelo Ser-
viço Municipal de Proteção Civil aconteceram na União das 
Freguesias de São Pedro de Alva e São Paio do Mondego 
e Juntas de Freguesia de Penacova e Sazes de Lorvão.
O programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, criado 
após os grandes incêndios de 2017, prevê um conjunto 
de medidas de autoproteção junto das populações, criação 

de faixas de gestão de combustível, circuitos de evacuação 
e locais de abrigo e a designação de um oficial de segu-
rança local que estabelece a ligação entre a população e 
as autoridades em caso de catástrofe.
“Temos de estar preparados para a ocorrência de fogos 
cada vez mais severos e tudo devemos fazer para tentar 
mitigar os seus efeitos. Precisamos incutir na população 
medidas de autoproteção que ajudem a salvaguardar 
pessoas e bens. Num concelho como o nosso onde a flo-
resta domina a paisagem é importante avançar com um 
programa como este”, sublinha o presidente da câmara, 
Álvaro Coimbra.
Na freguesia de Penacova, as aldeias de Chainho, Belfeiro 
e Carvalhal de Mançores terão como oficiais de segurança 
local, Joaquim Amaral, Carlos Amaral e Armindo Pessoa, 
respetivamente.
Na união das freguesias de São Pedro de Alva e São Paio 
de Mondego, as aldeias do Lufreu, Ribeira e Hombres 
terão como elos de ligação, João Marques, Manuel Pereira 
e António Marques.
Por seu turno, a freguesia de Sazes do Lorvão, terá como 
oficiais de segurança local, João Alves para os lugares de 
Covas e Azevinheiro, Pedro Albuquerque, na Ponte da 
Mata, Fernando Carvalho em Palmazes e Álvaro Marti-
nho em Cácemes.
O programa deverá avançar em 2023 para mais aldeias 
do concelho. 
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ALTICE VAI LIGAR A FIBRA A 80% DO CONCELHO

A câmara de Penacova e a Altice Portugal assinaram um 
protocolo de colaboração que prevê a cobertura de fibra 
ótica em 80% dos domicílios e o reforço da rede móvel. “É 
um passo de gigante para encurtar distâncias, aproximar 
pessoas e comunidades, despertar novas oportunidades, 
atrair novos negócios e fixar pessoas nas aldeias”, consi-
dera o presidente do Município, Álvaro Coimbra.
“O investimento em redes de comunicação da nova gera-
ção é fundamental para o desenvolvimento da economia 
local e para o aumento da competitividade do território. 
Por isso, encaramos estas obras previstas no protocolo 
como algo de primordial importância”, acrescenta o 

autarca, lembrando que um recente estudo de qualidade 
das redes de comunicações, efetuado pela ANACOM, 
apontou vários problemas de cobertura em diversos pontos 
do concelho. 
“Numa época em que tanto se falou de teletrabalho e 
trabalho remoto, que durante a pandemia passou a ser a 
solução para muitas empresas/instituições e para alunos e 
professores, este protocolo, não sendo ainda uma solução 
final, é já um importantíssimo passo para o bem-estar e 
qualidade de vida dos munícipes, fomentando a coesão 
territorial e social”, conclui Álvaro Coimbra.
Para Luís Filipe Silva, da Altice Portugal, "com esta assi-
natura, a entidade colocou-se ao lado da autarquia para 
tornar o concelho mais próximo, com uma forte aposta 
na cobertura da rede e expansão da fibra ótica, tornan-
do-a mais rápida e veloz, dada a sua maior resiliência 
comparativamente com a rede de cobre, que é muito 
mais vulnerável”. 
O representante da Altice anunciou a criação de duas 
novas estações base de cobertura de rede nas freguesias 
de Lorvão e Penacova, reforçando, assim, a cobertura de 
voz e dados móveis naquelas áreas e envolventes.

PARQUE EMPRESARIAL 
DA ALAGOA ACOLHE 
NOVA EMPRESA

Foi celebrado um contrato promessa de compra e venda 
para um novo lote criado pela câmara de Penacova no 
Parque Empresarial da Alagoa, resultante da divisão 
de um lote existente em dois lotes e numa área para o 
arruamento da futura expansão do Parque.
A empresa a instalar é a BeB Concept Isolation, da área 
da caixilharia de alumínios, com vocação exportadora, 
que se encontra a laborar em Paradela de Lorvão e que, a 
partir desta aquisição, criará instalações próprias e novos 
postos de trabalho.

15 EMPRESAS PME LÍDER 
E EXCELÊNCIA
O IAPMEI distinguiu 15 empresas de Penacova com o 
estatuto "PME Líder 2021” (1), com base nos seus níveis 
de solidez e de desempenho económico-financeiro. Destas, 
quatro foram também distinguidas com o estatuto "PME 
Excelência” (2), pelo seu "mérito e contributo para os 
resultados da economia”.
Premiados:
• Águas das Caldas de Penacova, SA  (1 e 2)
• Antunes & Filhos, Lda
• Cortitrans - Soc. de Madeiras e Transportes, Lda (1 e 2)
• Costruções Rodrigues & Filho, Lda
• Fernandes & Henriques, Lda
• Fozvias, Unipessoal Lda. (1 e 2)
• Leitão do Aires, Lda
• MACOP - Materiais de Construção, SA
• Martins & Gomes, Lda
• Naturdermo, Lda
• Penatir - Transportes, Lda
• Placolás - Comércio de Pladur e Gesso, Lda
• Reninstal, Unipessoal Lda
• Transportes Rodoviários de Mercadorias de Aguieira, S.A
• Veiga Lopes, S.A.  (1 e 2)
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▼  

MUNICÍPIO OFERECE 
VALES PARA MATERIAL 
ESCOLAR

A câmara decidiu oferecer a cada aluno do 1º Ciclo do 
concelho um “voucher”, um vale, no valor unitário de 
16€, para ajudar os pais/encarregados de educação na 
aquisição de material escolar no ano letivo de 2022/2023.
Os “vouchers” só são válidos para as papelarias do con-
celho.

ALUNOS PARTICIPARAM 
NA UNIVERSIDADE 
DE VERÃO
Dez alunos do Agrupamento de Escolas de Penacova, 
um do 11º ano e nove do 12º ano, participaram na Uni-
versidade de Verão. A organização ficou a cargo da 
Universidade de Coimbra, que ofereceu 23 áreas de 
conhecimento, workshops, alojamento em residências 
universitárias e a participação em eventos culturais e 
desportivos.

CÂMARA AUMENTA PARA O DOBRO 
BOLSAS UNIVERSITÁRIAS
A câmara de Penacova atribuiu 38 bolsas de estudo, num 
total de 25 mil euros, a 30 alunos do que frequentam o 
ensino superior e a oito do ensino secundário, todos eles 
com bom desempenho escolar e pertencentes a famílias 
com parcos recursos financeiros.
O regulamento em vigor previa a atribuição de apenas 
16 bolsas a jovens universitários, mas, tendo em conta 
o registo de 37 candidaturas - apenas sete destas foram 
excluídas por incumprimentos das regras - o Executivo 
de Álvaro Coimbra decidiu aumentar o número de apoios 
para 30 bolsas, no valor de 70€/mês, durante dez meses, 
a cada aluno contemplado.
“Em tempos difíceis e de crise económica e social grave 
para muitas famílias, como são aqueles em que vivemos, é 
nosso entendimento que a autarquia deve contribuir para 
o incentivo ao mérito e ao desempenho escolar, reduzindo 
dificuldades socioeconómicas dos seus munícipes”, afirmou 
o autarca de Penacova.
Relativamente ao ensino secundário, foram apresentadas 

oito candidaturas, pelo que todas elas foram contempladas 
com uma bolsa de 50€/mês, durante dez meses.
A atribuição de bolsas de estudo é regida pelas seguintes 
orientações: os estudantes têm de residir no concelho de 
Penacova há pelo menos três anos, apresentar aprovei-
tamento escolar, no ano anterior, igual ou superior a 14 
valores e uma situação economicamente desfavorecida 
(capitação média mensal do agregado familiar a que per-
tence inferior à RMMG - Retribuição Mínima Mensal 
Garantida).
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José Alberto Costa

DIA DO MUNICÍPIO MARCADO PELAS CONDECORAÇÕES HONORÍFICAS ▼

Joaquim Leitão Couto

Lina Carpinteiro e Ana Paula Marques em representação
de Diamantino Carpinteiro

Maria da Luz Ralha e Maria Pureza Ralha
em representação de António Fonseca Ferreira

União Desportiva Lorvanense

Ernesto Coelho

José Bernardes Oliveira

Manuel Cunha Nogueira

Armando Henriques Simões

Altina Carril em representação de Artur Carril Ana Paula Rodrigues em representação de Manuel Guerra Silva

José Alberto Costa, gestor municipal em 1976 e Joaquim 
Leitão Couto, presidente da câmara entre 1979 e 1982 
receberam das mãos da ministra da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa, a Medalha de Honra, a mais alta distinção. A 
Medalha de Mérito foi atribuída a oito personalidades e 
uma instituição. O município distinguiu ainda funcionários 
com 25 e 35 anos de serviço.
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▼  

1ª FEIRA DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR FOI UM ÊXITO

A câmara de Penacova promoveu, no passado dia 3 de 
junho de 2022, no pavilhão Aniceto Simões, a 1ª Feira 
de Orientação Escolar e Profissional que contou com 
as presenças de universidades, institutos politécnicos, 
Exército, GNR, escolas profissionais e agrupamentos de 
escolas. O objetivo foi apresentar aos jovens alunos um 
conjunto de ofertas no ensino superior e profissional, 
tirar dúvidas e ajudar a definir o seu futuro.
“Convidámos diversos estabelecimentos de ensino 
superior, públicos e privados, para virem apresentar 

os seus cursos aos alunos do nosso concelho e de toda 
a região, sobretudo aos que frequentam os 9º, 10º, 11º 
e 12º anos de escolaridade. Mas desafiámos também 
estabelecimentos de ensino profissional, o Exército e a 
GNR a mostrar que há outros caminhos de futuro para 
os nossos jovens”, explicou o vereador da Educação, 
Carlos Sousa.
De acordo com o autarca, “o município entendeu que 
este contacto direto dos alunos com as instituições 
convidadas é uma ajuda muito importante e porventura 
crucial para, esclarecidas todas as dúvidas colocadas 
pelos jovens e mesmo pelos seus encarregados de edu-
cação, aqueles definirem, com maior clareza e precisão, 
o seu futuro académico/profissional”.
“Queremos muito que esta iniciativa da câmara de 
Penacova fique conhecida como um evento que ajudou 
verdadeiramente a definir o futuro de muitos jovens 
estudantes. E esse futuro não tem necessariamente 
de passar por uma universidade ou politécnico. Por 
isso é que tivemos connosco, entre outros, o Exército 
português, a GNR (Serviço de Proteção da Natureza e 
do Ambiente e Escola Segura), o Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, escola de hotelaria e escola de 
cabeleireiros, que apresentaram propostas alternativas à 
via académica e nem por isso menos importantes, desa-
fiantes e motivadoras”, afirma o vereador Carlos Sousa.

POLITÉCNICO 
DE COIMBRA E MUNICÍPIO 
CRIAM GABINETE  
DE INOVAÇÃO
O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), em parceria com 
a câmara de Penacova, apresentou em sessão pública o 
projeto @GIR – Gabinete de Inovação Regional.
A iniciativa do IPC, em parceria com autarquias e institui-
ções da região, pretende apoiar a inovação tecnológica e 
empresarial de base regional, através de uma forte ligação 
do conhecimento à prática, contribuindo para o reforço 
da competitividade da economia regional.
Álvaro Coimbra, presidente da câmara, enalteceu a inicia-
tiva sublinhando a disponibilidade do IPC em estar mais 
próximo das pessoas e dos territórios contribuindo para 
a valorização e qualificação dos seus recursos. 
Segundo a vice-presidente do IPC, Érica Castanheira, “o 

objetivo é tornar o IPC um motor de desenvolvimento 
regional com base na inovação e formação.”
O Agir – Gabinete de Inovação Regional conta com gabi-
netes de atendimento, em cada um dos municípios e uma 
equipa multidisciplinar disponível para ajudar a criar novos 
negócios. Em Penacova, o gabinete situado na câmara, 
recebe quinzenalmente. Os interessados devem contactar 
via email para: ssilva@cm-penacova.pt
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▼

TRANSPORTE “SIT FLEXI” CHEGA 
A 72 LUGARES DO CONCELHO

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
pretende dar um impulso ao sistema SIT FLEXI que 
garante transporte dentro dos municípios às pessoas 
mais desfavorecidas.
Penacova é o concelho dos 19 que compõem a CIM-RC 
que tem o maior número de passageiros do sistema 
SIT Flexi – Transporte Flexível a Pedido.
Trata-se de um sistema com cerca de ano e meio de 
existência efetiva, em que o utente reserva a viagem 
de véspera e é transportado de táxi pelo preço de um 
bilhete de autocarro.
Funciona especialmente entre aldeias mais distantes 
e instituições das sedes de concelho, como os centros 
de saúde ou a câmara municipal.
Numa parceria com o município de Penacova, Nuno 
Pomar, coordenador de estrutura da CIM-RC disse 
que “presta serviço a territórios de baixa densidade”, 
o que, no caso deste concelho, se faz em dois dias da 
semana (terça-feira e quinta-feira), com dois horários 
de manhã e dois de regresso à tarde. Há 72 lugares do 
concelho onde os moradores podem pedir o transporte 
personalizado.
No total do território da CIM-RC estão sinalizados 630 
lugares e aldeias, onde os táxis SIT Flexi podem ir, 
153 rotas e adesão de 130 taxistas. O objetivo é fazer 
crescer o serviço nos 19 concelhos, das atuais cerca 
de 400 reservas por mês para as 500.
O vereador da Mobilidade e Transportes de Pena-
cova, António Magalhães Cardoso adiantou que há 
quatro taxistas do concelho no sistema, ressalvando 
que “mesmo sendo o município com mais passageiros, 
não estamos satisfeitos e há processos a melhorar”.

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO 
PARA TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO

O pagamento integral do transporte escolar, para todos os 
níveis e ensino, passou a ser assegurado pelo município.
Carlos Sousa, vereador com o pelouro da Educação, subli-
nha que “esta é uma medida ponderada, que, no âmbito 
das competências municipais, tinha de ser tomada. Sendo 
a educação um dos eixos prioritários, nós, Executivo, 
continuamos empenhados em prestar o máximo de apoio 

e proximidade às famílias e uma promoção de igualdade 
no acesso ao ensino, de forma a combater o abandono 
e insucesso escolar”.
Esta é, acrescenta o vereador, "uma aposta da autar-
quia para apoiar as famílias, promover a igualdade no 
acesso à educação, atenuar as desigualdades sociais e a 
autonomia do aluno".
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▼ FESTAS DO MUNICÍPIO DE PENACOVA 2022  

Trazer as Festas do Município para o centro histórico 
da vila de Penacova foi uma aposta ganha! Entre 14 
e 17 de julho, assistimos a espetáculos vibrantes, em 
três palcos, tasquinhas e artesanato com elevada 
procura, comércio local de portas abertas “fora de 
horas", bares, cafés e restaurantes com noites agi-
tadas. Vimos pessoas felizes, ruas cheias de vida e 
cor. As associações, artesãos, grupos - comunidade 
ucraniana incluída - e os munícipes em geral res-
ponderam afirmativamente ao desafio.
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DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA EM PENACOVA
O Município de Penacova assinalou no dia 1 de junho, o 
Dia Mundial da Criança com um conjunto de atividades 
direcionadas às crianças do concelho.

FÉRIAS DE VERÃO 2022

O município de Penacova, em colaboração com as IPSS´s 
do concelho, organizou diversas atividades de ocupação de 
tempos livres para as crianças do pré-escolar, 1º e 2º CEB, 
como forma de apoiar as famílias que não tinham onde 
deixar os filhos no período de férias escolares. 
As atividades das férias de verão encerraram com uma 
festa no pavilhão municipal Aniceto Simões que juntou 
as crianças, os pais e os monitores.

CRIANÇAS APRENDERAM 
A IMPORTÂNCIA 
DO CICLO DA ÁGUA 

Mais de uma centena de crianças do ensino pré-escolar 
do concelho de Penacova participaram numa iniciativa de 
sensibilização ambiental associada ao programa Bandeira 
Azul 2022. A ação teve como objetivo ensinar e conscien-
cializar os mais pequenos para a importância da água, 
nomeadamente os seus estados físicos, o seu ciclo e a 
disponibilidade de água doce e salgada no nosso planeta.
A atividade foi realizada ao longo de cinco dias, com 
visitas aos jardins de infância de Figueira de Lorvão, 
Penacova, São Pedro de Alva, São Mamede/Aveleira e 
Lorvão, envolvendo um total de 125 crianças.

ALUNOS DE ERASMUS 
RECEBIDOS NA CÂMARA 
MUNICIPAL

Cerca 50 alunos de Erasmus e respetivos professores, 
oriundos da Letónia, Chipre, Roménia, Turquia e Bulgária 
visitaram os Paços do Município de Penacova onde foram 
recebidos pelo presidente da câmara, Álvaro Coimbra.
Durante a semana os jovens visitaram algumas empresas 
do concelho e realizaram diversas atividades no Agrupa-
mento de Escolas de Penacova.
A presença deste programa “Erasmus +” em Penacova 
foi da responsabilidade do Agrupamento de Escolas de 
Penacova e contou com o apoio do município.
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▼  

FORMAÇÃO PARA AGENTES TURÍSTICOS
Cerca de meia centena de pessoas participaram na “For-
mação + Próxima” que o Turismo de Portugal, a Escola de 
Hotelaria e Turismo de Coimbra e o Município de Penacova 
promoveram, dirigida a empresários, gestores, quadros 
intermédios e operacionais.
Tratou-se de uma iniciativa que contribuiu para um maior 
conhecimento das autarquias e dos seus agentes e uma 
maior capacitação do turismo no concelho de Penacova, 
com enriquecimento da história, produtos turísticos e 
informação sobre o património material e imaterial, com 
o propósito de acrescentar valor ao tecido empresarial 
local e ao território.
A iniciativa “Formação + Próxima” prossegue em 2023 
com ações de formação em áreas como a informação 
turística, marketing digital, serviço de vinhos na restau-
ração e alojamento local. A primeira das ações de 2023 
decorrerá entre 4 e 13 de janeiro, em horário pós-laboral, 

no auditório das piscinas. As inscrições são gratuitas mas 
carecem de registo prévio em: https://academiadigital.
turismodeportugal.pt/index.php?option=com_training&-
task=show&id=2676&Itemid=33

PENACOVA NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2022

O município de Penacova esteve presente na 32ª edição 
da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).
A autarquia apresentou-se sob o tema “do Rio à Serra”, 
num novo balcão integrado no pavilhão da CIM Região 
de Coimbra.
Presente na cerimónia de abertura, Magda Rodrigues, 

vice-presidente da câmara municipal de Penacova, viu 
a participação do município com “grande otimismo e 
confiança”. Num espaço da CIM-RC, onde se “cultivou 
uma visão estratégica comum para os territórios, criando 
formas de promover um desenvolvimento harmonioso 
entre os municípios e onde saiu reforçado o empenho 
de todos num território tão diverso”, aproveitando-se 
para mostrar “cada vez mais a beleza e singularidade do 
nosso concelho, seja na valorização dos nossos corredores 
naturais, nas grandes rotas, ou do Mosteiro de Lorvão”. 
Para dar a conhecer Penacova aos visitantes, o município 
preparou um “pack”, com o nome sugestivo, “Descobrir 
Penacova” que resultou do trabalho em rede com os res-
taurantes, unidades de alojamento e empresas ligadas 
ao turismo-natureza.
Este “pack” esteve disponível no balcão da BTL através do 
formato de cupão que habilitou a vários prémios: estadias, 
refeições e várias experiências (descidas do Mondego em 
kaiak, passeios de barca serrana ou de barco nas albufeiras, 
passeios de jeep, etc).
A apresentação “do Rio à Serra”, contou com a participação 
do grupo de teatro Partículas Soltas, Grupo Etnográfico 
de Lorvão, Jonas Van Vossole, da empresa “Pioneiro do 
Mondego” e Fábio Nogueira, da empresa “Serranas do 
Mondego”.
A edição deste ano da BTL contou com 1.400 expositores 
e cerca de 60 destinos.
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PALITOS DE PESTANA VENCEM PRÉMIO 
NO "WORLDS FOOD GIFTS AWARDS 2022"

A embalagem inovadora dos “Palitos de Pestana” con-
quistou dois prémios na fase regional do concurso “World 
Food Gifts Challenge 2022”. 
A conhecida artesã Fátima Lopes, uma das representantes 
de Penacova no concurso, recebeu os prémios “Melhor 
Inovação em Design Tradicional” e “Food Gift 2022 da 
Região de Coimbra – Não Comestível”.
A embalagem de palitos, de formato triangular, foi conce-
bida com cartão e madeira de choupo e inspirada nas velas 
de um moinho de vento. A ligação ao território, o fabrico 
artesanal, a sustentabilidade e a portabilidade foram traços 
comuns das duas dezenas e meia de produtos a concurso. 
“São dois prémios que nos orgulham muito! Os palitos 
são um património fantástico de Penacova. As áreas da 
inovação e do design são uma forma de trazer esta herança 
para os nossos dias”, afirmou o presidente da câmara, 
Álvaro Coimbra. 
Para além dos “Palitos de Pestana”, Penacova também 
levou a concurso, na categoria comestíveis, uma emba-
lagem inovadora para nevadas, feita nos mesmos mate-
riais e igualmente inspirada nos moinhos de vento. Para 
apresentar este “food gift” esteve presente Marília Costa, 

da Padaria do Largo.
Os “Palitos de Pestana” representaram a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra na fase mundial 
do concurso que decorreu em Menorca, Espanha, no 
pretérito mês de abril.

PENACOVA DISTINGUIDA COM PRÉMIO 
“TURISMO MILITAR PORTUGUÊS 2021”

A câmara de Penacova foi distinguida com o prémio 
"Turismo Militar Português 2021”, em sinal de reconheci-
mento pelo trabalho de salvaguarda, proteção e divulgação 
do património histórico-militar nacional.
O galardão, atribuído no decorrer do último encontro anual 
da Associação de Turismo Militar Português (ATMPT), foi 
entregue pelo presidente da câmara de Porto de Mós, 
Jorge Vala, à vice-presidente do município de Penacova, 
tendo Magda Rodrigues prometido que “Penacova tudo 
irá fazer para continuar a merecer a honra de tamanha 
distinção e empenhar-se para prestigiar ainda mais, nesta 
matéria, o seu território e as suas gentes". 
O referido encontro teve lugar no cineteatro de Porto de 
Mós e foi organizado em conjunto pela ATMPT e pela 
câmara local, com a parceria da Fundação Batalha de 
Aljubarrota e Turismo do Centro de Portugal, contando, 
ainda, com o apoio institucional do Turismo de Portugal 
e Direção Geral do Património Cultural.
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▼  

PRÉMIO DE PINTURA MARTINS DA COSTA 
COM MAIS DE UMA CENTENA DE CONCORRENTES

António Fernando Martins, Maria Vitória Correia e 
Pedro Santiago Lopes foram os grandes vencedores 
da edição de 2022 do Prémio de Pintura Martins da 
Costa, uma iniciativa promovida pela câmara de Pena-
cova, que, este ano, contou com mais de uma centena 
de concorrentes do continente e da ilha da Madeira.
Para além dos vencedores nos escalões de “Alunos do 
Ensino Superior Artístico e Artistas Plásticos em geral” 
(António Fernando Martins), “Público geral” (Maria 
Vitória Correia) e “Alunos de 3º ciclo” (Pedro Santiago 
Lopes), o júri do concurso, composto por dois familiares 
do pintor, por um representante do município e por 
um representante do Agrupamento de Escolas de 
Penacova, decidiu atribuir também menções honrosas 
a Jaqueline Ann Moys, Rita Guedes, Aline Welmer, 
Vitória Rocha e Leonor Batista Grilo.
“Foi porventura uma das edições do concurso mais 
disputadas, com maior qualidade e diversidade. Foi 
difícil escolher os melhores entre os melhores, mas 
essa dificuldade só veio reforçar a nossa convicção 
de que este evento é verdadeiramente importante e 
veio para ficar, porque a memória do ilustre Martins 

da Costa tem de ser perpetuada”, disse, aquando da 
entrega dos prémios, o presidente da câmara, Álvaro 
Coimbra.

CASAL BELGA FEZ DOAÇÃO DE INSTRUMENTOS

John Joris e Oetje Wauters doaram ao município um 
conjunto de instrumentos musicais. O casal belga fundou, 
há alguns anos, a "Do Well", uma instituição sem fins 
lucrativos que se tem dedicado a ações solidárias sobretudo 
em Mianmar, a antiga Birmânia. Ao longo de mais de uma 
década, a "Do Well" fez várias doações (material escolar, 
medicamentos, roupa, material informático, cirurgias, etc.) 

naquele país asiático e contribuiu para o desenvolvimento 
de várias comunidades locais. A ligação de John Joris ao 
mundo da música fez com que tenha organizado concertos 
de cariz beneficente, ao lado de Joost Zweegers, conhecido 
cantor e compositor da banda Novastar.
Descobriram Penacova através de amigos e acabaram 
por comprar e recuperar uma casa numa das aldeias 
do concelho. 
Há um ano conheceram o presidente da câmara, Álvaro 
Coimbra, e transmitiram a vontade de querer ajudar 
a desenvolver a cultura local, em especial o ensino da 
música.
A ajuda materializou-se com a entrega de múltiplos instru-
mentos musicais e material áudio. "Estamos eternamente 
gratos ao John e à Oetje por este gesto! Sabemos da sua 
dedicação a estas causas, sobretudo, noutros hemisférios 
e isto é mais uma prova do seu altruísmo. Esta doação 
de instrumentos vai enriquecer o ensino da música, da 
nossa Escola de Artes e ajudar alguns grupos culturais 
do concelho", afirmou Álvaro Coimbra.
O casal vive atualmente em Hasselt, na Bélgica.
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 “STREET FOOD” EM PENACOVA COM COMIDAS DO MUNDO / “SALTARICO” ▼

O evento gastronómico “Street Food Tour” decorreu no 
Mirante Emídio da Silva, no centro histórico da vila de 
Penacova, com panorâmica fantástica sobre o vale do 
Mondego.
Mais de uma dezena de food trucks, bandas ao vivo, dj’s, 
teatro e animação de rua foram alguns dos atrativos do 
“Street Food Tour”, que, para além de diversas comidas do 
mundo, contou também com a participação da restauração 
local e da conhecida doçaria conventual de Penacova.

Penacova recebeu a 1ª edição do “Saltarico”, um 
festival de marionetas, música, arte circense e 
teatro dedicado às crianças. Teatro infantil com 
a companhia “Camaleão”, um espetáculo com o 
eterno Avô Cantigas e ainda animação de rua com 
malabaristas, personagens em andas, bolas de 
sabão gigantes e palhaços completaram o evento 
que aconteceu, em simultâneo, com o “Street Food 
Tour”.
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▼  

JAMIE STEPHENSON E JOANA ESPERANÇO 
VENCEM 6º PENACOVA TRAIL DO CENTRO

Nos dias 3 e 4 de Setembro, a Carlos Sá Nature Events 
em parceria com o município de Penacova e Turismo 
de Centro organizou a 6ª edição do Penacova Trail do 
Centro.
Penacova recebeu centenas de atletas de todas as 
regiões do país, e de 16 nacionalidades diferentes.
O prólogo, prova de 2km, foi ganho por Daniel Santos 
do EDV Viana Trail. O pódio feminino foi composto por 
Sandra Ferreira, do Clube Desportivo Feirense, seguida 
de Joana Esperanço, do Montanha Clube Trail Runnig/
Efapel e de Ana Botelho, do Cinfães a Correr.
A prova principal de 43km foi ganha por Jamie Stephen-

son com 3h45m29s. O britânico foi o mais rápido, no 
setor masculino, seguido por Nuno Silva dos Gafanhori 
e Nelson Santos da equipa Runners do Demo.
Joana Esperanço, do Montanha Clube Trail Running/
Efapel, venceu em senhoras, seguida de Ana Botelho 
do Cinfães a Correr e Rebeca Branco da equipa Trail 
do Texugo.
A distância dos 33km foi vencida por Ricardo Carreira 
do OCS-Arrábida Trail Team e Sandra Ferreira do Clube 
Desportivo Feirense e na distância de 17km, João Fer-
reira do Airorun e Ana Oliveira, do clube Fátima Trail 
Team chegaram em primeiro lugar.

MUNICIPALITO ANIMOU RECONQUINHO
O “Municipalito” voltou ao areal da praia fluvial do Recon-
quinho. O torneio de futebol de praia realizou-se este 
verão com as inscrições de atletas a reverterem a favor 
da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental.
O torneio organizado pela autarquia pretendeu promover a 
prática desportiva e dinamizar um dos espaços de eleição 
do verão em Penacova, a praia fluvial do Reconquinho.
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▼

MUNICÍPIO HOMENAGEOU CAMPEÕES

O município de Penacova distinguiu equipas e atletas 
que se sagraram campeões em diferentes modalidades, 
a nível nacional e distrital.
Em futsal foram distinguidos a União Popular e Cultural 
de Chelo, cuja equipa de seniores masculinos se sagrou 
campeã distrital, e o GSSDCR Miro Futsal, campeão 
distrital de iniciados (ambas da AFC), e a União Despor-
tiva Lorvanense, campeã distrital do Inatel.
Na mesma cerimónia, o município homenageou também 
atletas individuais, campeões distritais e nacionais nas 
mais diversas modalidades. Destaque para o campeão 

de boccia António Marques e para atletas de atletismo, 
bilhar, ciclismo, karaté, judo e pesca desportiva.
A vice-presidente da câmara de Penacova, que tem 
o pelouro do Desporto, Magda Rodrigues, assumiu o 
desejo de, neste mandato, agregar todos os agentes 
desportivos do concelho num objetivo comum: incen-
tivar a prática desportiva e articular os eventos no 
tempo e no espaço.
 “Outro objetivo, pessoal e político, é fomentar o des-
porto inclusivo”, rematou a autarca, acentuando a 
importância de ter também agraciado António Marques.

FUNCIONÁRIOS EM 
TORNEIO DE FUTSAL 
Uma equipa do município participou num torneio entre 
autarquias. A competição foi organizada pela câmara de 
Leiria, na sequência da sua eleição, pela Associação das 
Cidades Europeias do Desporto (ACES Europe), como 
Cidade Europeia de Desporto 2022.
A equipa penacovense venceu 4 partidas e concedeu 
apenas 1 derrota, ficando empatada no topo da tabela 
com os municípios de Mangualde e Sabugal, obrigando 
a critérios de desempate que a atirou para a 3ª posição 
do grupo e consequente eliminação.
Pedro Costa, capitão da equipa do município de Penacova 
afirmou que “estamos tristes, obviamente, porque o 
objetivo desportivo não foi atingido, mas muito agradados 
pelas nossas prestações nas diferentes dimensões do 
convívio, muito em especial na confraternização com 
quem recebemos e onde fomos recebidos. Queremos 
agradecer a todos os envolvidos e registar um especial 

agradecimento à senhora vice-presidente, considerando 
o que nos foi disponibilizado bem como pela forma 
aguerrida com que nos acompanhou. O nosso obrigado 
e reconhecimento.”
Magda Rodrigues, vereadora com o pelouro do Desporto, 
sublinhou a “união e entrega tão briosa como representa-
ram esta casa, e a certeza de que estão lançadas as bases 
para outras iniciativas de natureza idêntica, promovendo 
um forte espírito de companheirismo”.
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▼  

RALLY LEGENDS NAS ESTRADAS DE PENACOVA

A mítica prova de automobilismo "Rally Legends" esteve 
na estrada entre 4 e 6 de novembro, numa parceria entre 
os municípios de Penacova, Mealhada, Mortágua, Turismo 
do Centro e o Clube Luso Clássicos.
Os míticos automóveis que arrastaram multidões nas déca-
das de 70 e 80 voltaram à estrada para dar espetáculo! 
O rali esteve em Penacova com uma partida simbólica 
(em frente à Câmara Municipal), um parque fechado 
para o público apreciar as "máquinas" (zona das escolas) 
e um troço cronometrado (zona dos "Cinco Caminhos"), 
reeditando a mítica classificativa do Rali de Portugal. Este 

troço cronometrado, com direito a duas passagens, con-
centrou centenas de admiradores do desporto automóvel, 
sobretudo nas zonas espetáculo da aldeia do Cerquedo e 
cruzamento dos 5 Caminhos.
O presidente da câmara, Álvaro Coimbra afirmou que o 
evento foi o resultado de um trabalho conjunto que está a 
ser desenvolvido com Mortágua e Mealhada na promoção 
turística do território – “existem traços comuns entre nós 
e esta região do Bussaco, do Mondego e da Aguieira tem 
um elevado potencial turístico que merece ser trabalhado 
em conjunto.”

JOGOS TRADICIONAIS 
NO RECONQUINHO
Decorreu na Praia Fluvial do Reconquinho, o 1º torneio de 
jogos tradicionais, organizado pelo município de Penacova 
e pela UDL – União Desportiva Lorvanense, uma jornada 
desportiva, onde no final ganhou, sobretudo, o convívio 
e a amizade.
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MOSTRA NACIONAL DE DOÇARIA CONVENTUAL E BIENAL DE MÚSICA DE LORVÃO ▼

O Mosteiro do Lorvão foi palco das primeiras edições da 
Mostra Nacional de Doçaria Conventual e da Bienal Inter-
nacional de Música, eventos que pretendem valorizar este 
monumento nacional, dando projeção ao órgão de tubos e 
à doçaria conventual local, como é o caso das nevadas e 
dos pastéis de Lorvão. A mostra contou com duas dezenas 
de expositores representando todas as regiões do país.
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▼ HÁ FESTA NA ALDEIA

O programa cultural "Há Festa na Aldeia" levou espe-
táculos a Casal de Santo Amaro, Agrêlo, Roxo, Friú-
mes, Travanca do Mondego, Cerquedo, Vale da Vinha 
e Cácemes, estando representadas todas as freguesias 
do concelho de Penacova. Tratou-se de uma iniciativa 
que deu cumprimento a uma das prioridades do atual 
Exe cutivo municipal de “levar a oferta cultural a todo 
o território concelhio”, uma oferta que foi 100% preen-
chida com grupos e artistas locais, uma forma também 
de valorizar os nossos grupos e as nossas associações.
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▼

INICIATIVA “UNIR AS PONTAS” VISITA FREGUESIAS
O executivo camarário iniciou em finais de outubro um 
conjunto de visitas às freguesias e uniões de freguesias 
do concelho.
A primeira paragem do executivo municipal aconteceu 
em Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, nos 
dias 28 e 29 de outubro.
Para além de encontros informais com a população, em 
várias locais e reuniões nas instalações das juntas de 
freguesia de Travanca e Oliveira do Mondego, o executivo 
liderado por Álvaro Coimbra deslocou-se a alguns locais 
para abordar questões específicas.
A meio caminho, entre Oliveira do Mondego e a Conchada, 
visitou a área de lazer junto à albufeira, confirmou o seu 
potencial turístico e a intenção de avançar com alguns 
melhoramentos em 2023, em parceria com a união das 
freguesias. O turismo foi aliás, um tema recorrente, nesta 
deslocação. O executivo aproveitou a ocasião para fazer 
um ponto de situação de um investimento privado numa 
quinta, junto ao Alto das Lamas e uma área de dezenas 
de hectares, propriedade do grupo EDP, no perímetro 
da barragem da Aguieira, onde outrora foi pensado um 
empreendimento turístico.
A visita passou também pela área empresarial dos Covais, 
alvo recentemente de intervenção de limpeza e venda de 
lotes. A comitiva aproveitou para visitar a Silurf, empresa 
da área dos resíduos que se instalou há poucos meses nas 
antigas instalações de uma unidade fabril.
O executivo camarário que foi acompanhado, nesta inicia-
tiva, pelo presidente da União das Freguesias, Luís Pechim 

e por elementos da sua equipa, teve oportunidade de ver 
as obras executadas recentemente pelo município na rede 
de abastecimento de água no Cunhedo.
A visita de dois dias terminou na junta de freguesia de 
Travanca do Mondego, onde o autarca local enumerou uma 
série de questões e preocupações relacionadas, sobretudo, 
com o deficiente funcionamento do abastecimento de 
água e saneamento.
Nos dias 25 e 26 de novembro, a iniciativa “Unir as Pontas” 
esteve na freguesia de Sazes. O executivo visitou algu-
mas obras em curso, de iniciativa da junta de freguesia, 
nomeadamente arruamentos em Sazes, Ponte da Mata e 
Cácemes e outros investimentos situados na freguesia, da 
responsabilidade da câmara, como sejam o novo Centro 
de Recolha Animal e a execução de faixas de gestão de 
combustível.
No domínio das acessibilidades, Álvaro Coimbra anunciou 
uma intervenção conjunta na estrada 235, com o município 
da Mealhada, para melhoria da sinalização horizontal e 
a criação de um novo acesso ao parque empresarial da 
Espinheira.
Ainda na Espinheira, o executivo camarário visitou as 
futuras instalações do Espaço do Cidadão, um novo serviço 
que surge através de acordo com a CIM – Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra e a AMA – Agência 
de Modernização Administrativa. 
Na visita de dois dias, a comitiva encontrou-se ainda com os 
responsáveis do projeto de exploração da água das Corgas, 
e pretendeu saber qual o ponto de situação.
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▼  

“ “OPINIÃO

O orçamento municipal de 2023, apresentado pelo Exe-
cutivo Municipal, é um documento que espelha as suas 
linhas orientadoras, sendo possível aferir a estratégia que 
o Executivo Municipal tem para cumprir com o programa 
eleitoral sufragado nas últimas eleições. Infelizmente não é 
isso que acontece. A situação da crise financeira que todos 
vivemos, não pode ser desculpa para tão pouca ambição. 
Já o Presidente Álvaro Coimbra escrevia, criticando o 
orçamento municipal de 2015: “Não sou especialista da 
matéria, mas julgo que as restrições orçamentais não 
justificam tudo” - disse nessa altura. Não podemos estar 
mais de acordo.
Estão na memória de todos as fotos distribuídas na campa-
nha eleitoral a transportarem carne às costas no terreiro, 
do saneamento da Carvoeira, da frota de autocarros em 
fim de vida, dos moinhos da Atalhada - em 2023 não 
vamos ter nada disso. Não esperávamos encontrar a obra, 
mas pelo menos as ideias, os projetos, os tais que o Sr. 
Presidente dizia que não saiam do papel. Mas pelo menos 
existiam em papel, como é exemplo o caso do Centro 
Interpretativo do Mosteiro de Lorvão e da Casa do Monte, 
entre outros. Este orçamento contempla a conclusão de 
obras que vinham do mandato anterior: Centro Educativo 
de Figueira de Lorvão, Canil Municipal, Casa das Artes 
e outros. Vemos também incluídos projetos deixados 
pelo anterior Executivo, como a requalificação do edifício 
municipal, o alargamento das zonas industriais, o acesso 
à vila pelo largo Dona Amélia, a requalificação urbana das 
vilas de São Pedro de Alva e de Lorvão.
O Turismo, o tema que por inúmeras vezes o Sr. Presidente 
referiu como estratégico, não trás nada de novo, muito 
menos o tão prometido plano estratégico e a criação da 
marca que ia distinguir e dar visibilidade a Penacova a 
nível nacional e nos mercados internacionais. Há sim, 
a tentativa de querer apagar a marca que está criada e 
consolidada, como o exemplo do “Penacova tem bom 
ar”, os aristas, mas também outros projetos como é o 

caso do Caminho Português de Santiago, Rota de Cister, 
os Caminhos do Bussaco. Fica implícito a tentativa de 
apagar estes projetos porque só foram iniciados, e bem, 
no mandato do Dr. Humberto Oliveira.
Relativamente à APIN nem uma palavra, e já lá vai um 
ano e alguns meses. Não é percetível afinal qual o cami-
nho que este Executivo está a seguir. Aquela que o Sr. 
Presidente da Câmara assumiu publicamente como uma 
promessa de campanha nunca mais lhe ouvimos uma 
palavra sobre a mesma. No orçamento de 2023, o que se 
vê, é que na rubrica de saneamento, o único investimento 
que existe não é um metro de saneamento, mas sim um 
trator “limpa fossas”.
Nas Juntas de Freguesia, julgamos que o apoio podia ser 
reforçado, porque também elas veem os seus custos fixos 
aumentarem, com menos possibilidades de receitas. No 
último ano foi retirada as limpezas das vilas às Juntas 
de Freguesia, para ser entregue à empresa municipal. 
Como era previsível, e apesar do elevado investimento 
em maquinaria, o certo é que não se reflete na limpeza 
das áreas que lhes estão atribuídas. Mudou-se e não foi 
para melhor!!
Nos doze anos em que Humberto Oliveira foi Presidente, 
também teve orçamentos muito difíceis de gerir, recor-
damos a crise financeira de 2011 com a vinda da Troika, 
os incêndios de 2017 e depois a Pandemia em 2020. 
Durante estes anos o PSD votou quase sempre contra os 
orçamentos apresentados, referindo que “o orçamento é 
um documento que tem reflexo em opções políticas, que 
não são nossas e isso seria suficiente para motivar o voto 
contra.” Pois bem, nós diríamos que este documento não 
reflete as nossas opções (PS), nem muito menos reflete 
as promessas eleitorais do Sr. Presidente da Câmara, e 
muito menos defende os interesses de Penacova e dos 
Penacovenses. Desejamos a todos os Penacovenses um 
Feliz Natal e um ano de 2023 com saúde e com as maiores 
realizações pessoais e coletivas.

TEXTO DO PARTIDO SOCIALISTA
Um ano de 2023 sem estratégia, sem um rumo definido e com muitas promessas
por cumprir!

Nota: A CDU não enviou texto para publicação nesta edição do Boletim Municipal.
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▼

CIM DE COIMBRA E VISEU CRITICAM ATRASOS 
NO IP3 E DEFENDEM PERFIL DE AUTO-ESTRADA

As comunidades intermunicipais (CIM) da Região de 
Coimbra e de Viseu Dão Lafões criticam os atrasos nas 
obras de requalificação do IP3 e defenderam uma alter-
nativa que garanta, no futuro, perfil de auto-estrada 
em todo a via.
“Queremos que o Governo nos diga, de uma vez por todas, 
qual o calendário de obras do IP3 [itinerário principal 
número 3], e queremos que sejam avançadas e estudadas 
soluções técnicas para o troço entre Penacova e Santa 
Comba Dão, incluindo Coimbra, onde há uma zona muito 
sensível que é a do Botão, para a qual não sabemos qual 
a verdadeira solução para essa zona, que é uma área 
bastante complicada”, afirmou aos jornalistas o presi-
dente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, no final 
da reunião das duas CIM, que decorreu no seu concelho.
O autarca, que assumiu as funções de porta-voz, salientou 
que todos os municípios criticam os atrasos e derrapagem 
de prazos que as obras de requalificação do IP3 têm 
sofrido, desde o seu anúncio.
Para além disso, as duas CIM defendem que sejam avan-
çadas soluções técnicas para o troço entre Santa Comba 
Dão e Coimbra, parte da via com “maiores constrangi-
mentos” e onde não está previsto que haja duas faixas de 
rodagem em cada sentido em vários dos pontos dessa via.
“Nós queremos que o IP3 tenha duplicação de faixas. Não 

estamos a falar de uma auto-estrada, mas de aproveitar 
o projecto em curso para haver duplicação”, realçou.
O presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas, 
sublinhou que o objectivo da tomada de posição não 
passa por atrasar ainda mais o processo de requalificação 
daquela estrada que liga Viseu a Coimbra.
“Que se faça aquilo que está bem feito [nomeadamente, 
entre Santa Comba Dão e Viseu] e que se modifique um 
outro complemento em termos de itinerário”, disse, con-
siderando uma “vergonha nacional” a ligação rodoviária 
entre aquelas duas cidades.
“Concluam aquilo que é para concluir e estudem con-
dignamente o resto que falta”, frisou Fernando Ruas.
Já o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, 
em representação da CIM Região de Coimbra, salientou 
que “o que está a ser posto em causa é a coesão territorial”.
“Verificamos que esta obra está sempre a ser preterida 
e a ficar para trás em relação a outras que avançam. Foi 
isso que motivou as reuniões e levará, caso seja neces-
sário, a intensificar a nossa intervenção para que a obra 
recupere dos atrasos e que se corrijam as anomalias que 
persistem”, afirmou.
As CIM irão avançar também com um pedido de reunião 
com o Governo para assegurar o perfil de auto-estrada 
em todo o troço do IP3, referiram os autarcas.

Álvaro Coimbra ao lado dos presidentes das câmaras de Coimbra, José Manuel Silva, e de Viseu, Fernando Ruas
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ALTERAÇÃO DO PDM APROVADA
A Câmara e a Assembleia Municipal de Penacova aprovaram 
a alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), o que, na 
opinião do presidente da Autarquia, Álvaro Coimbra, "vai per-
mitir consolidar e ampliar espaços de atração de atividades 
económicas, garantir a coerência dos aglomerados urbanos 
existentes e a contenção da fragmentação territorial”.
“Esta alteração do PDM contribuirá para o aumento da 
capacidade de atração de investimentos estruturantes no 
concelho”, assegura o presidente da Câmara de Penacova.
Em causa está a reponderação das regras de classificação e 
qualificação previstas na legislação, abrangendo a totalidade 
do território do concelho de Penacova, que teria de ser feita 

até ao final de 2023.
A alteração agora aprovada decorre de uma deliberação 
de 10 de maio de 2021 e obedeceu a um processo que o 
Executivo classifica de "muito complexo".
Foram ponderadas 34 participações iniciais e nove na 
sequência da discussão pública recentemente concluída 
e foram tidos em conta 165 compromissos urbanísticos 
(correspondendo a aprovações municipais de pretensões 
de edificação). 
O solo urbano passa a corresponder a cerca de 10% do 
território concelhio, enquanto o solo destinado a floresta 
ocupa mais de 76%.

ORÇAMENTO DE RIGOR PARA 2023 
E SEM COMPROMETER O FUTURO
O orçamento para 2023 será de contenção e rigor, mas não 
compromete a estratégia de desenvolvimento traçada para 
o concelho. A ideia foi expressa pelo presidente da câmara, 
Álvaro Coimbra, durante a sessão extraordinária do execu-
tivo camarário que aprovou o documento, juntamente com 
as grandes opções do plano, com os votos a favor do PSD e 
contra do PS. Na Assembleia Municipal, o documento foi 
aprovado com 12 votos a favor, de toda a bancada do PSD, 
10 votos contra e 5 abstenções do PS e o voto contra da CDU.
Com um valor um pouco acima dos dezassete milhões de 
euros, o orçamento municipal para 2023 é fortemente 
marcado pela conjuntura económica (tendência inflacio-
nista) e pela necessidade de acomodar o forte aumento da 
eletricidade, gás, combustíveis e matérias-primas, tendo este 
último fator reflexo significativo no aumento das emprei-
tadas em curso.
“Será um exercício económico exigente e, ao mesmo tempo, 
desafiante, marcado pelo clima de incerteza provocado pelo 
conflito na Ucrânia. Por outro lado, as transferências do 
estado não acompanham a tendência de subida dos custos 
associados à aquisição de bens e serviços, remunerações, 
etc”, esclarece o autarca.
Apesar da conjuntura económica desfavorável, um conjunto 
de novos projetos, impulsionados por candidaturas a fundos 

europeus, vai permitir manter o rumo traçado pelo atual 
executivo social-democrata. 
A requalificação do centro de saúde de Penacova, com can-
didatura já submetida ao PRR – Programa de Recuperação e 
Resiliência, num valor aproximado de um milhão de euros, 
o programa de recuperação do setor da habitação (IHRU), 
a musealização da Casa das Artes Martins da Costa e um 
conjunto de candidaturas já aprovadas nos domínios do 
ambiente (bio-resíduos), floresta (Floresta Comum e Con-
domínio de Aldeia), conversão de antigas escolas primárias 
para alojamento temporário (BNAUT), apoio a refugiados 
(FAMI) e cultura (modernização do auditório municipal) 
são, no seu conjunto, indicadores da dinâmica imprimida 
por este executivo.
A chegada do novo quadro comunitário, o PT2030, alimenta 
a esperança de poder alavancar outros projetos em áreas 
como as infraestruturas, educação, saúde e turismo.
A sessão extraordinária do executivo camarário deliberou 
manter em 0,3%, a taxa do imposto municipal sobre imóveis 
(IMI), a derrama e taxa municipal de direitos de passagem 
em 0%. A dedução de IMI para agregados familiares fixou-se 
nos seguintes valores: 20 euros, com um dependente a 
cargo, 40 euros com dois e setenta euros com três depen-
dentes ou mais.
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FEIRA SABORES DA TERRA ▼

A feira "Sabores da Terra" abriu portas em Penacova, com tas-
quinhas a oferecer, durante três dias, o melhor da gastronomia 
regional, mais de duas dezenas de expositores a comercializar 
produtos agrícolas, música popular e, no último dia do certame, 
um showcooking e uma transmissão de cinco horas do programa 
“Aqui Portugal, em direto na RTP1 e RTP Internacional, a mostrar 
o património histórico e paisagístico de Penacova.
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▼  




