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Uma história exemplar

DIA DO MUNICÍPIO

A pequena Maria
Antónia, de cinco anos,
reúne com Presidente
Humberto Oliveira

Secretário de Estado das
Autárquias Locais esteve em
Penacova nas comemorações
do feriado municipal.
O governante afirmou que a
Câmara tem saúde financeira e,
ao mesmo tempo, tem reduzido
o passivo que existia.
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Entrevista

Urbano Marques,
administrador das
Águas das Caldas
de Penacova:
“Esta terra tem evoluído,
tem avançado, tem
melhorado… e muito!”

MULTIDÃO ENCHE AS
FESTAS DO CONCELHO
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Ambiente
O Concelho tem duas
praias com Bandeira
Azul: a do Reconquinho
e a do Vimieiro

Esta é já a terceira edição da feira do Desporto e Natureza promovida
pelo Município de Penacova.
PÁG. 4 e 5

PÁG. 10

PENACOVA APRESENTA
BOM DESEMPENHO
ECONÓMICO
PÁG. 9

2009

2015

Os dados oficiais
vêm demonstrar que o
Concelho de Penacova tem
2012
conquistado um bom desempenho
económico e que teve uma excelente
resposta mesmo em tempos de crise.
Neste gráfico, relativo ao volume de negócios
das 20 maiores empresas sediadas no nosso território,
houve um salto dos 43 milhões para os 78 milhões
de euros, sendo que, para os anos seguintes, perspetiva-se
a mesma tendência de subida nos vários parâmetros.
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Open de Poznan
decorreu entre 5 e 10 de julho

MAIS DUAS
MEDALHAS
PARA
ANTÓNIO
MARQUES

INCÊNDIOS
Entreajuda em todo o
Concelho contribuiu
para minorar o efeito
das chamas

ATLETA DA APCC CONQUISTOU
OURO E PRATA NA POLÓNIA

A
Livraria do Mondego

sabia que...
O

monumento natural que marca a paisagem das margens do
Mondego junto a Penacova, a Livraria do Mondego, é um
monumento que o tempo esculpiu ao longo de mais de 400
milhões de anos.
Depois de ter recebido o Alva, seu afluente da margem esquerda,
o Mondego estrangula-se ao atravessar o contraforte de Entre
Penedos e surgem as altas assentadas de quartzíticos dispostos
quase verticalmente, como se de livros numa estante se tratasse,
o que de resto deu origem à designação popular de Livraria do
Mondego.

ntónio Marques, jogador
de boccia da Associação
de Paralisia Cerebral de
Coimbra (APCC) e um dos mais
medalhados do mundo, acaba de
conseguir mais duas conquistas
para juntar ao seu currículo. Em
representação de Portugal no Regional Open de Pozan, o atleta
conquistou uma medalha de ouro
(como membro da equipa BC1/
BC2) e outra de prata (na competição individual da categoria BC1).
Nesta que foi a sua primeira
presença numa competição internacional envergando as cores
portuguesas depois dos Jogos
Paralímpicos do ano passado, o
atleta nascido em Aveleira (Penacova) há 53 anos contribuiu
para o percurso 100% vitorioso
de Portugal na competição de
equipas. No torneio individual
apresentou-se também em grande forma, sendo batido apenas
pelo seu compatriota João Pinto.
Marques foi acompanhado,
como acontece há mais de duas
décadas, pelo seu treinador e

Constituída por quartzíticos do Ordovícico, a Livraria do
Mondego foi, por Galopim de Carvalho, classificada como um
Geomonumento ao Nível do Afloramento, constituindo-se,
pelas caraterísticas geológicas que encerra e pela graciosidade
escultórica que o tempo lhe incutiu, como um dos mais singulares
monumentos naturais de Portugal.
A Livraria do Mondego é visível para quem circula no IP3,
imediatamente na zona da ponte sobre o rio Mondego, junto a
Penacova. Os passadiços em que o Município tem vindo a investir
são uma opção turística muito aprazível e saudável.
Temos acesso direto e privilegiado a este monumento a partir da
EN2. Esta estrada está envolta numa mística e contém algo de
lendário que a distingue das outras. Foi Projetada como ligação
entre Chaves e Faro num percurso vertiginoso pela espinha dorsal
do País sendo a estrada nacional mais extensa de Portugal, a única
que o atravessa de lés a lés, e a maior da Europa.
António Marques no Open de Poznan

parceiro de competição Emílio
Conceição. Ambos deram um
importante contributo para uma
prestação excecional da Seleção
Nacional, que conquistou no total dez medalhas nesta prova,
disputada entre os dias 5 e 10 de
julho.
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António Marques é o atleta de
boccia com mais medalhas conquistadas em Jogos Paralímpicos
(sete naquela modalidade e uma
no atletismo) e que há mais tempo compete em torneios internacionais em todo o mundo. Antes
desta prova, ocupava o quarto
lugar do ranking mundial individual da classe BC1.

F

O Regional Open de Poznan
insere-se num novo modelo de
competição, introduzido esta
época, que pretende dar oportunidades a novos jogadores para
competirem ao mais alto nível
e estabelecerem-se no circuito
mundial. Contou com mais de 80
participantes, em representação
de 13 países, tendo viajado de
Portugal 12 atletas.

O Centro Distrital de Operações
de Socorro de Coimbra deu o incêndio como dominado. Os centros de saúde de Penacova e de
Poiares permaneceram abertos
24 horas por dia enquanto o incêndio se manteve ativo.

oram cerca de 500 operacionais de vários pontos do
País a ajudar no combate
ao incêndio que lavrou no Concelho de Penacova, com início
em 26 de julho, chegando a ter
quatro frentes ativas e vários reacendimentos, obrigando inclusivamente ao corte de estradas.

Centro de
Saúde aberto
24 horas por
dia durante o
período do
incêndio que
lavrou em
Penacova para
prestar apoio à
população
afetada

memória

Arquivo fotográfico Digital de Penacova
A Câmara Municipal de Penacova / Biblioteca Municipal tem estado a recolher fotografias sobre o Concelho de
Penacova, tornando-o detentor de um espólio fotográfico com valor patrimonial para a história de Penacova. Está a ser
solicitado a todos os munícipes que emprestem fotografias à Biblioteca Municipal, para que esta as possa digitalizar, para
constituir o acervo do arquivo fotográfico digital. Pretendemos obter fotografias de temáticas variadas, nomeadamente:
monumentos e edifícios; igrejas e capelas; paisagens naturais; fatos e acontecimentos (religiosos, desportivos, culturais,
etc); tradições, usos e costumes; cenas da vida familiar; e outras que considere relevantes.
Este arquivo permite para além de (re)viver memórias, permite também ao leitor usufruir à distância,
através da internet destas fotografias. O Arquivo Fotográfico Digital de Penacova pode ser consultado em
www.flickr.com/photos/80723326@N02/
Colabore connosco, juntos podemos (re)construir a história do Concelho!

Rancho Infantil de Penacova

Rancho Típico de Penacova - 1912

entre nós
Caras e Caros Amigos,
Nesta edição, tal como temos vindo a fazer, celebramos
Penacova e os Penacovenses. E temos muitas razões para isso,
com responsabilidade, sentido de compromisso, humildade,
mas sobretudo orgulho na nossa terra e nas nossas gentes.
Desde António José de Almeida, nascido há 151 anos em Vale
da Vinha, São Pedro de Alva, que foi Presidente da República,
homem de liberdade e fraternidade, uma referência inestimável
de um dos períodos da nossa História mais rica e agitada –
cuja casa onde nasceu foi adquirida pelo Município há três
anos, e já foi intervencionada para preservar este edificado,
a fim de podermos colocar em marcha um projeto global
que ali pretendemos realizar. Mas também celebramos com
orgulho a história desta comunidade e trabalhamos também
inefavelmente para engrandecer a história das nossas gentes e
das nossas paisagens. O verde da floresta que representa 70%
do nosso território. O Alva e o Mondego, as suas encostas e a
terra fecunda das suas ínsuas. As ruas ainda de características
medievais. A história conservada nas paredes rochosas
geradas há mais de 400 Milhões de anos, quando o tempo
começou a esculpir um dos mais extraordinários monumentos
naturais de Portugal: a Livraria do Mondego. Em Penacova é
possível descobrir pequenos açudes, levadas, praias fluviais,
rodas e azenhas... E experimentem subir ao Penedo d’Castro.
Ou descobrir o património riquíssimo do Mosteiro de Lorvão,
que remonta ao século VI e encerra uma enorme riqueza
artística. E os nossos moinhos que constituem um núcleo
molinológico dos mais marcantes de Portugal.
O Município tem vindo a investir convictamente em políticas
para as pessoas, onde se incluem áreas como a educação, a
cultura, a ação social, o desporto, a valorização do património,
o ambiente, o turismo, o desenvolvimento económico. Isto
faz-se com inclusão, com a participação de todos, com o
estímulo e o apreço de tantos que dedicam o seu empenho e
a sua paixão a este Concelho. Por isso tenho de deixar aqui
uma palavra para todos os trabalhadores e colaboradores do
Município de Penacova, entre eles os cinco que homenageámos
recentemente, por terem completado 25 anos de atividade ao
serviço de Penacova e dos Penacovenses, mas também
à D. Lurdes, que se aposentou recentemente. A todo o universo
de gente boa que diariamente faz de nós um Município ímpar,
deixo uma palavra de gratidão. O melhor de nós é isto mesmo:
somos um coletivo forte, único, solidário, com grande amor pelo
nosso Concelho, capaz de ultrapassar barreiras e de superarse em cada dia. E de, na manhã seguinte, acordar ainda mais
motivado para continuar a dar o melhor de si.
Um abraço amigo,
Nota
No dia em que escrevo estas linhas, o fogo lavra no Concelho,
arrancando lágrimas de nós, povo que constrói e não se conforma perante
a destruição. Deixo um sinal de apreço e um abraço fraterno a todos
quantos colaboraram no combate às chamas, em especial aos Bombeiros
Voluntários, mas também aos cidadãos em geral. Todos fomos gente de
causas. Expresso a minha solidariedade às populações afetadas.

Banda Filarmónica - 1912
Humberto Oliveira
Presidente do Município de Penacova
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Assinalando a geminação de Penacova
com Cistierna

Penacova Natura
MULTIDÃO ENCHE AS
FESTAS DO CONCELHO

Colaboradores do Município foram homenageados

UM NÚMERO QUE TEM VINDO A AUMENTAR TAMBÉM
DIA DO
MUNICÍPIO GRAÇAS A UM CARTAZ CADA VEZ MAIS ATRATIVO.

O

Município de Penacova assinalou, a 17 de
julho, o seu Feriado
Municipal. A Cerimónia Oficial foi presidida pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos
Miguel, que elogiou a gestão financeira do Concelho.

A

marca gerada pelo Município, Penacova Natura,
dedicada ao Desporto e à
Natureza, bem como a proporcionar um encontro de gente de todo
o Concelho, atingiu o maior sucesso desde a sua criação, tendo
recebido pessoas de todo o País,
atraídas por um cartaz de qualidade nacional e proporcionando
ao comércio local uma atividade
suplementar, oferecendo ainda a
possibilidade de várias empresas
e instituições exporem o que de
melhor têm vindo a fazer.

Neste dia formalizou-se
também a geminação de Penacova com a vila espanhola
de Cistierna, aproximando
povos irmãos e potenciando Entre 14 e 17 de julho, o Parque
oportunidades culturais, so- Verde António Marques recebeu o “Penacova Natura Festas
ciais e económicas.
Estas cerimónias ficaram
ainda marcadas pela homenagem aos colaboradores do Município de Penacova que completaram 25
anos ao serviço da autarquia, ou que se aposentaram ao longo deste ano.

Foto de grupo nos Paços do Concelho

Junto ao busto de António José de Almeida

do Município 2017 e a 3ª Feira
do Desporto e Natureza”, onde
todas as emoções do programa
foram concentradas naquele palco privilegiado que contou com
23 expositores e 27 tasquinhas e
restaurantes.
GNR, D.A.M.A e Tony Carreira,
foram as principais “caras” do
cartaz, onde não deixou de haver
espaço para os artistas e grupos
locais, DJ’s e muita animação,
que se espalhou pelo recinto ao
longo dos quatro dias do evento,
que encerrou, na 2ª feira, 17 de
julho, data em que Penacova celebrou o seu Feriado Municipal,
comemorando o 151º aniversário
do nascimento de António José
de Almeida.
Humberto Oliveira fez questão de fazer reverter uma parte
da bilheteira para a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penacova, que tem
já sido apoiada pelo Município
noutras rubricas, e que continua
a ser por mais esta via da adesão
às festas.

Esta é já a terceira edição da feira do Desporto e Natureza promovida pelo Município de Penacova.

Conferência de Imprensa de apresentação do programa

O valor dos ingressos oscilou
entre os 3€ e os 5€, tendo sido
gratuita a entrada no dia do
feriado do Município. Por
outro lado, para garantir uma
maior poupança às famílias,
o Município disponibilizou a
preços mais módicos três packs
familiares.

destaque.

Entre 14 e 17 de julho, o Parque Verde
António Marques recebeu o “Penacova
Natura Festas do Município 2017 e a 3ª
Feira do Desporto e Natureza”, onde todas
as emoções do programa foram concentradas
naquele palco privilegiado, que contou com
23 expositores e 27 tasquinhas e restaurantes.
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Município procedeu a algumas alterações e melhorias face aos anos anteriores, o que possibilitou proporcionar
a presença de seis mil pessoas por
noite, mais duas mil do que no passado. Estas alterações basearam-se
na mudança de posição do palco
do certame, resultando daí um
melhor aproveitamento do espaço
quer para o público quer para os
expositores. Os artistas também
passaram a contar com um palco
maior, permitindo-lhes melhores
condições de espetáculo.
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“PENACOVA TEM EVOLUÍDO, TEM
AVANÇADO, TEM MELHORADO… E MUITO!”
Como começou o negócio das Águas?
Tudo começou em 1991, associado com três amigos.
Interrogámo-nos sobre o que fazer em conjunto com
vista ao fututo. Concluímos que gostaríamos de estar
no setor da água. Corremos o País de norte a sul, para
encontrar a água que desse viabilidade à concretização
do nosso projeto. Em Vila Flor, Trás-os-Montes, jorram
nascentes naturais de águas gaseificadas, iniciámos o
licenciamento da marca Frize. Mas de imediato descobrimos Penacova.
O que viram na altura na água de Penacova?
Tivemos desde logo a convicção de que seria um bom
produto, com muita qualidade e também capacidade para
podermos fazer um bom projeto. Cedemos a posição de
Vila Flor e, dos quatro amigos, ficámos dois. Apostámos tudo em Penacova. Em boa hora! Pois está à vista
aquilo que queríamos. Mantemo-nos os mesmos dois.
Fizemos o negócio com os terrenos, fizemos os furos,
licenciámos a água, licenciámos a fábrica, fomos escolher equipamentos ao estrangeiro, sobretudo a Espanha,
Itália e Japão.

Vem a Penacova todas as semanas, estando muito
presente...
Penacova é uma vila com pureza, faz parte da beleza
deste Portugal, estas pedras, estes penedos, este rio, este
casario desafiando a gravidade das encostas, é bonito…
Julgo que é bom viver cá. Isto é diferente, para melhor,
do meio que nos rodeia.
Como vê o Concelho?
Penacova tem evoluído, tem avançado, tem melhorado…
e muito! Há sempre algo mais a fazer, nunca tudo
está feito, pela simples razão de que mesmo que não
haja o espaço que às vezes é necessário para se poder
desenvolver, existe sempre forma de tentar descobrir o
engenho de modificar. Cabe aos responsáveis apurar o
que é mais oportuno e prioritário.

O esforço de investimento é constante?
A fábrica investe continuamente em tecnologia e tem
certificações de qualidade muito rigorosas, como a ISO
22000:2005 e a certificação alemã IFS, que são as mais
indicadas nesta área.
Prevê a expansão?
Estamos este ano a investir num novo aperfeiçoamento
e desenvolvimento na linha de 5 litros e também em
mais reservatórios de água, para aumentar a nossa disponibilidade e para fazermos face mais prontamente às
solicitações do mercado, estamos a pensar em investir
em mais um ou dois armazéns para corresponder ao
pico do verão. Está ainda previsto mais um avultado
investimento na produção de garrafas. No ano passado
investimos em energia fotovoltaica, naquela que será
uma das maiores da zona centro do País. Todos os anos
investimos…
Como se chega a líder de mercado?
Este mercado é muito competitivo. Temos um excelente
produto aliado a um bom preço. Só assim podemos ser
líderes de mercado.

Fala com o Presidente do Município com frequência?
O Dr. Humberto só não faz melhor porque não pode fazer
milagres. Toda a sua equipa, bem como as pessoas da
Câmara, estão sempre disponíveis. A equipa funciona e
as pessoas estão todas interessadas e motivadas para fazer
alguma coisa por esta terra. Espero a melhor cooperação,
já em tempos abordada, que é a melhoria do acesso às
Caldas de Penacova, pois são inúmeros os carros que aqui
tiveram de ser rebocados, e é preciso que a empresa líder
de mercado das águas tenha um acesso condigno.
Há algum tempo começou a falar-se na A13…
Entendo que a Serra do Bussaco não pode nem deve ser
atravessada em túnel porque pode destruir as Caldas de
Penacova e o Luso. É público e há estudos que apontam
nesse sentido. A zona de recarga mais importante das
Caldas de Penacova, e a do Luso, responsável por mais
de 50% da água mineral deste País, fica ali. Nós e a
Câmara estamos unidos nesse sentido. Podemos deixar
passar a estrada e o túnel onde quiserem, mas não no
Bussaco. Mas sempre requalificando o IP3, que é uma
das molas desta terra e trará mais gente ainda.

A captação começou por ser gradual…
Esta fábrica iniciou com apenas duas linhas de enchimento, nos primeiros anos com uma produção de 30%.
Hoje alcançámos o patamar de líder do mercado.
É muita água…
Em 2014 vendemos 168 milhões de litros, com uma
faturação de 16 milhões de euros. Em 2015 vendemos
185 milhões de litros com uma faturação de 17 milhões
de euros, em 2016, vendemos 213 milhões de litros,
com uma faturação de 19 milhões de euros. Este ano de
2017 estamos a subir 25%! Temos 67 colaboradores.
Estamos em muitos pontos da Europa, mas também em
Angola, Moçambique, Cabo-Verde, Guiné, São Tomé,
Estados Unidos da América, Macau. Somos líderes de
mercado neste setor já há quatro anos, e PME Líder e
PME Excelência há seis ou sete anos consecutivos.

que investirmos metade sem viabilidade nenhuma. Se o
hotel não tivesse completo sucesso, com certeza que um
teleférico teria… atraindo mais pessoas e resolvendo o
constrangimento da circulação automóvel e do estacionamento. Onde é que se paravam os carros há dez anos
em Penacova? Era muito complicado, só em infração…
Felizmente que esta Câmara conseguiu fazer parques de
estacionamento que ajudaram a resolver alguns problemas.

A água de Penacova é tão boa como dizem?
A água não é toda igual, mesmo dentro do Concelho.
As Caldas de Penacova têm uma das melhores águas
do País, ou não seria líder de mercado.

Costuma cá trazer gente de fora…
Farei em breve uma iniciativa com mais de 200 pessoas,
com refeição e descida do rio em canoa. Sentimos dificuldade em arranjar alojamento para algumas pessoas.
Nos sítios disponíveis na zona estava tudo cheio!
Tivemos de espalhar as pessoas à volta de Penacova.
O Hotel de Penacova podia ter um papel diferente, com
vida própria. Claro que esta iniciativa que vamos fazer
não é suficiente para a sua sobrevivência. Mas há coisas
ali a fazer. Por exemplo, os caminhos são estreitos...
O Hotel é um problema antigo com várias tentativas
de viabilização…
Quando gastaram mais de três milhões de euros, os promotores deviam ter sido mais ousados. O teleférico podia
ter sido uma boa opção. À Santa Casa da Misericórdia de
Penacova, com toda a sua boa vontade, faltou-lhe a gestão
para ver se era possível rentabilizar, ou ver se o investimento feito, que foi grande, estava bem feito.
Nunca equacionou usar a sua experiência empresarial para viabilizar uma solução?
Eu não sou do ramo hoteleiro. Se fosse, teria de ver
qual a possibilidade de captação de fundos. Julgo que
falta ali um teleférico… Se investirmos cinco milhões
de euros com possibilidade de viabilização, é melhor

PARQUE EMPRESARIAL
DA ALAGOA
Como vê a aposta do Município de Penacova
no Parque da Alagoa?

A zona industrial da Alagoa é uma boa
realidade e tem condições para fixar mais
desenvolvimento. Nós próprios, Águas das
Caldas de Penacova, brevemente iremos
pensar em deslocar para lá uma área substancial tendo em vista a exportação, uma
vez que necessitamos de mais capacidade
de armazenamento para fazer face a isso.
Prevê alterações positivas no que concerne
aos postos de trabalho?

Aqueles que hoje são contratados certamente passariam a efetivos. Esse é o passo
seguinte que estamos a pensar dar.

entrevista.

Entrevista ao empresário e administrador das Águas
das Caldas de Penacova, empresa líder de mercado,
que engarrafa mais de 220 milhões de litros por ano.
Urbano Marques começou a trabalhar muito
novo e desde cedo demonstrou estar à altura das
responsabilidades, tendo trilhado um percurso
notável, conduzindo a sua empresa Águas das
Caldas de Penacova à liderança no seu setor
de mercado, engarrafando atualmente mais de
220 milhões de litros por ano, exportando para
vários países e estando inclusivamente a estudar
a expansão dos seus negócios no território
penacovense. Frontal e direto, fala de todos os temas
em total liberdade e com a convicção que tanto
caracteriza este empresário.
Nesta entrevista concedida ao Jornal do Município
tira do baú da memória uma parte da sua vida
e desvenda como chegou ao sucesso. Começa a
desfiar a linha do tempo, desde que nasceu em
1942, em Mortágua, na localidade de Vale de Açores.
A sua família era constituída pelos pais e, para
além dele, mais duas irmãs, vivendo do setor das
madeiras. Fez a instrução primária e começou a
trabalhar muito novo, como na altura era frequente.
Por isso fez-se a pulso. Aos 14 anos já dava conta
dos muitos afazeres ao lado da família e, quando
tinha 18 ou 19 anos, o pai estabeleceu-se por conta
própria: “fizemos uma boa fábrica de madeiras que

ÁGUAS DAS CORGAS
À VISTA?
Pode revelar se está no seu horizonte
empresarial pegar nas Águas das Corgas?

Temos pensado seriamente ter outra
unidade de produção, com mais outra
fonte de captação. Isso implica duplicar
o investimento, montar outra fábrica, em
moldes diferentes, nas imediações da zona
industrial. É uma conversa recorrente
entre mim e o meu sócio. Temos falado
nisso. Não escondo que estamos a analisar
essa possibilidade.

UMA IDEIA PARA
A ROTUNDA DA BARCA
Gostaria de ver existir na rotunda da
barca uma intervenção com uma zona de
descanso que serviria de ponto de viragem, com um posto de abastecimento de
combustível, permitindo a existência de
mais um bar ou restaurante. Seria um nó
com possibilidade de investimento para
Penacova. Gostaria de ver acontecer.

se desenvolveu muito”, recorda Urbano Marques.
Estudou contabilidade e cálculo comercial. A tropa
levou-o ao Ultramar, onde esteve dois anos em
Angola, entre 1963 e 1965, e dos quais guarda boas
recordações: “foi o melhor tempo da minha vida”,
confessa. Regressou e ajudou a expandir o negócio
familiar das madeiras.
Casou com uma assistente social. As opções de
emprego da sua mulher eram escassas e indicavam
o caminho de Lisboa. Por isso rumaram à capital em
1967. Começou por adquirir posição societária numa
carpintaria. Foi para lá para investir e fazer crescer
o negócio. Era o mais novo e revelou-se também o
mais capaz. Mais tarde acabou por comprar com um
familiar a totalidade da empresa.
Empreendedor, aventurou-se noutras áreas.
Correu riscos. A sua família foi aumentando.
Tem uma filha, que trabalha consigo,
e dois netos. Vive desde 1980 num
sítio calmo, em Caxias, zona
próxima do mar, no
concelho de Oeiras e
distrito de Lisboa.

URBANO
MARQUES

8 | PENACOVA.

Protocolo com
EDP Distribuição
para modernizar
rede de iluminação pública

Turismo Município
promove-se em Paris

O

P

Município de Penacova,
celebrou com a EDP Distribuição um protocolo
com o objetivo de definir os termos da requalificação e ampliação
da iluminação pública do Concelho, continuando a EDP Distribuição a assumir parte dos encargos
com a substituição de luminárias
instaladas neste território.
De acordo com o documento assinado entre o Humberto Oliveira e a EDP Distribuição, na pessoa de Catarino Nogueira Alves,
diretor de Rede e Clientes Mondego, as novas redes de iluminação pública terão de uma forma
gradual tecnologia LED, assim
como a remodelação e substituição gradual de luminárias com
lâmpadas de vapor de mercúrio
contarão igualmente com LED.
Caberá ainda à Câmara de Penacova decidir em cada caso se nos
núcleos mais antigos do Concelho serão colocadas lanternas
clássicas.

enacova esteve representada em Paris, no Salão
do Imobiliário e do Turismo Português, entre 12 e 14
de maio, para dinamizar o setor
económico e para promover o
seu território enquanto destino
turístico de excelência, através
da mostra dos seus recursos
imobiliários e dos produtos turísticos do concelho, bem como
captar investimento na área do
imobiliário.
Esta iniciativa conjunta desencadeada pela CIM da Região de
Coimbra foi saudada por Humberto Oliveira, presidente da
Câmara Municipal de Penacova,
dando nota de que "o Município
aderiu desde o primeiro momento, entendendo a importância

de mostrar o valor do território,
não apenas em Portugal, mas
igualmente no exterior, dando a conhecer o património, a
oferta turística e, neste caso em
particular, dando igualmente a
conhecer oportunidades de negócio e captando investidores e
investimento.”
Com o objetivo de contribuir
para o posicionamento da Região de Coimbra enquanto referência no destino turístico e
mostrando a disponibilidade
imobiliária e as apetências turísticas, a CIM da Região de
Coimbra pretende dinamizar
momentos de contacto e partilha
entre os diversos intervenientes,
promovendo encontros entre a
oferta e a procura e estimulando

as oportunidades de negócio daí
decorrentes.
De acordo com Humberto Oliveira, "a participação de Penacova pretendeu igualmente
estabelecer contactos com a população francesa e luso-descendente e, particularmente, com
a comunidade portuguesa em
França, lançando o convite para
visitarem Penacova, aproveitando para que aqueles que ainda
não conhecem o Concelho, pudessem neste evento ter contacto com a nossa oferta turística,
nomeadamente com a beleza
paisagística, a riqueza patrimonial, a excelente oferta gastronómica e com a aposta clara num
destino em que a natureza e os
desportos de aventura andam de
mãos dadas".

Empresários
na Alimentaria

O

Município de Penacova desafiou várias empresas do
concelho a promoverem-se na 14ª edição da Alimentaria &
Horexpo – Salão Internacional da
Alimentação, Hotelaria e Tecnologia
para a Indústria Alimentar, na FIL,
em Lisboa. este evento é considerado
a maior plataforma de negócios para
os setores da alimentação, distribuição e hotelaria em Portugal.
De acordo com Humberto Oliveira,
"no âmbito da estratégia de apoio
do Município ao tecido empresarial local, este marcou presença na
inciativa, convidando as empresas
do concelho a fazerem-se representar naquela que é a Feira referência para o mercado português e
mercados de influência portuguesa,
um espaço de negócios privilegiado e networking, que promove
a internacionalização e contribui
decisivamente para a dinâmica das
exportações".
Em representação do concelho,
aceitaram o repto lançado pelo
Município, as empresas Lagar
do Relvão; Fumeiro do Mondego, Lda; DoceLorvão –Fabrico e
Comércio de Doces Conventuais;
Fernandes & Henriques, Lda
– Indústria Alimentar do Mediterrâneo; e BEGAL – Sociedade
Comercial e Industrial de Palitos
e Derivados de Madeira, que, em
balanço, referiram em uníssono,
ter sido esta uma experiência
muito proveitosa, já que desde o
primeiro dia do evento puderam
realizar contactos, quer junto do
mercado nacional, quer no mercado de exportação, mostrando
os seus produtos e desenvolvendo
contactos com vista à realização
de futuras parcerias de negócio.

Como afirma Humberto Oliveira,
“no melhor interesse do Município e das suas populações, ficou
salvaguardado neste protocolo
que, tendo em conta a evolução
tecnológica e a redução dos custos e dos consumos, a concessão
será periodicamente revista”.
O Município de Penacova tem vindo nos últimos anos a investir na
remodelação da sua rede pública
de iluminação, tendo já colocado
aproximadamente 534 luminárias
LED em vários pontos do Concelho, operando uma considerável
modernização ao mesmo tempo
que tem conseguido baixar os custos da fatura energética.
Município convidou os visitantes a conhecerem a oferta imobiliária do Concelho e as oportunidades de investimento

Tecnologia Câmara
poupa 11 mil euros
na iluminação

H

umberto Oliveira, presidente
do Município de Penacova,
faz o balanço de um ano de
modernização da iluminação pública. De acordo com o autarca, a
fatura energética correspondente à
iluminação pública paga pela Câmara de Penacova corresponde a uma
poupança de 10.995,13 euros.

Um ano após de o Município de Penacova ter iniciado o projeto de criação
de novas redes de iluminação pública,
em parceria com a EDP Distribuição,
com a substituição de 534 luminárias
de tecnologias de vapor de mercúrio
e vapor de sódio por luminárias equipadas a LED, a poupança tornou-se
evidente. A totalidade das baixadas de

iluminação pública intervencionadas
corresponde às localidades de Ribela, Casalito, Casal de Santo Amaro,
Galiana, Água do Soito, Largo D.
Amélia (Penacova), Cunhedo, Oliveira do Mondego e Foz do Caneiro. Humberto Oliveira afirma que
“as novas luminárias com lâmpadas
LED, quando comparadas com as
substituídas, oferecem uma eficiência energética bastante superior, consumindo apenas cerca de 40% da
energia para a mesma quantidade de
luz emitida e um tempo de vida útil
cerca de 2,5 vezes superior, permitindo assim uma clara poupança nos
custos de manutenção, bem como na
energia consumida, o que é bem re-

fletido na fatura energética correspondente à iluminação pública paga pelo
Município de Penacova, que no último
ano e face à aposta realizada, poupou o
montante de 10.995,13 euros.”
Esta aposta do município na renovação da rede de iluminação pública visa, para além da diminuição
da fatura energética, contribuir para
a redução das emissões de CO2 e
minimizar os desperdícios de luz,
optando por uma tecnologia comprovadamente superior ao nível da
eficiência energética e com forte
impacto ambiental. Neste âmbito, e
com o objetivo de continuar a valorizar o território e o seu património

contribuindo para a sustentabilidade
ambiental do mesmo, serão instaladas, a curto prazo, mais 94 luminárias com lâmpadas LED nas localidades de Alagoa e Porto da Raiva, o
que após um ano do início do projeto
perfará a totalidade de 628 luminárias com lâmpadas LED na área geográfica do Concelho, que, gradualmente, verá irem sendo substituídos
todos os equipamentos obsoletos
existentes na rede de iluminação pública, cuja finalidade visa garantir a
redução do consumo de energia e,
obviamente, reduzir significativamente, ainda que gradualmente, a
fatura energética do município na
iluminação pública."

economia.

Penacova já prepara
ampliação de Parques
para receber mais empresas
0
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festa ExpoAlva, que vai
na sua 5a edição e tem lugar em São Pedro de Alva,
levou muita gente ao certame, que
decorreu durante quatro dias, tendo começado em 16 de junho.
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350.000,00 m
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Dados oficiais das 20 maiores empresas
de Penacova comprovam robustez e
crescimento económico

78.256.134€
16.979.444€

número de trabalhadores
€ volume de negócios
€ exportações

270
43.668.578€

2009

676

59.552.935€

4.995.346€
362

2012

2015

parque empresarial

COVAIS

Parques Empresariais
em ampliação

O

Decorreu
a ExpoAlva

Parque Empresarial da Alagoa foi infraestruturado e dotado de condições adequadas
ao melhor desempenho, tendo sido
uma das apostas deste Executivo
para fixar e trazer novas empresas,
criar postos de trabalho e contribuir
para uma economia mais vigorosa
no Concelho. Este parque encontra-se com ocupação quase de 100%
da área, estando instaladas empresas
como a JTSL - Soluções Técnicas
Manutenção Metalomecânicas, SA;
a Fernandes & Henriques, Lda; a
EXTINRICO – Material de Segurança, Lda; a construtora Veiga Lopes, SA; e a PENACORTE - Soc. de
Corte de Madeiras, Lda.
Neste Parque Empresarial da Alagoa encontram-se ainda em fase

Dezenas de expositores reuniram
várias áreas, como a gastronomia, o artesanato, o comércio, a
indústria e serviços. A animação
musical fez-se também sentir,
com ABBa Tribute Show Band,
Toy, Dj Diego Miranda e o grupo
Função Públika, entre outros dj’s
residentes.
Na inauguração esteve também
presente o presidente do Município, Humberto Oliveira, bem como
o Presidente da Assembleia Municipal, Pedro Coimbra, o Presidente
da Junta de Freguesia, Vítor Cordeiro, entre outros. O momento da
abertura ficou marcado pelo espetáculo de acrobacias aéreas, protagonizado pelo comandante da TAP
Luís Garção.

de instalação novas empresas, bem
como outras que sentiram necessidade de ampliar o seu espaço, entre
elas a GOMAIR – Representações
de Sietemas de Ar Condicionado,
Lda; a RACINGMANIA, Unipessoal, Lda; a Construções Alcino
Filipe Francisco Unipessoal, Lda;
a Fernandes & Henriques, Lda; a
PENACORTE - Sociedade de Corte
de Madeiras, Lda; e a DIAGONAL
ILLUSION, Unipessoal , Lda.
Neste momento, a Câmara Municipal aprovou a alteração do loteamento da Alagoa, permitindo criar um
novo lote que será disponibilizado
à Penaparque 2, mediante contrato
programa onde será possível instalar
empresas pela via do arrendamento, visto que os pavilhões que a Penaparque 2 tem na Zona Industrial
da Espinheira estão com 100% de
ocupação.
Relativamente ao Parque Empresarial dos Covais, neste momento a
Câmara Municipal está a promover
uma alteração ao loteamento com
vista a resolver um constrangimento de enquadramento do PDM que
já vinha da sua criação, aproveitando ainda para redesenhar os lotes,
conseguindo que fiquem com áreas
mais generosas, tornando-os mais
atrativos ao tecido empresarial.
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Praias

Bandeira Azul para praias
do Reconquinho e Vimieiro
N

unca antes tinha acontecido. Depois de um longo e competente trabalho de valorização dos recursos
naturais do Concelho, eis que
chegou, em 22 de junho, o reconhecimento de mais um mérito:
Penacova conta com duas praias
galardoadas com bandeira azul: a
do Reconquinho e agora também
a do Vimieiro.

Percorrido pelos rios Mondego
e Alva, o território do Concelho
de Penacova exibe uma beleza
única. A valorização dos seus recursos, no que respeita às praias
fluviais, mereceu este ano duas
bandeiras azuis. Quanto à do
Reconquinho, este é já o quinto ano consecutivo, tendo esta
praia recebido ainda adicionalmente a Bandeira de Praia
Acessível. No que concerne à
do Vimieiro, em S. Pedro de
Alva, esta estreia-se no lote das
zonas balneares distinguidas.

O presidente da Câmara Municipal
de Penacova, Humberto Oliveira,
hasteou a bandeira numa cerimónia dupla – uma em São Pedro de
Alva e outra em Penacova – que fez
questão de ser pública, abrindo-a à
participação de todos os cidadãos
interessados, sublinhando que “este
galardão atribuído pela Associação
Bandeira Azul Europa constitui para
todos os penacovenses um enorme
orgulho, sendo uma grande satisfação ver reconhecido este sítio de
tamanho encanto a ser valorizado”.
O objetivo do Município é a valorização do território, a sua
atratividade e o aumento de visitas e de geração de economia
para o Concelho, impulsionando
mais qualidade de vida e orgulho
aos seus habitantes. Para tal, as
parcerias do Município com as
Juntas de Freguesia e com os privados que investem no local têm
sido fundamentais para se alcançar estas distinções.

Humberto Oliveira garante que
“isto não é o fim, mas sim o princípio, uma vez que queremos melhorar ainda mais estes e outros espaços, esta é a estratégia que está a
avançar em todo o Concelho”.
Na cerimónia do hastear da
bandeira esteve também presente Paula Garcia, em representação da Agência Portuguesa do Ambiente, tendo
destacado que “este galardão
não premeia apenas a qualidade
da água, mas também a existência de infraestruturas balneares
de apoio bem como a promoção
da segurança aos banhistas, entre
vários outros aspectos”.
Humberto Oliveira salientou
que “nos últimos cinco anos
foi possível criar, com base
na praia do Reconquinho, uma
rede de caminhos pedonais, o
Centro de Trail Running Carlos
Sá e o Centro de BTT.

O objetivo do
Município é a
valorização do
território, a sua
atratividade e o
aumento de visitas e de geração de economia
para o Concelho.

Qualidade
da água

A

s análises à água do rio
Alva e do rio Mondego
foram feitas antes da
época balnear e vão continuar a
ser feitas, com uma periodicidade
de duas semanas, atestando
que não há qualquer tipo de
contaminação no âmbito dos
“parâmetros microbiológicos”.
Ou seja, não há bactérias que
constituam perigo para os
banhistas. Este é apenas um dos
rigorosos critérios de atribuição
da Bandeira Azul, que a Praia
do Reconquinho recebeu pelo 5.º
ano consecutivo, e o Vimieiro pela
1.ª vez.

Lazer
e desporto na
natureza

H

umberto Oliveira,
presidente do Município
de Penacova, distingue os
dois tipos de praia: a que está
na margem do rio Alva “é para
descanso na relva e sombra
debaixo dos choupos”, enquanto
a do Reconquinho apela mais
“ao sol e a banhos, com mais
atividade”.
O investimento anual da
autarquia é, respetivamente, de
15 mil euros e 25 mil euros, em
média, sendo que a praia que
serve a sede do concelho exige
todos os anos a reposição do
areal, que é levado pela corrente
do rio durante o inverno. Além
disso, a partir do Reconquinho
é possível fazer os novos
trajetos, pedonais ou de BTT,
pelas margens do Mondego,
passando por baixo da Ponte
de Penacova, Pista de Pesca de
Vila Nova, Livraria do Mondego,
Porto da Raiva e passagem
pela ponte de madeira, com
regresso ao mesmo local. São
17 quilómetros de um percurso
totalmente sinalizado.

Humberto Oliveira hasteou a Bandeira Azul nas duas praias galardoadas

desporto.
Agenda de atividades de verão nas praias fluviais
		
29 Julho
30 Julho
		
5 Agosto
6 Agosto
		
12 Agosto
13 Agosto
		
19 Agosto
20 Agosto		
		
26 Agosto
27 Agosto

VIMIEIRO

RECONQUINHO

Canoagem
Yoga

Stand Up Paddle
Stand Up Paddle

Zorb Ball
Zorb Ball

Insufláveis Aquáticos
Slide & Dive

Stand Up Paddle
Stand Up Paddle

Canoagem
Canoagem

Aula de Treino Funcional
Stand Up Paddle
Canoagem

Câmara e jovens
associam-se na
limpeza das margens do Mondego

Funny Run
Fim de Semana Radical
Corrida dos Moinhos

Clube Karate Penacova

Município felicita Clube Karate Penacova
pela sua prestação no campeonato nacional
Karate infantil, iniciado e juvenil

O

Dia Mundial do Ambiente foi assinalado em Penacova com uma ação de
limpeza das margens do Mondego, uma iniciativa do Município
de Penacova e da empresa local
“O Pioneiro do Mondego”, que
envolveu a comunidade escolar
penacovense numa atividade que
teve como objetivo sensibilizar
os mais jovens para a proteção do seu meio ambiente, bem
como alertar para o tipo de resíduos que se encontram ao longo
do rio e suas margens.
Humberto Oliveira, presidente do Município de Penacova,
fez questão de marcar presença
e empenhar-se nesta iniciativa,
salientando que “a autarquia associou-se desde a primeira hora
a esta atividade, que vem ao encontro da estratégia de preservação ambiental definida para um
dos nossos principais recursos
endógenos, o Rio Mondego, facto a que não é alheio a permanente aposta na qualidade ambiental
das suas praias, nomeadamente
do Reconquinho, que pelo quinto
ano consecutivo viu ser-lhe atribuído em 2017 o galardão Bandeira Azul”.
Do açude da Carvoeira até ao limite do concelho de Penacova,

JOÃO SÊCO
VICE-CAMPEÃO NACIONAL 2016/17
Federação Nacional Karate Portugal
Kumite Individual Masculino
Iniciado - 54 Kg

O

Município de Penacova,
congratulou o Clube de
Karate de Penacova por,
no dia 27 de maio, ter arrecadado
dois lugares de pódio, na prova
rainha para os atletas dos escalões de formação, o Campeonato
Nacional Karate Infantil, Iniciado e Juvenil, que teve lugar no
Barreiro.
Da comitiva penacovense, acompanhada pelo Treinador Carlos

RAFAEL ALVES
MEDALHA DE BRONZE 2016/17
Federação Nacional Karate Portugal
Kumite Individual Masculino
Juvenil - 50 Kg

Marques, fizeram parte os atletas
Rodrigo Silva, José Cruz, Camila Lopes e Frederico Cruz que,
apesar das excelentes prestações,
não conseguiram alcançar o pódio, lugar alcançado pelos atletas João Sêco, medalha de prata
no escalão Iniciado Masculino
categoria de Kumite -54Kg e
Rafael Alves, medalha de bronze no escalão Juvenil Masculino categoria de Kumite -50Kg.

Humberto Oliveira, presidente do
Município, acompanhado por Ricardo Simões, vereador do Desporto e
Juventude, salienta "a importância do
esforço destes atletas, do clube que
representam, do seu treinador e das
suas famílias, em levar mais longe o
nome de Penacova, já que a sua prestação é fruto de muito esforço e dedicação, e é seguramente um sinónimo
da excelência do concelho de Penacova
a nível desportivo".

cerca de meia centena de jovens
alunos do Agrupamento de Escolas de Penacova e da Escola
Beira Agueira puderam desfrutar o percurso, desta vez, de uma
forma bem diferente, já que para
além do divertimento inerente a
esta atividade, ao longo da descida do rio, estiveram incumbidos de uma missão: observar as
margens e procurar lixos ou resíduos, retirando-os e efetuando a
limpeza das mesmas.
Sabendo que “o Mondego não é
dos rios mais poluídos de Portugal, não podemos deixar de nos
surpreender pela quantidade e diversidade de resíduos que numa
ação desta natureza encontramos", afirmou Humberto Oliveira, acrescentando que "estes são
depositados não apenas por um
número escasso de pessoas, mas
sim por todos nós, num espaço
que é também de todos nós”.
Humberto Oliveira lançou ainda
o repto aos presentes para manterem o espírito inconformado na
defesa do ambiente e do seu território, referindo que “ninguém
gosta de ver num recurso natural
que é único e tão bonito, plásticos, garrafas, caixas e até mesmo
pneus, devendo cada pessoa ter
consciência dos seus atos, preservando algo que é de todos”.
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Penacova
promove Colónia
de Férias Sénior
para os Idosos
das IPSS

N

o âmbito das ações previstas no Plano de Ação
da Rede Social de Penacova, 16 idosos das IPSS do
concelho de Penacova participaram, entre 5 e 9 de junho, numa
Colónia de Férias Sénior, que decorreu na Praia de Quiaios, tendo
ficado alojados nas instalações
dos Serviços Sociais da GNR.
Esta iniciativa teve a organização conjunta da Câmara Municipal de Penacova e de IPSS do
Concelho, entre elas o Centro de
Bem-Estar Social da Freguesia
de Figueira de Lorvão, a Fundação Mário Cunha Brito, a Santa
Casa da Misericórdia de Penacova e p Grupo de Solidariedade Social, Desportivo, Cultural e
Recreativo de Miro.
Esta ação teve como objetivo
proporcionar aos idosos das IPSS
uma semana diferente, saindo da
rotina e ambiente diários, com
passeios junto ao mar, idas à
praia, jogos tradicionais e animação musical, revelando-se uma
iniciativa de sucesso junto da população idosa e técnicos envolvidos na organização.
Na atividade esteve presente o
Vice-presidente da Câmara Municipal de Penacova, João Azadinho, que se mostrou "bastante
agradado" com as manifestações
de contentamento dos participantes, o que, segundo referiu, "é
motivo mais que suficiente para
dar continuidade a este projeto
piloto que, este ano, e pela primeira vez, o município de Penacova organizou e financiou.
No âmbito da visita que realizou, João Azadinho, prestou um
agradecimento muito especial
às IPSS que deram todo o apoio
necessário para que este projeto
se pudesse realizar, uma vez que,
sem esse contributo, não seria
viável dar esta oportunidade à
população sénior do Concelho".
Dado o êxito desta iniciativa, a
Rede Social de Penacova pretende, nos próximos anos, alargar a
participação na colónia de férias
à toda a comunidade sénior do
concelho de Penacova.

APOIO ÀS FAMÍLIAS
EM DIVERSAS ÁREAS
O Município tem feito um investimento significativo no apoio às famílias, em vastas áreas,
sendo esta uma medida transversal, visando estimular a captação de pessoas para o território,
oferecendo-lhes condições ímpares e também fomentando medidas de igualdade no acesso aos
recursos e estimulando a justiça social, como marca indelével presente em políticas modernas
e humanistas, que caminham ao lado do crescimento e do desenvolvimento. As medidas têm
sido reconhecidas e aproveitadas pelos cidadãos. Veja alguns exemplos.
Apoio à Natalidade
O apoio à natalidade, concretiza-se, sob a forma de reembolso
das despesas efetuadas na área
do município de Penacova, com
a aquisição de bens e/ou serviços
considerados indispensáveis ao
desenvolvimento da criança.
O reembolso das referidas despesas é fixado pela autarquia da
seguinte forma: dos zero aos 12
meses - até 100 euros mensais;
dos 13 aos 24 meses - até 75
euros mensais; e dos 25 aos 36
meses - até 50 euros mensais. Estes montantes são majorados em
10% a partir da primeira criança.
Tarifários de água e
saneamento para famílias
numerosas e famílias
carenciadas
Os utilizadores podem beneficiar da aplicação de tarifários
especiais nas seguintes situações:
▪ Tarifário social para famílias de
fracos recursos, aplicável quando o respetivo agregado familiar

possua rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto
sobre o Rendimento de Pessoas
Singulares (IRS), que não ultrapasse uma vez e meia o valor do
salário mínimo nacional;
▪ Tarifário para famílias numerosas, aplicável quando a composição do agregado familiar compreenda 5 ou mais membros;
Bolsas de Estudo
▪ 16 Bolsas de Estudo a estudantes do ensino superior no valor de
700€ cada;
▪ 8 Bolsas de Estudo para estudantes do ensino secundário, no
valor de 500€ cada.
Condições:
a) que residam no concelho de
Penacova, há pelo menos três
anos;
b) que tenham obtido aproveitamento escolar/aprovação no ano
letivo anterior, designadamente
média final igual ou superior a 4
ou a 14 (catorze) valores;
c) que estejam inscritos em estabelecimento do ensino no ano le-

tivo que solicita a Bolsa de Estudo;
d) que apresentem comprovada
situação de carência económica.
Descontos nas Piscinas Municipais de Penacova
a) Cartão Casal
10 entradas – 25€
b) Cartão Família
Pack1 (Pais + 2 ou mais filhos) –
30€
Pack 2 (Pais + 1 Filho) – 25€
Pack 3 (Pai/Mãe + 2 Filhos) – 20€
Pack 4 (Pais + 1 Filho) – 15€
Fundo de Emergência Social
Medidas de apoio a estratos sociais mais desfavorecidos, face à
conjuntura social, económica e financeira do nosso país e tem como
objetivo primordial a prossecução
dos interesses próprios e comuns
dos respetivos munícipes, direcionando a intervenção para a promoção e melhoria das condições
de vida das pessoas e agregados
familiares em situação de grave
carência económica.

Redução do IMI
Redução do Imposto Municipal
sobre Imóveis, no caso de imóvel destinado a habitação própria e permanente, em função
do número de dependentes que
compõem o agregado familiar:
com um dependente a cargo,
20%; com dois, 40%, com três
ou mais, 70%.
Redução nas taxas
de urbanismo
Os jovens entre os 18 e 30 anos,
tem uma redução de 20% no pagamento de taxas pela concessão
de licenças sobre obras particulares de construção de edifícios
urbanos para habitação do titular.

ação social.

INCENTIVO À NATALIDADE PARA
QUE NÃO FALTE O FUTURO

O

município de Penacova tem assumido como
estratégia o incentivo à
natalidade, de forma a fomentar
medidas que motivem o aumento
da taxa de nascimentos no Concelho de Penacova e a inverter a
situação atual de quebra demográfica notada em todo o País e
um pouco por toda a Europa, e
de promover uma melhoria das
condições de vida da população,
especialmente das crianças nos
seus primeiros anos de vida.

Crianças
Apoiadas
LUANA CAROLINA, 16-04-2014
VITORIA, 03-02-2014
LORENA, 30-04-2014
MANUEL, 12-01-2014
MATIAS, 12-01-2014
DIOGO, 02-04-2014
RODRIGO, 10-05-2014
GABRIEL, 02-01-2014
CARLOS, 21-01-2014
MAFALDA MARIA, 19-04-2014
RITA ISABEL, 12-01-2014
MARIA LEONOR, 19-05-2014
LOURENÇO, 24-03-2014
ANA MARIA, 01-06-2014
TÂNIA SOFIA, 12-06-2014
MATILDE, 08-06-2014
EDUARDO MIGUEL, 22-03-2014
ANA, 22-03-2014
PEDRO, 07-06-2014
MARIA FRANCISCA, 01-07-2014
DIOGO PEDRO, 26-01-2014
KYARA, 19-06-2014
SALVADOR DINIS, 09-07-2014
MARIANA, 10-07-2014
JOANA ISABEL, 22-06-2014
MARIA FRANCISCA, 07-07-2014

O apoio à natalidade ou à adoção,
aplica-se às crianças nascidas
a partir do dia 01 de janeiro
de 2014, sendo beneficiários
os residentes no Concelho de
Penacova.

despesas apenas são validadas na
condição de terem sido efetuadas
no comércio de Penacova, aliando a esta medida social um contributo económico do município
ao comércio local.

A medida traduz-se num subsídio
mensal, a pagar a partir do mês
seguinte ao do nascimento da
criança ou do decretamento da
sua adoção que terminará no mês
seguinte ao que a criança complete 36 meses de idade.

O apoio à natalidade concretiza-se sob a forma de reembolso
das despesas efetuadas na área
do Município de Penacova, com
a aquisição de bens e/ou serviços considerados indispensáveis
ao desenvolvimento da criança.
O reembolso das referidas despesas é fixado pela autarquia da
seguinte forma: dos zero aos 12
meses - até 100 euros mensais;
dos 13 aos 24 meses - até 75
euros mensais; e dos 25 aos 36
meses - até 50 euros mensais. As

TOMÁS DANIEL, 15-06-2014
ARTUR GABRIEL, 11-07-2014
LUCAS, 05-06-2014
FRANCISCO, 21-06-2014
ANA LEONOR, 12-07-2014
MARTIN ALEXANDRE, 07-08-2014
RODRIGO, 26-07-2014
BERNARDO, 20-06-2014
AFONSO, 31-07-2014
MARIA CAROLINA, 06-07-2014
SALOMÉ, 30-08-2014
SANTIAGO MIGUEL, 03-08-2014
DINIS, 05-05-2014
EMA, 23-08-2014
LUKAS LIAN, 26-06-2014
JOSÉ MIGUEL, 18-09-2014
LARA, 11-09-2014
INÊS MARIA, 15-09-2014
BERNARDO, 28-09-2014
DAVID JOSÉ, 23-09-2014
ADRIANA, 02-09-2014
JOÃO MIGUEL, 10-10-2014
FRANCISCO, 16-09-2014
EVA MARIA, 09-10-2014
SOFIA, 23-10-2014
LEONOR, 09-11-2014
GABRIEL, 19-11-2014
SANTIAGO, 21-11-2014
SALVADOR, 21-11-2014
MARIA, 09-11-2014
LAURA, 09-11-2014
VICENTE, 04-12-2014
BIANCA, 14-12-2014
MATILDE, 03-11-2014
AFONSO, 10-12-2014
FRANCISCO SIMÃO, 18-12-2014
JOANA SOFIA, 26-12-2014
MÁTIO, 07-12-2014
MARIA, 03-01-2015
MARIA MADALENA, 12-01-2015
DANIELA, 14-01-2015

MARIA JOSÉ, 04-02-2015
MARCO ANTÓNIO, 04-02-2015
MARIA, 30-01-2015
LAURA SOFIA, 24-12-2014
LAURA, 29-01-2015
ENZO MIGUEL, 16-01-2015
TOMÁS, 25-03-2015
SANTIAGO, 19-03-2015
GUSTAVO, 19-03-2015
AFONSO, 28-02-2015
ALEX, 18-03-2015
RODRIGO, 22-04-2015
BIANCA, 28-04-2015
NÚRIA, 24-04-2015
MARIANA, 26-02-2015
LUIS MARTIM, 13-05-2015
TIAGO MIGUEL, 13-04-2015
GUILHERME MANUEL, 22-05-2015
LUCIANA ISABELA, 08-05-2015
MARIA INÊS, 11-05-2015
MARIA INÊS, 22-04-2015
NUNO RAFAEL, 10-06-2015
MARTA SOFIA, 10-05-2015
MADALENA, 23-05-2015
YARA, 17-06-2015
NUNO, 30-05-2015
LORENA SOFIA, 24-06-2015
GONÇALO, 25-06-2015
PEDRO, 07-07-2015
MARIA CONSTANÇA, 16-07-2015
DANIELA GRACIETE, 26-06-2015
YARA FILIPA, 08-07-2015
MATEUS, 30-05-2015
SHEILA MARIA, 17-07-2015
MIGUEL, 15-07-2015
ANA MEL, 13-06-2015
JULIANA, 21-07-2015
DINIS, 10-08-2015
LOURENÇO MIGUEL, 17-07-2015
JOEL, 15-08-2015
MATILDE VEIGA, 30-07-2015

ALICIA MARIA, 11-08-2015
LUCAS, 20-08-2015
PILAR DINIS, 05-08-2015
DAVID LUIS, 14-07-2015
BERNARDO, 14-08-2015
RAFAEL, 11-07-2015
MATILDE, 09-08-2015
ANTONIO, 04-09-2015
XAVIER, 02-09-2015
LOURENÇO, 20-08-2015
LUCAS FILIPE, 31-08-2015
MIRIAM, 14-08-2015
MARIANA SOFIA, 12-09-2015
JOSÉ MIGUEL, 01-08-2015
JOÃO MIGUEL, 04-09-2015
TOMÁS, 02-09-2015
LARA, 13-10-2015
SALVADOR SIMÃO, 01-09-2015
GONÇALO, 25-09-2015
LAURA JOÃO, 17-09-2015
MARIA GABRIELA, 30-08-2015
MADALENA, 03-10-2015
MARIA JOÃO, 28-09-2015
DIANA, 06-11-2015
SANTIAGO, 25-10-2015
EVA MARIANA, 04-10-2015
DANIEL, 03-11-2015
LUANA, 03-11-2015
MARTIN, 24-10-2015
DIEGO, 27-11-2015
SANTIAGO AFONSO, 25-11-2015
GUILHERME, 22-11-2015
SOFIA, 03-12-2015
MATEUS, 22-11-2015
LEONOR, 20-12-2015
ÂNGELA, 14-11-2015
MARTIM DANIEL, 03-01-2016
PEDRO, 04-01-2016
YARA SOFIA, 18-12-2015
SIMÃO, 18-12-2015
RAFAE, 30-12-2015

DESDE 2014:
• 232 crianças apoiadas
• 327.574,38€ investidos
no comércio local.

MARIA MARTA, 25-11-2015
MATILDE, 08-01-2016
SOFIA MARIA, 12-01-2016
MAFALDA, 20-12-2015
VITORIA, 21-12-2015
JOSÉ PEDRO, 28-01-2016
CLARA, 03-03-2016
LUCAS, 11-02-2016
LAURA INÊS, 04-03-2016
LARA MARGARIDA, 09-03-2016
DAVID, 13-03-2016
IVAN CRISTIANO, 29-03-2016
LUANA, 11-04-2016
MIRIAM LEONOR, 13-04-2016
LETÍCIA, 18-05-2016
ALICE, 09-05-2016
DIOGO MIGUEL, 24-05-2016
CECÍLIA, 14-06-2016
MARIA CLARA, 17-06-2016
JOSÉ PEDRO, 17-06-2016
MATILDE SOFIA, 04-07-2016
DAVID FRANCISCO, 01-07-2016
LAURA ISABEL, 25-07-2016
MARTA MARIA, 15-05-2016
BENEDITA, 11-06-2016
DUARTE, 17-07-2016
DINIS, 17-07-2016
DUARTE, 27-05-2016
FRANCISCA, 29-06-2016
GABRIELA, 03-08-2016
GUSTAVO, 27-07-2016
BENEDITA, 23-06-2016
GABRIELA, 27-07-2016
FRANCISCA, 01-09-2016
MIGUEL ÂNGELO, 06-09-2016
LIA, 02-09-2016
LOURENÇO DANIEL, 25-08-2016
PEDRO HENRIQUE, 14-08-2016
MARIA LUÍS, 01-08-2016
BEATRIZ, 04-10-2016
DANIEL, 20-09-2016
BENEDITA, 05-10-2016
ÉRICA, 02-09-2016
CAMILA, 21-08-2016
INÊS, 10-09-2016
FRANCISCA, 15-09-2016
MATILDE SOFIA, 21-10-2016
MADALENA, 08-11-2016
YARA, 31-10-2016
BEATRIZ, 19-11-2016
RAFAEL, 16-11-2016
LAURA, 05-12-2016
MARCO ANTÓNIO, 19-11-2016
JOÃO MIGUEL, 27-12-2016
MARIA CONSTANÇA, 30-11-2016
LARA GABRIELA, 28-12-2016
ALICE, 16-12-2016
GUILHERME, 16-12-2016
DIEGO ANDRÉ, 16-11-2016
JOÃO PEDRO, 02-01-2017
GUILHERME MANUEL
FERNANDA, 10-12-2016
SOFIA, 30-11-2016
MARIA YASMIM, 13-12-2016
INÊS, 27-01-2016
IRIS DANIELA, 10-01-2017
MARIA CLARA , 18-01-2017
LEONOR, 28-01-2017
SALVADOR JOSÉ, 01-01-2017
DIEGO GABRIEL, 20-02-2017
IRIS, 24-02-2017
BENEDITA, 29-01-2017
LEONOR, 10-03-2017
ANA FILIPA, 07-03-2017
MARGARIDA MARIA, 07-04-2017
GUSTAVO FILIPE, 22-02-2017
ANA LAURA, 25-04-2017
MARTIN, 29-04-2017
MARIA LEONOR, 29-04-2017
MANUEL, 19-03-2017
MARIA, 19-03-2017
DIOGO RAFAEL, 27-05-2017
RITA, 30-04-2017
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Município de Penacova
estreita laços com San
Guillermo, Cistierna
Uma delegação do Município de
Penacova deslocou-se nos dias 27 e 28 de
maio a Cistierna, Espanha, para participar nas
Festas em Honra de San Guilhermo de Penacorada. O convite partiu do Ayuntamiento de
Cistierna e estendeu-se também à Filarmónica da Boa Vontade Lorvanense e à Associação Pró-Defesa do Mosteiro de Lorvão.
Banda Sinfônica Campesina Friburguense

A

Vereadora do município
de Penacova, Fernanda
Veiga, o Presidente da Filarmónica da Boa Vontade Lorvanense, Rui Batista, e ainda dois
elementos da Associação Pró-defesa do Mosteiro de Lorvão,
Paula Silva e Fábio Nogueira,
estiveram presentes na receção
feita pelo executivo de Cistierna
à delegação de Penacova. No seu
discurso, o Alcalde de Cistierna
congratulou-se com a presença
da comitiva penacovense, explicando aos convidados ali presentes que a ligação entre Cistierna e
Penacova, que hoje caminha para
uma geminação, remonta à Idade
Média e à devoção da Santa Rainha Teresa por San Guilhermo.
Fernanda Veiga destacou o caminho que as duas vilas têm seguido, referindo que “em pleno séc.
XXI há mais fatores em comum
nos nossos territórios que podemos desenvolver e aprofundar,

como seja o património natural
e paisagístico, o turismo ativo,
assim como o intercâmbio cultural e associativo, facto que já
hoje acontece com a Filarmónica
da Boa Vontade Lorvanense e a
Banda de Música de Cistierna”.
A vereadora do município de Penacova anunciou que os presentes se deslocariam a Penacova
em 17 de julho, dia do Feriado
Municipal, e o dia escolhido para
firmar o acordo de geminação
entre os dois territórios.
Também a Filarmónica da
Boa Vontade Lorvanense teve
uma presença de destaque no
programa cultural das Festas
de San Guilhermo. No dia 27
atuou, juntamente com a Banda de Música de Cistierna, para
uma plateia de mais de cinco
centenas de pessoas e, no dia
seguinte, as duas bandas acompanharam a procissão da romaria
de San Guilhermo.

Município assinala aliança
cultural na receção à Banda Sinfônica Campesina
Friburguense, do Brasil

Numa estada que teve a duração de 17 dias, a Banda
Sinfônica Campesina Friburguense – Nova Friburgo,
marcou a sua passagem por Portugal com mais três
concertos, atuando em Santo Tirso, nos dias
27 e 30 de julho, e na Casa da Música,
no Porto, no dia 29 de julho.

A

Delegação do Município estreita laços com Cistierna

grande afluência popular
na IV edição da Feira
das Tradições de Lorvão, evento que decorreu até 18
de junho e que deu a conhecer
aos seus inúmeros visitantes as
tradições gastronómicas, etnográficas, e artesanato da Freguesia de Lorvão, contou com
um intercâmbio internacional,
estabelecido entre a Filarmónica Boa Vontade Lorvanense e
a Banda Sinfônica Campesina
Friburguense. O certame contou com a presença desta Banda
Sinfônica oriunda de Nova Friburgo (Brasil) que acompanhou
a procissão, a que se seguiu um
concerto.

Humberto Oliveira, Presidente
da Câmara Municipal de Penacova, e Fernanda Veiga, vereadora
da Cultura e Turismo fizeram
questão de assinalar a qualidade
do evento e a sua importância
na celebração de alianças, tendo recebido a Banda Filarmónica Campesina Friburguense no
edifício dos Paços do Concelho,
numa sessão de boas-vindas.
O Presidente da autarquia sublinhou que “Penacova foi e será
sempre uma terra de bem receber, que prima pela qualidade do
acolhimento por parte de quem
nos visita”, destacando ainda a
profunda ligação deste Concelho

e das suas gentes ao que ainda
hoje chamamos de “País Irmão”.
Grato pelo simbolismo deste intercâmbio que proporcionou em
Lorvão momentos de excelência
cultural, Humberto Oliveira salientou a importância que as associações locais têm na difusão
da cultura e na criação de laços
transfronteiriços, facto igualmente realçado por Fernanda
Veiga que sublinhou que "este tipo
de atividades e intercâmbios só são
possíveis graças ao imenso esforço
e dedicação pessoal daqueles que
canalizam muito tempo das suas
vidas em prol da cultura e da sua
divulgação, quer no território nacional, quer além fronteiras".

cultura.

Conversas e
memórias levam
Biblioteca Municipal
de Penacova ao
Solar Billadonnes

A

presença da Biblioteca Municipal junto das instituições
do concelho de Penacova
com o projeto “Conversas e memórias” tem-se revelado constante e
sadia, pois tem demonstrado servir
como instrumento de ativação e resgate das memórias da nossa população mais idosa.
O Solar Billadonnes, Unidade de
Cuidados Continuados em Telhado,
freguesia de Figueira de Lorvão, é
um dos nossos parceiros neste projeto, no qual com os nossos contos,
procuramos contribuir para a valorização do idoso enquanto cidadão de
plenos direitos.
O aumento da expetativa de vida,
agregado às incapacidades físicas
e mentais trás diversos problemas

sociais, como o isolamento que dificulta a convivência, bem como a
troca de ideias, contudo existem formas de inclusão no mundo que nos
rodeia, através das histórias que contamos, para isso mais uma vez nos
fizemos acompanhar a Billadonnes
com contos populares portugueses
recolhidos por Adolfo Coelho.
Contar histórias para idosos promove a socialização, a dinâmica
dentro do grupo através das palavras que se lhes dirigem face a
face, olhos nos olhos. São sempre
um estímulo às suas memórias.
São pequenas histórias, contos
populares portugueses, que alguns
já ouviram no passado distante e
hoje recordam, e quando no final
sentimos que fomos escutados e o
quanto eles têm para contar… e de
como é importante serem ouvidos.

"ID - A Tua Marca
na Internet"

A

Peça de Teatro “ID – A
Tua Marca na Internet” foi
apresentada no Auditório
da Biblioteca Municipal de Penacova / Centro Cultural. A iniciativa resultou do trabalho conjunto
realizado pela Rede de Bibliotecas de Penacova e pela Fundação
PT no âmbito do programa "Comunicar em Segurança". Sensibilizar os mais jovens para o uso
seguro da Internet e redes sociais,
focando-se sobre as atitudes e
comportamentos que estes adotam quando utilizam este meios
e sobre as questões associadas à
sua identidade digital, bem como
perceber as consequências da sua
incorreta utilização são a preo-

Aventura do

Gaspar
N

EBI DE SÃO PEDRO DE ALVA

o âmbito do Projeto
Empreendedorismo
nas Escolas, “A Aventura do Gaspar e da Inês na
Região de Coimbra”, iniciativa da CIM Região de
Coimbra, as turmas do 1º
CEB da EBI de São Pedro
de Alva, receberam a visita
das mascotes deste projeto.

Através do desenvolvimento de
uma estratégia de desenvolvimento da cultura empreendedora, os alunos do 3º e 4º ano,
desenvolveram, ao longo do ano,
diversas atividades, mostrando
o seu lado mais criativo e empreendedor, finalizando a sua
participação na edição deste ano
do Projeto com a elaboração
da peça de teatro “Teresa de
Portugal e do jogo “Memorizando Penacova”, atividades
que contaram com o apoio
dos professores e encarregados de educação e que lhes
permitiram conhecer melhor
a região onde vivem e simultaneamente lhes incutiram um espírito
de cooperação e
pesquisa.

Humberto Oliveira, Presidente
do Município de Penacova, não
faltou “à chamada” e agradeceu
o esforço de toda a comunidade escolar envolta no projeto,
pois o mesmo “enriquece os
mais pequeninos, dando-lhes
uma experiência real na área do
empreendorismo, trabalho que
muito orgulha os mais crescidos
pela esforços que os seus alunos
e educandos tiveram”, reafirmando simultaneamente que “estes jovens são o futuro do nosso
concelho, da nossa região, e com
este tipo de projetos, podemos
observar e estimular o espírito de
empreendedor de cada um deles,
cativando-os a pesquisar, perguntar e a serem criativos.”

Dia da Criança

cupação central desta parceria e
tema desta peça de teatro.

Um vasto leque de atividades
para os mais pequenos

Esta iniciativa teve como público-alvo aos alunos do 7.º e 8.º anos
do Agrupamento de Escolas de
Penacova e como protagonistas
os atores Pedro Górgia, Alexandre Silva, Tiago Aldeia e Vicente
Morais, que já realizaram mais de
200 ações em escolas e teatros de
todo o país, chegando a milhares de
crianças e jovens. A Fundação PT
doará um valor por cada aluno presente nas sessões de teatro, como
tem vindo a fazer desde 2011. Além
de um projeto de sensibilização foi
também uma ação com forte componente de solidariedade social.

iniciativa dedicada aos
petizes decorreu esta
quinta-feira, 1 de junho,
no Parque Verde de Penacova,
e juntou cerca de 700 crianças,
de todas as creches, estabelecimentos de educação pré-escolar
e escolas do 1º ciclo do ensino
básico, de todo o concelho penacovense, num dia que se tornou
único, e em que todas as crianças
puderam participar em jogos tradicionais, desfrutar dos insufláveis, fazer pinturas faciais, participar em ateliers de instrumentos
musicais e primeiros socorros,
praticar slide, divertir-se numa

A

pista de karts e ainda dançar ao
som do DJ NUKA.
Este foi um evento organizado
pelo Município com o apoio do
Agrupamento de Escolas de Penacova, Escola Beira Aguieira,
Associação dos Bombeiros Voluntários e Escola de Artes de Penacova, que conforme transmitiu
o vereador da Educação, João
Azadinho, se "pautou por um
enorme sucesso, proporcionando
às crianças que frequentam os
estabelecimentos de ensino do
concelho muitos momentos de
magia e diversão".
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Marchas canceladas em solidariedade
com vítimas dos incêndios…
Foram adiadas para 6 de julho

A

s marchas estavam previstas para 18 de junho,
mas o infortúnio dos incêndios que deflagraram na nossa região levaram a que o humanismo penacovense falasse mais
alto. O Município cancelou todas
as iniciativas públicas em homenagem às vítimas.
As marchas foram adiadas, decorrendo no dia 6 de julho, pelas
21:30h, no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal Aniceto Simões. Participaram os seguintes
grupos: APPACDM de Figueira de
Lorvão, Marcha Infantil do Centro
de Bem-Estar Social da Freguesia
de Figueira de Lorvão, Marcha
do Mocidade Futebol Clube da
Cheira, Marcha da Associação Recreativa e Cultural de Travanca do
Mondego e Marcha da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penacova.

Marcha da APPACDM de Figueira de Lorvão

Marcha da Associação Recreativa e Cultural de Travanca
do Mondego

Marcha do Mocidade Futebol Clube da Cheira

Marcha infantil do Centro de Bem-Estar Social da Freg.
de Figueira de Lorvão

Dois dias de luto municipal
pelo falecimento de
Eurico Menezes e Castro

Humberto Oliveira e Eurico Almiro Menezes e Castro

O

Presidente do Município de
Penacova decretou em 4 de
julho de 2017, dois dias de
luto municipal, pelo falecimento
de Eurico Almiro de Menezes e
Castro, primeiro Presidente da Assembleia Municipal de Penacova,
eleito democraticamente, em 12 de
dezembro de 1976.
Como fez saber publicamente
o Município, “neste momento
de dor e perda para familiares e
amigos, o Executivo Municipal
expressa o seu mais profundo
pesar e o de todos os funcioná-

rios e munícipes, honrando a
memória do médico que durante cerca de trinta anos serviu
a população de São Pedro de
Alva, tendo igualmente escolhido Penacova para prestar o
seu contributo maior à causa da
democracia aceitando o desafio
de, nas primeiras eleições autárquicas, pós 25 de abril, integrar as listas candidatas e fazer
parte dos órgãos do município,
assumindo o cargo de Presidente da Assembleia Municipal de
Penacova, o primeiro eleito democraticamente.

Marcha da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Penacova

cultura.

Séniores visitam
a Quinta da Malafaia
O

Município de Penacova,
no âmbito da Rede Social que integra, realizou
no dia 13 de julho um passeio à
Quinta da Malafaia. A iniciativa
destinou-se à população sénior
e aposentada do Concelho, tendo sido organizada pela Câmara
Municipal com a colaboração da
Junta de Freguesia de Figueira de
Lorvão e do Centro de Bem Estar Social de Figueira de Lorvão,
bem como do Grupo de Miro,
tendo-se registado a participação
de 574 munícipes com idades
compreendidas entre os 55 e os
88 anos.
Deste evento fizeram parte um
almoço e um lanche, refeições
que foram partilhadas com outras
tantas pessoas do Concelho de
Mortágua. No período da tarde,
e até ao final, houve animação e
muita cor, tipicamente minhotas,

com atuação de grupo folclórico,
diversos artistas, que abrilhantaram o baile, e realização de marchas populares com cabeçudos e
gigantones e largada de balões.
Humberto Oliveira e João
Azadinho, respetivamente presidente e vice-presidente da
Câmara Municipal, bem como
alguns elementos da Junta de
Freguesia de Figueira de Lorvão, estiveram presentes, tendo manifestado o seu enorme
agrado pela forte adesão da
população sénior a este tipo de
atividades, que justifica, nas palavras de Humberto Oliveira, "a
continuidade do esforço financeiro para proporcionar uma
experiência mais rica e abrangente aos munícipes, e a aposta
em facultar à população mais
momentos de lazer, de recreação e de convívio".

A praça
encheu-se de
cor e alegria
para ver desfilar os modelos
que nessa noite
deram vida ao
comércio local

IN MODA’17

D

ecorreu em 27 de
maio, pelas 22:30h, o
evento IN MODA’17,
no Largo Alberto Leitão, em
frente ao edifício dos Paços do
Concelho.

Como vem sendo hábito, este
evento teve um impacto muito favorável na dinâmica do
comércio local, proporcionando a participação e promoção
de diversas lojas e comércio
local. A iniciativa foi muito
participada e a sua repercussão
mediática ajudou a atingir este
propósito.

Crianças
de Penacova
assistem a
conto no Museu
do Moinho

A

equipa da Biblioteca
Municipal de Penacova
tem dinamizado a iniciativa "Horas do Conto" no
Museu do Moinho, dirigida às
crianças dos Jardins-de-Infância pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Penacova.
Uma das histórias escolhidas
intitula-se "Maruxa" e é baseada numa canção tradicional
polaca, que conta a história de
Maruxa, do seu marido Zezinho
e de como a partilha de tarefas
de casa sobrecarrega a mulher.
Ordena-lhe o marido: “Maruxa,
Maruxa, vai fazer o pão, morro de larica… Tenho fome de
cão.” Responde a mulher: “Eu
fazia o pão, mas não há farinha.
Zezinho, querido, vai tu buscar
trigo!” É apenas o primeiro pedido de todos os ingredientes
que a astuta e algo perversa
mulher vai fazer até que o dia
termine. Obriga-o a ir buscar
água ao rio, fermento à cidade
e sal ao mar. Por fim, diz-lhe
que continua exausta e que quer
descansar. Com ironia e humor,
dá assim uma lição ao marido,
que a partir de então passa a
chamar também a si as tarefas
domésticas.
O facto de esta história ser dinamizada no Museu do Moinho
permitiu recriar o processo de
elaboração do pão, com todos
os seus ingredientes. No final,
as crianças presentes foram
convidadas a participar numa
visita guiada ao museu. O acervo deste museu acolhe a história dos moinhos e é um espaço de convergência da cultura
penacovense, que o Município
pretende preservar e divulgar
aos mais novos.
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A Câmara Municipal de Penacova, conjuntamente com as suas Juntas de Freguesia, tem vindo a fazer esforços no
sentido de dotar o Concelho de várias infraestruturas capazes de acompanhar e potenciar o seu desenvolvimento.
PENACOVA

Pavimentações diversas
Comparticipação 100% 49.254,49€

Muro Água Soito /
Agrupamento de Escolas–
Comparticipação 100% 13.283,39€

LORVÃO

Muro Rua Vale Rebordosa
(Chelinho) –
Comparticipação 100% 18.183,77€

Parque infantil/Pintura Jardim
Infância de São Mamede –
Comparticipação 100%
25.401,19€

FIGUEIRA
DE LORVÃO

Ampliação do edifício da
Junta de Freguesia - 1ª fase
Comparticipação 50%
10.831,07€

Instalação
do Espaço do Cidadão
Comparticipação 100%
10.517,20€

CARVALHO

Calçada
Rua Principal de Carvalho
Comparticipação 60%
47.010,63€

Cemitério de Carvalho
Comparticipação 100%
14.142,53€

obras.
U.F. DE
S. PEDRO DE ALVA
E S. PAIO DE MONDEGO

Casa dos Médicos
Comparticipação 50%
46.597,11€

Aquisição de máquina
escavadora de rastos
Comparticipação 50%
31.829,56€

SAZES
DO LORVÃO

Terreno na Espinheira
Comparticipação 75%
7.500,00€

Jardim de Infância
da Espinheira
Comparticipação 100%
126.130,31€

U.F DE
FRIÚMES E
PARADELA

Calcetamentos diversos
na freguesia
Comparticipação 100%
33.648,70€

Pintura da Escola em Miro
Comparticipação 100%
3.075,00€

U.F DE
OLIVEIRA
DO MONDEGO
E TRAVANCA DO
MONDEGO

Muro na Rua Nossa
Senhora da Piedade
(Oliveira do Mondego)
Comparticipação 100% 11.289,00€

Passeio (Cunhedo)
Comparticipação 100%
23.368,76€

PENACOVA.
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Uma história exemplar

Maria Antónia, de cinco anos, apresentou projeto
para Parque Infantil

E

ra de manhã, 13 de
julho, e com passos
leves e delicados, uma
menina entrou nos Paços
do Concelho. Decidida e
imprevisivelmente determinada, a pequena Maria Antónia, de cinco anos, estava,
naquela manhã, disposta a
cumprir a sua intenção. Havia solicitado no dia anterior
uma reunião com o Presidente da Câmara. Não se
demoveu com o bulício dos
corredores nem com os tetos
altos do átrio. Apresentou-se
à hora marcada.

recebendo as suas sugestões
e debatendo o seu projeto. A
criança, que apenas este ano
entrará para a escola, de papel na mão, exibiu o esboço
do seu programa para um
Parque Infantil na vila de
Penacova, onde reside, que
venha substituir o anterior,
já degradado e que foi retirado por ocasião das obras
de requalificação urbana.
Maria Antónia vai receber
resposta formal, com ofício do município, entregue
pelos correios. Não antecipamos aqui a resposta, até
porque este assunto já estava
em andamento e nas prioridades do Executivo. Mas
Humberto Oliveira adianta,
com orgulho nesta menina-cidadã, que ela se sentirá
agradada quando alguém
lhe ler a carta.

Tratando-a como uma munícipe de plenos direitos, ainda que com o encanto e o
deslumbre de ter diante de
si uma criança tão corajosa e destemida, Humberto
Oliveira conversou atentamente com Maria Antónia,

Orçamento Participativo
Município apoia mais obras
propostas pelos cidadãos

DIAS DE ORGULHO!

No passado dia 17 de Julho, celebrámos o Feriado Municipal
de Penacova, dia mais importante do nosso Concelho, em que
assinalamos o nascimento do nosso mais ilustre conterrâneo:
António José de Almeida. Nascido em Vale da Vinha, na
Freguesia de São Pedro de Alva, em 1866, aqui cresceu e por
aqui estudou até se mudar para Coimbra, onde se licenciou em
medicina. Republicano desde muito novo, foi Médico, Deputado,
Ministro e Presidente da República, tendo sido o primeiro
Presidente a completar o seu mandato.
Este ano tivemos três momentos todos altos e relevantes por
igual, que dignificaram o programa promovido pelo Município
e que honraram o nosso Povo.
Em primeiro lugar, a presença do Sr. Secretário de Estado das
Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel, que presidiu às cerimónias.
Receber um Membro do Governo é sempre um motivo de
orgulho, tanto mais quando se prepara uma ambiciosa e ampla
reforma que passará pela descentralização de competências,
e dos respectivos meios, da Administração Central para a
Administração Local em importantes áreas. Sabemos que as
Autarquias são capazes de fazer mais e melhor com menos
recursos e que os autarcas estão mais próximos dos cidadãos
e, por isso, são capazes de identificar e resolver as necessidades
do território e das populações com maior grau de eficácia.
Ora, foi precisamente o Membro do Governo responsável por
este importante passo que tivemos oportunidade de receber
e de quem ouvimos os maiores elogios à gestão do Concelho.
Em segundo lugar, a formalização da geminação de Penacova
com Cistierna, uma vila espanhola com algumas semelhanças ao
nosso Concelho. Este é um passo simbólico mas importante na
aproximação dos Povos irmãos de Portugal e de Espanha que,
com iniciativas como esta, alicerçam oportunidades futuras várias.
Em terceiro lugar, as homenagens efectuadas pelo Município a
cinco dos seus colaboradores, por serem justas e merecidas,
mas também por representarem o espírito de entrega e de
dedicação de muitos que, ano após ano, década após década,
dão de si o melhor, permitindo serviços públicos municipais mais
capazes para servir melhor a comunidade.
Paralelamente, do dia 14 ao dia 17, decorreram as Festas do
Município no Parque Verde António Marques. E foram um
sucesso enorme! Além do importante convívio entre amigos,
foram uma mostra valiosa do dinamismo cultural, económico e
social, até há pouco tempo inexistente ou incipiente, do nosso
Concelho. Destaco a enorme participação de Associações e de
Empresas - que aqui encontraram uma importante fonte de
receita e de divulgação - onde pontificou a restauração como
montra de parte da boa gastronomia que temos e que cada
vez mais atrai pessoas ao nosso território.
Com um programa cultural diversificado e inédito pela qualidade
apresentada, tiveram o mérito de atrair milhares e milhares
de pessoas de todo o lado. Ou seja, milhares de visitantes de
outros concelhos, milhares de visitantes de todas as Freguesias
do nosso Concelho e até, pasme-se, alguns que não gostam
das Festas, que gostariam que elas não se realizassem ou
que gostariam mesmo de acabar com elas se viessem a ter
essa oportunidade e que por ali vaguearam, mais ou menos
escondidos umas vezes, mais ou menos envergonhados de
outras vezes. Todos, sem excepção, são bem vindos e a todos
desejo que tenham tido tanto orgulho no que por cá se vai
fazendo bem quanto eu próprio.
Foram dias cheios e dias grandes! Viva o Concelho de Penacova!

H

umberto Oliveira,
anunciou que "o
Concelho verá concretizados pela autarquia
mais projetos apresentados
por cidadãos no Orçamento Participativo do que inicialmente estava previsto".
Isto porque, no início de
2017, a Autoridade Tributária transferiu para as Câmaras Municipais os juros
de mora relativos a atrasos
no pagamento do IMI e
do IMT. De acordo com o
Governo, se os impostos
são municipais, os juros
de mora relativos ao seu

pagamento também são receitas municipais, pelo que
a Câmara Municipal de Penacova recebeu o montante
de 31.475,40€ e, como assegura Humberto Oliveira,
servirão para dar mais voz
aos munícipes naqueles que
foram os projetos apresentados na última sessão do
Orçamento Participativo.
Sendo uma receita extraordinária, o Município afetou
essa verba ao resultado do
Orçamento Participativo de
2016. Nessa edição do concurso, o projeto vencedor

foi o referente à construção
de um Canil Municipal,
cuja verba de 75.000,00€
foi inteiramente direcionada para a sua concretização. Assim, atribuindo este
novo montante aos projetos
apresentados por populares
através do Orçamento Participativo, o Concelho ganhará um Parque de Gestão
de Resíduos (projecto que
ficou em segundo lugar) e
um Parque de Lazer na localidade de Gondelim.
Como referiu João Azadinho, vereador e vice-pre-

sidente da autarquia penacovense, “os resultados do
orçamento
participativo
foram muito positivos,
com bastante participação
da população, quer na fase
de apresentação das ideias,
quer na fase de votação. Ao
concretizarmos mais estes
dois projetos para além do
que estava previsto, e que
foram votados, é também
uma forma de premiar todos aqueles que se envolveram e uma forma de motivar os cidadãos para uma
boa adesão ao Orçamento
Participativo de 2017.

Com estima e amizade.
Nota final
No momento em que escrevo este artigo, o nosso Concelho debatese com o flagelo dos incêndios, sobretudo na Freguesia de Lorvão e
cujo desenvolvimento tenho acompanhado. A minha solidariedade
às populações afetadas e o meu apreço por todas e por todos
os Bombeiros Voluntários que dão o seu melhor na defesa de
terceiros e dos seus bens. É justíssima a decisão do Município em
atribuir todos os anos parte da receita de bilheteira das Festas do
Município aos Bombeiros Voluntários de Penacova, como também é
justíssimo o facto desta Associação Humanitária ser daquelas que
no Distrito é das mais apoiadas pelo respetivo Município.

Pedro Coimbra
Presidente da Assembleia Municipal de Penacova

