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ACTA 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatro, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – António de Azevedo e Castro, Domingos Bragança 

Salgado, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa 

Abreu, Alberto Teixeira de Oliveira, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão e António José 

Salgado Almeida. ---------------------------------------------------------------------- 

Não compareceu a Vereadora Ana Gonçalves da Silva Vidal, cuja falta foi 

considerada justificada. --------------------------------------------------------------- 

Pelas 10.00 horas foi declarada aberta a reunião. -------------------------------- 

---------------------------------- ORDEM DO DIA -------------------------------- 

---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 

COOPERATIVA TURIPENHA – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL 

EM 2004 – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL EM 2005/2009 – Presente a 

seguinte proposta: “Os actuais Corpos Gerentes da Turipenha, designados 

pela Câmara Municipal de Guimarães, herdaram uma situação que veio a 

revelar-se financeiramente insustentável, sem os sucessivos aumentos de 

capital por parte da Autarquia. Efectivamente, os erros acumulados na fase 

inicial do processo, apontados pelo Tribunal de Contas em sede da 

auditoria à Cooperativa Turipenha, com destaque para a escolha do 

equipamento e para a inexistência de uma candidatura ao Fundo de 

Turismo, que poderia garantir uma comparticipação na ordem dos 450.000 

contos, condicionaram fortemente as possibilidades de actuação da actual 

Direcção, que se viu praticamente cingida a garantir a continuidade do 

funcionamento do teleférico, não lhe assistindo qualquer opção de tipo 

estrutural que permitisse corrigir aqueles erros e inverter a situação. 
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Contudo, apesar de economicamente inviável no presente e nos anos mais 

próximos, o Teleférico foi já apropriado sentimentalmente pela Cidade 

que, deste modo, teria muitas dificuldades em aceitar um eventual 

encerramento. O futuro, contudo, permite-nos acalentar fundadas 

expectativas de que a situação possa conhecer evoluções positivas. Senão 

vejamos: - O Centro Histórico de Guimarães foi recentemente classificado 

como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, o que se 

reverterá num acréscimo substancial da frequência turística ao longo dos 

próximos anos; - Por via daquela classificação, Guimarães regista já, 

decorridos três anos, um incremento visível na capacidade de atracção 

regional, local e internacional; - A Montanha da Penha atravessa 

actualmente uma fase de profunda reconversão urbanística e paisagística, à 

qual se somam a construção de novos equipamentos e a disponibilização 

de novos serviços, o que, a prazo, se traduzirá, igualmente, no aumento da 

procura turística e no favorecimento de uma frequência não sazonal; - A 

Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha, em conjunto com a 

Câmara Municipal, implementou inclusivamente uma reorganização do 

espaço no sentido da sua preservação; - Com a consolidação e 

desenvolvimento do Pavilhão Multiusos, inaugurado em 2001, e com a 

entrada em funcionamento do Centro Cultural Vila Flor, prevista para 

2005, Guimarães verá reforçada substancialmente a capacidade de 

acolhimento de eventos de carácter desportivo, social, profissional, político 

e cultural que garantem a permanência em Guimarães, por períodos mais 

longos, de um maior número de visitantes, acrescendo ainda o facto de 

muitos desses eventos terem previstos programas sociais em que a visita à 

Montanha da Penha por teleférico constituirá certamente um atractivo. 

Por outro lado, o conhecimento adquirido da frequência do Teleférico 

ditou já a concretização de medidas tendentes à racionalização do seu 
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funcionamento, por via da redução dos horários em certos períodos do 

ano e pela interrupção temporária de funcionamento do equipamento, nos 

casos de ausência de passageiros. Paralelamente, a Turipenha está a 

implementar um plano de gestão integrada envolvendo parceiros sociais e 

forças económicas (escolas, instituições de solidariedade social, empresas 

hoteleiras e promotores turísticos) no esforço de canalizar para o 

Teleférico um maior número de utentes, através de programas dirigidos a 

grupos específicos, que complemente a promoção publicitária do 

Teleférico, sublinhando as suas vantagens intrínsecas, o que tem sido feito 

através de sucessivas campanhas. A Câmara Municipal de Guimarães está 

bem consciente das enormes dificuldades que o futuro reserva, mas 

reconhece igualmente que a Cidade e o Concelho atravessam uma fase de 

profundas transformações qualitativas que podem ter impactos directos, 

ainda que demorados, na rentabilidade e utilização do Teleférico, pelo que, 

atenta a proposta que a Turipenha agora formalizou, e que se anexa à 

presente proposta, este será, em nosso entender, o melhor momento para 

enveredar por soluções passíveis de viabilizar o funcionamento futuro e 

sustentado do equipamento. Efectivamente, através de ofício remetido em 

21 de Dezembro último, cuja cópia se anexa, a Turipenha vem dar 

conhecimento à Câmara Municipal de Guimarães das conversações que 

manteve com o seu principal credor, tendo em vista a renegociação da 

dívida em condições que consideramos muito vantajosas, considerando os 

pressupostos, anteriormente enunciados, de criar as bases para o 

funcionamento sustentado do Teleférico, em condições viáveis em termos 

de custos de operação. Ainda no mesmo ofício é solicitada a subscrição de 

capital prevista no Orçamento municipal para 2004, no valor de 100.000 

euros. Deste modo, propõe-se: 1 - Que a Câmara Municipal de Guimarães 

delibere proceder, no corrente ano de 2004, à subscrição de capital da 
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Cooperativa Turipenha CIPRL, no valor de 100.000 euros, conforme 

previsto no Orçamento Municipal respectivo. 2 - Que a Câmara Municipal 

de Guimarães delibere submeter à Assembleia Municipal a subscrição de 

capital da Cooperativa Turipenha CIPRL, no valor total de 700.000 euros, 

em cinco prestações anuais de 140.000 euros cada, a realizar entre 2005 e 

2009.” O mencionado ofício da Cooperativa Turipenha e respectivos 

documentos anexos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Belmiro Jordão 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Para o PSD sempre foi 

clara a importância turística da montanha da Penha para Guimarães e, 

naturalmente, a importância do seu teleférico – a primeira infra-estrutura 

do género no país e um dos mais importantes investimentos até então 

realizados em Guimarães. Sempre defendemos que, a propósito da gestão 

deste equipamento, se arranjassem as estratégias de gestão adequadas de 

modo a que a exploração do teleférico fosse equilibrada. Aquando da 

Assembleia Municipal extraordinária de 7 de Julho do ano 2000 o PSD 

exprimiu, de forma clara e pública, a sua opinião sobre o teleférico e a sua 

gestão, dissemos então – é importante recordá-lo hoje – e passo a citar 

“que a Câmara encete com a maior brevidade negociações com a entidade 

credora, no sentido de conseguir os melhores termos possíveis para a 

liquidação integral do empréstimo. Considera o PSD que, só assim, o 

empreendimento do teleférico poderá ser viabilizado e encetar uma nova e, 

espera-se, próspera, fase da sua existência. Considera ainda o PSD, que 

desta forma, mesmo representando um esforço algo violento para os 

cofres municipais, se defenderá da melhor forma possível os interesses dos 

contribuintes vimaranenses, libertando-os de um ónus que de outra forma, 
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continuará a sobrecarregar as finanças municipais por muitos anos, até 

2012 [hoje até 2016]. Melhor será assumir um único e definitivo aumento da 

participação da Câmara que corte o mal pela raiz”. A proposta não foi 

acolhida e houve até quem, logo a seguir, e com responsabilidades na 

Câmara Municipal de Guimarães e na Turipenha, nos viesse apelidar de 

“cabeças rapadas” por tal ideia. No entanto não é isso que importa discutir 

e decidir hoje. O que importa decidir hoje é a resposta à proposta da 

Ucabail, SA. Este sindicato bancário, por sua iniciativa, decorrendo de um 

processo interno de reestruturação em que se pretende virar 

exclusivamente para negócios agrícolas, solicitou à Turipenha a venda do 

teleférico por um valor que corresponde, conforme informação da 

Turipenha, a um terço da dívida actual. A Ucabail SA considerou mesmo, 

conforme documentação anexa a esta reunião, este negócio de irrecusável. 

Nós também partilhámos claramente dessa convicção. Parece-nos muito 

importante desatar este “nó” e olhar agora olhar em frente! Esta boa 

notícia - esta prenda! - vem-nos num tempo curioso: dentro de 3 meses 

comemorar-se-ão 10 anos sobre a abertura ao público do teleférico (11 de 

Março de 1995), pouco depois 10 anos sobre a sua inauguração (24 de 

Junho de 1995). Interessa fazer dessas datas, não só momentos de 

afirmação e divulgação do teleférico, mas também de reconhecimento por 

todos aqueles que acreditaram sempre e contra tudo lutaram para que o 

sonho se transforma-se em realidade. Sem sermos injustos é, visivelmente, 

importante destacar o papel da Irmandade da Penha em todo este 

processo, quer no passado quer no presente, através da exemplar 

recuperação que hoje promovem. Votamos a favor.” -------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

PELAS  DEZ  HORAS  E  QUINZE MINUTOS O PRESIDENTE 
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DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


