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Câmaras de Guimarães, Porto e Évora reuniram na Cidade Berço

Autarcas exigem
isenção de IMI
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As Câmaras de
Guimarães, Porto e
Évora exigem a manutenção da isenção
de IMI para os prédios dos centros
históricos classificados.
Reunidos em Guimarães
na passada sexta-feira,
os presidentes das Câmaras Municipais das três
cidades consideram que
a notificação dos proprietários para pagamento do
IMI resulta de uma leitura
arbitrária da lei pelas Finanças.
Num comunicado assinado pelos três autarcas e
lido no final da reunião pelo
Presidente da Câmara de
Guimarães, pode ler-se que
“os municípios em causa

entendem que a forma
como arbitrariamente alguns serviços tributários
têm vindo a interpretar
a Lei, transformou uma
questão da maior seriedade política numa questão
administrativa com sério
prejuízo dos munícipes e
municípios e com grave
compromisso do desígnio
da reabilitação dos centros
históricos”.
A este propósito, os
presidentes das Câmaras
temem pelas consequências ao nível da reabilitação
dos centros históricos. O
edil do Porto, Rui Moreira,
lembra que “havia legítimas
expectativas dos proprietários e uma contrapartida
com a isenção de IMI que
subitamente acaba, por
interpretação abusiva das
Finanças”.
No comunicado, os
autarcas lembram que a

forma como a lei tem vindo
a ser interpretada, “criou
a situação inaceitável de
ser reconhecida a isenção
a alguns prédios e não a
outros com a mesma classificação”. A propósito, o
Presidente da Câmara de
Évora, Manuel Sá, sublinhou que naquele Município os prédios do centro
histórico pagam IMI desde
2009.
Condenando a cobrança,
em alguns casos, do IMI
de forma retroactiva, os
líderes Municipais das três
Câmaras falam de uma
situação “grave de quebra
de confiança e do princípio da proporcionalidade,
atentas as expectativas
legitimamente criadas e
as sérias restrições a que
estão sujeitos os prédios
dos centros históricos”.
Ainda segundo o comunicado conjuntos dos presi-

dentes das Câmaras de
Guimarães, Porto e Évora,
a isenção de IMI aos prédios dos centros históricos
classificados, representa
um “modo justo, equilibrado e proporcional de
corrigir uma distorção”
Questionado sobre a
possibilidade das Câmaras
recorrerem a instâncias
judiciais para contestar
a cobrança de IMI a prédios dos centros históricos
classificados, o Presidente
da Câmara de Évora lembrou que a Assembleia da
República “pronunciou-se,
por unanimidade, contra
o pagamento pelo que se
trata apenas de aplicar
essa decisão”. A posição
conjunta dos três Municípios vai ser remetida ao
Presidente da República,
Primeiro Ministro, Assembleia da República e Ministra das Finanças.

Proposta do PSD e CDS

Classiﬁcação de interesse municipal
Os vereadores do PSD e
CDS defendem a classificação individual de interesse
municipal de todos os prédios situados no Centro Histórico, em artérias que até
aqui beneficiaram de isenção de IMI e ainda daqueles
que se situem em zonas
com potencial classificação
como Património da Huma-

nidade. Desta forma aqueles
vereadores consideram que
será ultrapassada a situação
criada pelo entendimento de
alguns serviços de Finanças
sobre a necessidade de
uma isenção individual dos
prédios para fins de IMI.
“A Câmara tem forma de
resolver esta situação”,
afirmou André Coelho Lima

ao nosso jornal.
Aquele vereador do PSD
considera que a proposta
que pretende ver discutida
na próxima reunião do Executivo Municipal salvaguardaria não só os prédios do
Centro Histórico mas também os da zona de Couros
e da Rua D. João I.
Para André Coelho Lima

esta é a questão central,
reservando para depois a
discussão sobre a questão
da isenção total ou parcial
daquele imposto. Uma coisa
é certa para o responsável
do PSD, a cobrança retroactiva de IMI aos proprietários
de prédios da Rua D. João I,
apesar de ser essencialmente “jurídica, não é justa”.

Francisco Inácio da Cunha Guimarães

Pevidém celebra
legado de benfeitor

Na passagem do 150º aniversário de nascimento de
Francisco Inácio da Cunha Guimarães, a Junta de Freguesia
de Selho S. Jorge associou-se às comemorações para
recordar o legado daquele insígne vimaranense.
Com o propósito de lembrar e perpetuar a sua memória
foi inaugurada uma exposição evocativa da vida e obra
do industrial e benfeitor daquela freguesia, cuja vida e
acção estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento
de Pevidém.
A inauguração contou com a actuação da Banda da
Sociedade Musical de Pevidém numa sessão evocativa
a que se associaram diversas gerações de descendentes
do homenageado, tendo terminado com alguns dos mais
novos descendentes a depositarem uma coroa de flores
junto ao busto do seu antepassado, na Praça com o seu
nome, bem no centro da vila de Pevidém.
Para Angelino Salazar, presidente da Junta de Freguesia,
esta iniciativa foi uma “homenagem devida a um homem
que está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de
Pevidém”. O Autarca considerou mesmo Francisco Inácio
da Cunha Guimarães “um exemplo para os pevidenses de
hoje e de amanhã”.
A exposição “Francisco Inácio da Cunha Guimarães:
pioneiro da indústria têxtil”, é comissariada por Mariana
Jacob Ferreira e está patente simbolicamente na antiga
Escola Primária do Bairro, cujos terrenos foram doados
pelo homenageado à freguesia e pode ser visitada até ao
próximo dia 27.
A mostra está organizada num discurso cronológico que
procura dar a conhecer a vida e obra daquele vimaranense,
através de uma colecção de objectos, documentos de
arquivo, fotografias, livros e plantas. As colecções foram
cedidas pela Associação Muralha – Associação de Guimarães
para a Defesa do Património, Santa Casa da Misericórdia
de Guimarães e pelos descendentes de Francisco Inácio
da Cunha Guimarães. Esta investigação foi desenvolvida a
partir do contributo “Fábrica do Moínho do Buraco: leituras
estratigráficas de um espaço industrial” que integrou a
exposição Edifícios & Vestígios, inaugurada em Setembro
de 2012, no Sector G da Fábrica ASA, comissariada por
Inês Moreira e Aneta Szylak para a Guimarães 2012 Capital
Europeia da Cultura.
Francisco Inácio da Cunha Guimarães nasceu no ano de
1864 e faleceu em 1947. Foi fundador da antiga Fábrica
do Moinho do Buraco tendo, mais tarde, aumentado o
seu activo industrial com a Fiação e Tecidos de ServesPedome e a fábrica Empresa Industrial de Pevidém. A sua
actividade empresarial mereceu, do Governo Português, a
agraciação com a Comenda de Mérito Industrial.
Foi um grande benemérito de Pevidém, tendo doado à
vila os terrenos do Campo da Feira, bem como dos terrenos
onde estão implementados a escola primária do Bairro e o
edifício dos Correios, entre muitas outras obras na freguesia
que estão associadas ao seu percurso de vida.

