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   Proc. G41 

Of. 60/07 

Real, 24 de Setembro de 2007 

 

    

Assunto: Estudo monográfico sobre a freguesia de Real 

 

Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª o nosso Grupo decidiu levar a cabo a execução de um 

estudo monográfico cuja proposta de edição foi formulada na última sessão da Assembleia de 

Freguesia. 

Temos consciência de esta obra não ser algo fundamental para a freguesia, face às 

necessidades que esta tem, no entanto é um contributo importante para o seu desenvolvimento. 

Nós como autores e detentores dos direitos de autor ofereceremos à Junta de Freguesia os 

direitos correspondentes à edição da obra com a contrapartida de a Junta de Freguesia nos entregar 

35 exemplares para ofertas a entidades e pessoas que colaboraram na elaboração deste estudo, 

ofertas a bibliotecas e investigadores para divulgação e também, para nosso uso pessoal; assim como 

com a contrapartida de a obra editada ser disponibilizada à população de Real de forma gratuita ou 

por um valor não superior a cinco euros com IVA incluído. 

Apenas para a Junta de Freguesia poder ter uma noção de custos, recentemente um de nós 

escreveu um trabalho idêntico, cuja edição de mil exemplares ficou por cerca de 3200,00€. 

 

Sem mais assunto, atentamente 

 

Os nossos melhores cumprimentos 

Os Membros da Assembleia de Freguesia de Real 

 

 

Pedro Pina Nóbrega (Ind./PCP)                    Paulo Jorge de Sousa Lemos (Ind./PEV) 
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Ex.mo Sr. Presidente 

Junta de Freguesia de Real 

R. Cónego Jaime, 16 
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   G41 

Of. 05/08 

Real, 04 de Março de 2008 

 

    

    

Assunto: Estudo Monográfico sobre a freguesia de Real 

 

 

Conforme comunicámos a V.ª Ex.ª pelo nosso ofício 60/07, de 24 de Setembro de 2007, 

pretende este Grupo oferecer à Freguesia de Real os direitos de autor para uma edição do 

referido estudo com as seguintes condições, já enunciadas naquele ofício: 

• Cedência de 35 exemplares da obra ao nosso Grupo para oferta a instituições e 

investigadores que colaboraram na obra e para distribuição em bibliotecas para 

divulgação e para nós próprios; 

• Disponibilização à população de Real de forma gratuita ou por um valor não 

superior a cinco euros com IVA incluído. 

Pensamos que no caso da nossa freguesia uma edição de quinhentos exemplares seria 

suficiente para distribuição pela população de Real e para ofertas por parte da Junta de Freguesia 

às escolas e outras instituições e personalidades a quando da realização de visitas e eventos na 

freguesia. Mas caberá sempre à Junta de Freguesia determinar o número de exemplares a editar, 

não devendo este ser inferior ao número de eleitores da freguesia. 

Relativamente à obra final e face à 1ª versão que lhe entregámos com o referido ofício, 

informamos que neste momento temos mais algumas informações sobre a evolução demográfica 

da população, sobre a acção da inquisição, sobre a Casa da Aveleira e esperamos obter mais 

informações no Arquivo Municipal de Penalva do Castelo, assim como sobre alguns elementos 

patrimoniais. 
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Por fim, e atendendo ao exemplo de Alcafache onde a Junta de Freguesia editou uma obra 

análoga, referimos que este tipo de iniciativa promove junto da população uma maior consciência 

da sua identidade e por outro lado valoriza quer a freguesia e a sua história e patrimónios locais, 

como a própria entidade editora, neste caso a Junta de Freguesia. 

 

Face ao silêncio da Junta de Freguesia em relação a esta proposta, gostaríamos que a 

Junta de Freguesia até à próxima sessão da Assembleia de Freguesia nos informasse 

se aceita ou não esta oferta nas condições acima enunciadas, caso contrário, 

entenderemos o silêncio da Junta de Freguesia como uma resposta negativa. 

Lembramos que uma edição destas não deverá custar entre mil e quinhentos e dois mil 

euros, sendo possível pedir um apoio à Câmara Municipal de Penalva do Castelo, à Região de 

Turismo Dão-Lafões e ao Governo Civil dos Distrito de Viseu. 

 

Sem mais assunto, atentamente 

Os nossos melhores cumprimentos 

Os Representantes da CDU na Assembleia de Freguesia de Real 

 

 

 

Pedro Pina Nóbrega (Ind./PCP)                           Paulo Jorge de Sousa Lemos (Ind./PEV) 
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Junta de Freguesia de RealJunta de Freguesia de RealJunta de Freguesia de RealJunta de Freguesia de Real    

R. Cónego JaimeR. Cónego JaimeR. Cónego JaimeR. Cónego Jaime, 16, 16, 16, 16    

3550355035503550----201201201201    REAL PCTREAL PCTREAL PCTREAL PCT    

    

V/ReferênciaV/ReferênciaV/ReferênciaV/Referência            N/ReferênciaN/ReferênciaN/ReferênciaN/Referência    DataDataDataData    

   Proc. S11 

Of. 21/08 

Real, 11 de Dezembro de 2008 

 

    

Assunto: Assunto: Assunto: Assunto: Edição de estudo monográfico sobre a freguesia de RealEdição de estudo monográfico sobre a freguesia de RealEdição de estudo monográfico sobre a freguesia de RealEdição de estudo monográfico sobre a freguesia de Real 

 

 

Quando em 2006 nos lançámos na tarefa de escrever um estudo monográfico era nossa 

intenção proporcionar à Freguesia e à Junta de Freguesia, como sua legitima representante, 

um trabalho a titulo gratuito que fosse uma mais valia para a Freguesia e a sua população. 

Nesta linha foi proposta à Junta de Freguesia a oferta deste trabalho e a sua edição pela 

Junta de Freguesia.  

Em resposta a esta proposta e numa conversa tida entre nós e o executivo da Junta de 

Freguesia ficou definido que a Junta não assumiria a edição da obra mas apenas a 

comparticipação no valor de setecentos e cinquenta euros. 

Talvez por entendermos que este trabalho era uma mais valia para a freguesia 

decidimos aceitar esta proposta e assumir a edição da obra e a captação do restante 

financiamento, afastando-nos do objectivo inicial.  

No entanto, e após reflectir bem sobre os objectivos que estiveram na génese deste 

trabalho, entendemos recusar a proposta da Junta de Freguesia.  

Pois se aceitássemos estaríamos a desvirtuar o objectivo principal desta obra, 

proporcionar à Freguesia um trabalho que fosse uma mais valia para a freguesia e a sua 

população; assim como nos estaríamos a sobrepor à Junta de Freguesia, pois atendemos que 

deve ser este órgão a zelar pela preservação da história e património locais. 
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Por outro lado se a Junta de Freguesia entendesse que este trabalho era uma mais valia 

para a Freguesia teria assumido a sua edição, procurando os meios de financiamento 

necessários, aliás como fazem diversas Juntas de Freguesia deste país.  

Quantas Juntas de Freguesia não gostariam de receber gratuitamente trabalhos destes 

para apenas terem que assegurar os custos com a edição? Mas como diz o ditado “Dá Deus 

nozes a quem não tem dentes”. 

Mantemos o nosso compromisso com a população e assim tudo o que foi escrito e 

apurado estará disponível na Internet para a consulta de todos. 

 

Sem mais assunto, atentamente 

 

 

Os nossos melhores cumprimentos 

Os Membros da Assembleia de Freguesia de Real 

 

 

 

 

Pedro Pina Nóbrega (Ind./PCP)                                     Paulo Jorge de Sousa Lemos (Ind/PEV) 
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