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JO: Luciana Diniz acaba em 17º lugar nos obstáculos

Obras ilegais no santuário de
Fátima
Autarquia diz que notificou santuário para possibilidade de
encerramento do Centro Pastoral Paulo VI
Por: tvi24 | 6- 8- 2012 13: 17
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Nenhum dado recebido

O Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, pode ser
encerrado devido a irregularidades detetadas na
remodelação daquele espaço, tendo a Câmara
Municipal de Ourém avisado já o Santuário dessa
possibilidade, disse esta segunda-feira à agência
Lusa o vereador Nazareno do Carmo.
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Não é possível carregar a página
Web, porque o servidor não
enviou dados.
Seguem-se algumas
sugestões:
Atualizar esta página Web
mais tarde.
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«Já notificámos o Santuário para que solicite a
licença de utilização do Centro Pastoral Paulo VI, o
que ainda não foi feito. Também já informámos o
Santuário do risco de termos de encerrar aquele
espaço. É uma medida drástica, mas que temos
sempre de ponderar», sublinhou, em declarações
à agência noticiosa, o autarca responsável pelo
pelouro de Fátima na Câmara de Ourém.
Na sua edição de hoje, o diário «i» noticia que o
Santuário de Fátima fez obras ilegais para acolher
jovens no Centro Pastoral Paulo VI e que a Câmara
de Ourém detetou quartos construídos à margem
da lei, durante uma ação de fiscalização da
autarquia.
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O mesmo jornal revelou que o caso começou há
dois anos, quando o Santuário de Fátima decidiu
remodelar o Centro Pastoral Paulo VI, tendo
efetuado a obra com base num projeto chumbado.
O novo espaço foi inaugurado em março deste
ano, após obras de requalificação, cujo custo não
foi divulgado pelo Santuário de Fátima.
O edifício possui uma capela, um anfiteatro com
2092 lugares sentados, um salão para 600
pessoas e oito salas que, no total, podem albergar
120 pessoas. Possui ainda camaratas nos pisos
subterrâneos e um self-service.
No anúncio de reabertura do complexo, o reitor do
Santuário disse que «o Centro Pastoral Paulo VI,
pela sua polivalência, tornou-se um dos pólos
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fundamentais do Santuário de Fátima», no apoio às
peregrinações, realização de atividades de estudo,
formação e espetáculos e como espaço de
alojamento.
«Respeitamos muito o Santuário de Fátima, mas
temos de respeitar sempre a lei. A Câmara não
quer correr o risco de ser responsabilizada por
algo que não aprovou. Amanhã não quero ser
responsabilizado por algo que ali aconteça», frisou
à Lusa Nazareno do Carmo.
Na ação de fiscalização, verificou-se que «existiam
camaratas no piso -1 e -2, o que não é permitido
por lei, já que ficam abaixo da cota da soleira»,
especificou.
O vereador adiantou que «este foi, de resto, um
assunto que se tentou sempre discutir com a maior
discrição, mas foram os próprios responsáveis do
Santuário, após a fiscalização, que quiseram que
esta matéria fosse abordada em reunião de
Câmara, o que, obviamente, a tornou pública».
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Não é possível carregar a página Web, porque o
servidor não enviou dados.
Seguem-se algumas sugestões:
Atualizar esta página Web mais tarde.
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Spa Mãos e Pés com esfoliação, creme, manicure e
pedicure. Beleza para as Mãos, leveza para os Pés...
alegria para ambos!
Preço final

7€

Valor

18€

Desconto

60%

Contactado pela agência Lusa, o gabinete de
imprensa do Santuário de Fátima informou que o
reitor não faz, neste momento, qualquer comentário
sobre o assunto.
Comentários
Ainda não existem comentários a esta notícia.
Seja o primeiro! Deixe o seu comentário no formulário.

Faça login para comentar
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