
Exmos Senhores 

A Assembleia Municipal de Santa Comba Dão autorizou, por unanimidade, a Câmara 

Municipal a promover a criação do Centro de Estudos e Interpretação do Estado Novo, cujo 

objectivo está bem definido nos Estatutos que enviamos em anexo e que também 

mereceram a aprovação unânime da Assembleia Municipal. 

Pretende a Câmara Municipal reunir um conjunto de entidades a título individual e 

colectivo que façam parte do núcleo de sócios fundadores da Associação, bastando para tal 

que aceitem as condições devidamente explicitadas nos Estatutos e que, com a sua adesão, 

contribuam para colocar de pé um ambicioso projecto destinado a recuperar todo o 

edificado que pertenceu a Salazar no Vimieiro, Santa Comba Dão, assim como toda a 

envolvente, numa perspectiva histórica, mas também económica, como catalisadora de 

outros investimentos para a região.  

Em traços gerais o projecto incluirá: 

 A Casa Museu Salazar 

 O Centro de Estudos e Interpretação do Estado Novo 

 Um espaço para exposições itinerantes que se chamará “Corredor da História” 

 Um auditório para conferências, aulas específicas para alunos do ensino secundário 

e debates sobre o período da História que decorreu entre 1910 e 1980, a construir 

no edifício da ex-Fornecedora de Farinhas, onde também será construído um parque 

de estacionamento coberto. 

 Uma loja de “merchandising”, com artigos alusivos à época e produtos regionais. 

 Um café-bar e restaurante com espaço museológico na actual Escola Cantina 

Salazar. 

 Uma pousada de juventude com quintinha ecológica no ex-Colégio António Oliveira. 

 Espaços exteriores que retratarão a época em causa, com pequeno Parque Infantil. 

A participação financeira de cada associado será definida na primeira Assembleia-geral a 

realizar após a constituição da Associação.  

Em face do exposto, convidamos Vexa a participar activamente neste projecto de grande 

interesse nacional e internacional, bastando para tanto que nos devolva, devidamente 

preenchida, a ficha em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


