
 

Parceria CASA DE SARMENTO 

Protocolo de Cooperação 

Casa de Sarmento |Museu de Agricultura de Fermentões 

 

A Casa de Sarmento, Centro de Estudos do Património, adiante designada por Casa de 

Sarmento, com sede no Largo Martins Sarmento, em Guimarães, pessoa coletiva nº. 

902120743, representada pelo seu Presidente Carlos António Alves Bernardo e  

A Casa do Povo de Fermentões, Entidade Proprietária do Museu de Agricultura de Fermentões, 

sita em Largo da Casa do Povo, Freguesia de Fermentões, 4800-180, Município de Guimarães, 

contribuinte nº 500939470 e CAE 88990, aqui representada pelo seu Presidente da Direcção, 

José da Silva Fernandes,  

Reconhecendo a importância de promover a colaboração entre as duas instituições em áreas 

de interesse comum, designadamente no que tem a ver com as diversas dinâmicas de 

inovação e de desenvolvimento do Museu de Agricultura de Fermentões, no âmbito da 

promoção do conhecimento, no domínio dos estudos do território e do património e com a 

intenção de estabelecer programas de cooperação no âmbito da formação, investigação e 

valorização patrimonial, decidem celebrar o presente Protocolo, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: 

Primeira 

Os objetivos desta cooperação são, de uma forma genérica, conjugar conhecimentos, 

experiências e meios, através de uma articulação eficaz e de uma forma mais concreta: 

1. Realizar serviços especializados, da competência das instituições signatárias em 

benefício mútuo; 

2. Estabelecer intercâmbio recíproco de informações e documentação, com 

disponibilidade e utilização recíproca das suas bibliotecas, centros de documentação, 

publicações e instalações das suas entidades; 

3. Desenvolver projetos comuns na área científica, pedagógica e cultural. 

Segunda 

Os detalhes e especificações para cada uma das colaborações serão definidos através do 
estabelecimento de Adendas ao presente Protocolo de Cooperação. As Adendas terão em 
consideração o enquadramento financeiro de cada ação de cooperação específica e outros 
detalhes de colaboração acordados entre as partes. 

 
Terceira 

 
Em cada Adenda a celebrar, as instituições signatárias designarão uma pessoa de contacto que 
atuará como coordenador(a) das atividades a realizar. 
 

 

 

 



Quarta 

 

Para efeitos da concretização deste Protocolo, o Representante da Casa do Casa do Povo de 
Fermentões é o Coordenador da Comissão de Acompanhamento e de Dinamização do Museu 
de Agricultura de Fermentões, Manuel Ferreira. 

Quinta 

O presente protocolo tem a vigência de dois anos, com início na data da sua assinatura por 

ambos os outorgantes, renovando-se automaticamente, exceto se trinta dias antes do termo, 

algum dos outorgantes manifestar, por escrito, o desejo de a denunciar, não obstante ficarem 

obrigados a, em condições que entre si concertarão, darem seguimento às ações que 

estiverem em curso e a seu cargo. 

Guimarães, 18 de Maio de 2019 

           Casa de Sarmento               Casa do Povo de Fermentões 

(Carlos António Alves Bernardo)    (José da Silva Fernandes) 

 


