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O Presidente da Câmara

António Luís Beites Soares

Caros Munícipes
No rescaldo dos acontecimentos do final de 2015 – refiro-me, naturalmente, 
ao momento da inauguração das obras de requalificação do centro de Pena-
macor e ao evento Vila Madeiro –, e para além de tudo o que já foi dito, não 
é de mais sublinhar a importância que as duas realizações assumem no plano 
das ações concorrentes para o desenvolvimento sustentável do concelho. No 
primeiro caso, trata-se não só de renovar e assegurar o funcionamento das 
infraestruturas básicas, mas, e sobretudo, de criar suporte a toda e qualquer 
estratégia de desenvolvimento económico, seja de base turística ou de qual-
quer outra. Porque, não tenhamos ilusões, jamais conseguiremos promover 
de forma eficaz o nosso valioso património, se não conseguirmos, a montan-
te, criar um ambiente urbano amigo, inspirador e propiciador de bem-estar, 

quer aos que aqui residem, quer aos visitantes, quer aos potenciais investidores e, por conseguinte, poten-
ciais novos moradores, pois esse é o horizonte. Enquanto presidente da Câmara, considero ser dever da Autar-
quia dar o exemplo no que concerne à valorização do património e do espaço público em geral, criando desta 
forma as condições para a captação de investimento, aumentando a atratividade do território, induzindo a 
modernização do comércio e o aparecimento de novas dinâmicas económicas, relançando, enfim, a renovação 
urbana e a revitalização social de que tanto carecemos.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento Vila Madeiro pôs Penamacor nas bocas do mundo pelos melhores 
motivos. É um bom exemplo de como, em regra, não é preciso inventar nada, basta pegar no que temos, 
com respeito pela integridade da tradição e em sintonia com o sentir do povo, e trabalhar nas suas múltiplas 
vertentes, sem perder de vista aquele objetivo de trazer valor à comunidade, que, em última instância, en-
tronca na tal estratégia de desenvolvimento geral que queremos e já estamos a implementar. Temos agora 
um caminho a trilhar nos anos que aí vêm, que certamente irá dar bons frutos, se todos quisermos e nisso 
nos empenharmos.

Olhando para o ano que agora começa, temos por certa a continuidade do trabalho de planeamento, que 
requer, mais do nunca, muita concentração, tanto na oportunidade dos projetos como nas possibilidades de 
financiamento, tendo em conta o novo Quadro Comunitário de Apoio; certa, também, é a obra da Casa da 
Medicina Sefardita Ribeiro Sanches, que já está no terreno, e cuja musealização e futuros conteúdos se encon-
tram em estudo por pessoal técnico municipal; certa, ainda, é a vontade de continuarmos a fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance, a bem da nossa terra, incluindo aí a oferta de oportunidades como seja a conferência 
anunciada na capa deste Boletim Informativo. Porque ouvir quem sabe também pode ser decisivo.

Desejo para todos um bom ano de 2016.
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A VILA ESTÁ MAIS 
BONITA
Pouco menos de um ano foi quanto duraram as obras de requalifi-

cação do centro da Vila, que resultaram numa profunda remodelação 

ao nível das infraestruturas básicas das artérias intervencionadas e 

num forte impacto visual no ambiente urbano. Isto mesmo pôde 

ser constatado por quantos no dia 5 de dezembro de 2015 assis-

tiram à inauguração. Para o Presidente da Câmara, António Luís 

Beites Soares, tratou-se de um passo indispensável para a prosse-

cução da estratégia de desenvolvimento que o executivo se propôs 

implementar. Por outro lado, as obras agora concluídas encontram 

também justificação na inadiável implementação de redes separa-

tivas no que ao saneamento e águas pluviais diz respeito, pondo 

fim a uma situação extremamente lesiva aos cofres municipais, 

resultante do “tratamento” indiscriminado da água da chuva na 

ETAR, medida e contabilizada como se se tratasse de esgoto. Na 

prática, esta intervenção permite desde já um “retorno financeiro 

significativo” para a Autarquia, salientou ainda o Presidente.

Na presença de Luís Caetano, vice-presidente da CCDRC, António 

Luís aproveitou a ocasião para lançar o próximo grande desafio de 

Penamacor, que é a requalificação do Núcleo Histórico Medieval.

UM ANO DEPOIS

A nova envolvente dos Paços do Concelho. Aspeto da Rua 25 de Abril.Momentos da inauguração das obras.

04 05

em
 d

es
ta

qu
e

em
 d

es
ta

qu
e



Penamacor Vila Madeiro

UMA IMAGEM 
DE MARCA!
Ainda fresco na memória de todos quantos passaram por cá ou 
dele ouviram falar pelos vários canais de difusão, Penamacor 
Vila Madeiro consolidou-se como a grande imagem de marca do 
concelho. Pela visibilidade que tem nos media, pelo interesse 
que vai despertando nas várias camadas de público, um pouco 
por todo o país, o evento é hoje uma janela aberta ao mun-
do, através da qual, fundamentalmente, podemos ser vistos e 
apreciados. É, por isso mesmo, também, uma janela de oportu-
nidades que temos obrigação de agarrar. O presidente António 
Luís está consciente disso, e sonha em dar corpo ao sentimento 
generalizado de orgulho da população num grande movimento 
de mobilização geral em torno desta celebração tão distintiva, 

que tão bem soubemos manter ao longo dos tempos. O feed- 
back que nos vai chegando dos mais diversos pontos do país, 
designadamente através da procura de informação para progra-
mar estadias, permite-nos acreditar que o evento possa vir a 
ser um destino para esta época. Contudo, tal só será possível 
se todos – Câmara, Instituições, Malta do Ano, população orga-
nizada  – nos empenharmos profundamente  na transformação 
da vila de Penamacor numa grandiosa criação coletiva, seja ao 
nível das decorações de rua, seja pelo impulso que possamos 
imprimir ao artesanato, à gastronomia, à conceção e produção 
de novos artigos de merchandising portadores da imagem de 
marca Vila Madeiro.

Queima do Madeiro de 23 para 24 de dezembro.

D. R. Carlos Pimentel

Chegada do Madeiro na tarde do dia 8.

Aguardando a chegada do Madeiro. O Grupo de Cantares da Meimoa juntou-se à festa. As ruas animaram-se na noite de 23 para 24. A animação de rua foi uma constante.
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Vários projetos, o mesmo objetivo:

TRAZER GENTE AO 
TERRITÓRIO

A adesão de Penamacor 
à Naturtejo e posterior  
integração no Geopark da 
Meseta Meridional; assim 
como a participação do 
Município no processo de 
relançamento da GR22 – 
Grande Rota das Aldeias 
Históricas e consequente 
pedido de adesão à Asso-
ciação Aldeias Históricas 
de Portugal; bem ainda a 
integração do projeto CETS 
Malcata – Carta Europeia 
de Turismo Sustentável, 
são factos reveladores da 
insistente procura de vias 
de desenvolvimento para o 
concelho.

GEOPARK NATURTEJO DA MESETA 
MERIDIONAL
Em finais de 2013, Penamacor decidiu-se pela adesão à Naturtejo, Asso-

ciação que gere o Geopark Naturtejo, o que viria a confirmar-se em 2014, 

iniciando logo aí o trabalho de inventariação e estudo do património geo-

lógico concelhio, com vista à integração do território no Geopark da Meseta 

Meridional, que a UNESCO viria a sancionar a 2 de setembro de 2015, a 

mesma UNESCO que, em novembro vem a reconhecer os geoparques como 

um programa oficial daquela Organização, equiparado a outros programas 

como o Património Mundial ou a Reserva da Biosfera.

O Geopark Naturtejo oferece hoje uma grande variedade de atividades 

turísticas e educativas, assim como oportunidades certificadas para o de-

senvolvimento de produtos turísticos, outros negócios e iniciativas culturais 

criativas que permitem usufruir de 600 milhões de anos preservados em 

rochas e paisagens.

GR22 - GRANDE ROTA DAS ALDEIAS 
HISTÓRICAS
Infraestrutura importante no âmbito do roteirismo nacional, com ambição de 

se projetar além-fronteiras, a Grande Rota das Aldeias Históricas atravessa 

o concelho de Penamacor, razão pela qual o Município foi chamado ao pro-

cesso de relançamento e remarcação do percurso, processo que decorreu em 

2014/2015. Vendo aí uma fresta aberta para intentar uma aproximação mais 

efetiva à Associação Aldeias Históricas de Portugal, tendo em vista, a médio 

prazo, a eventual classificação do Cimo de Vila como AHP, a Câmara Municipal 

enceta, em final de 2015, o processo de associação àquele organismo, neste 

momento em fase de aprovação pelo Tribunal de Contas. Certa, por agora, 

está a implementação do Ramal a Penamacor da GR22, a partir de Valongo, já 

competentemente aprovado.

CARTA EUROPEIA DE TURISMO 
SUSTENTÁVEL (CETS-MALCATA)
Sabugal, Penamacor e Almeida, em associação com os agentes locais mais 

vocacionados para o turismo, propõem-se, e estão a trabalhar nesse sentido, a 

incluir os seus territórios na Carta Europeia de Turismo Sustentável – CETS, dis-

tintivo outorgado pela Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais aos 

espaços protegidos ou classificados que se comprometem a desenvolver um 

turismo de qualidade, promotor da atividade económica, respeitoso e compatível 

com a conservação do meio ambiente e do bem-estar da população. O proje-

to ancora na área protegida da Malcata, daí a designação CETS-Malcata. Entre 

outros objetivos, visa-se preparar as expectativas de investimento dos atores 

locais para o próximo quadro comunitário de apoio, permitindo a este território 

ter uma estratégia de desenvolvimento turístico a cinco anos e o respetivo 

plano de ação claramente definidos e com um galardão reconhecido interna-

cionalmente, que teoricamente lhe poderá dar uma vantagem competitiva no 

acesso aos fundos comunitários.
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PORTUGAL “O” MEETING  
EM CONTAGEM DECRESCENTE
VÊM AÍ OS NÓRDICOS!
O maior desafio internacional de Orientação pedestre rea-

lizado em Portugal vai realizar-se de 5 a 9 de fevereiro em 

Penamacor. Regularmente anunciado e comunicado por  

diversos meios, nomeadamente no Boletim Informativo e 

na página eletrónica do Município, não será de mais voltar a 

chamar a atenção para um evento 

que traz ao concelho alguns dos 

atletas que integram a elite mun-

dial deste desporto, sendo que, 

destes, cerca de 90% são prove-

nientes do estrangeiro. A Suíça é 

o país que fornece o maior con-

tingente de atletas, cerca de 70, 

seguindo-se Noruega, França, 

Reino Unido, Alemanha, Dinamar-

ca, Suécia, para só referirmos es-

tes, num total de 26 países. Em 

consequência disto, a capacidade 

de alojamento do concelho já há 

muito se encontra esgotada para 

aquelas datas, sobrando a procura 

para a hotelaria de toda a região.

Por tudo isto, torna-se evidente 

a importância de que se reveste 

esta realização para a economia 

local, cabendo aqui uma cha-

mada de atenção ao sentido de 

oportunidade dos nossos agentes 

ligados ao comércio e restauração, tendo em conta as muitas 

centenas de pessoas que irão aportar a Penamacor por esses 

dias, como centro nevrálgico do evento.

Gustav Bergman, um dos 
atletas de topo que irá marcar 
presença.

Penamacor
February 5th - 9th
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CASA DA MEDICINA SEFARDITA RIBEIRO SANCHES

EM OBRA
Começou pela designação de Casa da Medicina Judaica, fixando-se, 

mais apropriadamente, como Casa da Medicina Sefardita, em 

qualquer dos casos acrescentada do antropónimo Ribeiro Sanches. 

Temos então a Casa da Medicina Sefardita Ribeiro Sanches, que 

pretende vir a ser um repositório de memória e um tributo de  

reconhecimento do papel dos judeus portugueses no campo da 

medicina, desde a idade média até ao século XIX, dentro e fora 

FINALMENTE NOVO PDM JÁ VIGORA
Depois de um longo e atribulado processo de revisão, o Concelho 

dispõe, finalmente, de um instrumento de gestão territorial que, de 

um modo geral, é mais favorável à prossecução do investimento, 

sobretudo aquele direcionado para o setor agroindustrial, como, 

de resto, se pretendia. Tratando-se de um PDM de nova geração, 

o nível de resolução e definição da cartografia aumentou enorme-

mente, facilitando análises processuais e evitando ambiguidades 

inimigas da clareza e celeridade dos processos. Outro aspeto positi-

vo em perspetiva prende-se com a integração de certos planos de 

Zona Industrial

NO SALVADOR ESTÁ EM  
CURSO A OBRA DE AMPLIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO.

Sinagoga (antevisão).

das fronteiras do reino. Sefarad é o nome hebraico que designa a  

Península Ibérica, e sefarditas é o nome dado aos judeus oriundos 

de Portugal ou de Espanha, daqui saídos em consequência da sua 

expulsão ou das perseguições que lhe foram movidas pela Inquisição 

a partir do séc. XV, constituindo hoje numerosíssimas comunidades 

disseminadas por todo o mundo.

Para além do levantamento de médicos, cirurgiões e boticários ju-

deus e/ou de origem judaica, seus feitos e percursos de vida, a 

“Casa” acolherá e disponibilizará toda a documentação já reunida em 

torno da vida e obra de Ribeiro Sanches, assim como procurará dar 

a conhecer as diferentes facetas da personalidade do Ilustre pena-

macorense através de apontamentos museológicos integrados num 

discurso expositivo mais geral. Uma pequena sinagoga assegurará 

aos crentes de passagem a possibilidade de fazerem as suas orações.

A CMSRS, projeto que nasce no âmbito da Rede de Judiarias de 

Portugal e conta com apoio do mecanismo financeiro EEA Grants, é 

mais uma peça no xadrez que se enquadra na estratégia de geração 

de fluxos para a sustentabilidade do território. 

Salvador

ordenamento setoriais, cujas disposição passarão a ser analisadas 

em sede de PDM, encurtando assim a tramitação processual.

ALTERAÇÃO CONCLUÍDA,  
SEGUE-SE PROCESSO DE 
AMPLIAÇÃO
Com o processo de alteração ao plano concluído, 

a Zona Industrial passa a dispor de mais 7 lotes 

para instalação de empresas. Esta alteração foi, na 

verdade, uma solução de recurso, pois o objetivo 

é ampliar. Para o presidente António Luís a equa-

ção é simples: o concelho não se pode dar ao luxo 

de ver passar investimento por falta de condições 

que os empresários aqui não encontram, nomea-

damente da mais elementar, o espaço. Paradoxal-

mente, da atual área infraestruturada apenas está 

a ser utilizada cerca de 50%, encontrando-se a 

restante devoluta ou inoperante, situação só pos-

sível porque, ao tempo da primeira instalação da 

Zona Industrial,o interesse público não foi acau-

telado, designadamente através de cláusulas de 

reversão em caso de não utilização dos espaços 

simbolicamente adquiridos.
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ZONA BALNEAR DO MEIMÃO 
REFORÇA OFERTA TURÍSTICA
Situada num contexto privilegiado, com larga margem de progressão em múltiplas 

vertentes, a Zona Balnear do Meimão é uma aposta séria no âmbito do incremento 

turístico do concelho, que justifica o investimento municipal naquela área de lazer. 

Aos três bungalows que já abriram portas no último verão, juntam-se agora mais 

dois, totalizando 20 camas distribuídas por 10 quartos twin.  A figura da concessão 

foi o modelo encontrado pela Câmara Municipal para operacionalizar o empreendi-

mento, imputando ao concessionário os custos de instalação de equipamentos, a 

forma e os meios de rentabilizar o investimento, sendo que a uns e outros interessa 

que a empresa tenha o maior sucesso, a bem de todos e da economia local.

Pronta a abrir
RESIDÊNCIA SÉNIOR PÓVOASOL
Localiza-se no Vale da Senhora da Póvoa, nas proximidades do san-

tuário, e passa por ser o maior investimento privado jamais realiza-

do no concelho na área da assistência social. Na sua génese está a  

Meimoacoop – Cooperativa Agrícola de Desenvolvimento Rural e  

Solidariedade Social e, é bom que se diga, o seu presidente de direção, 

Dr. Domingos Bento, movido por uma vontade genuína de alterar o 

panorama assistencial no concelho, no domínio da terceira idade. 

Depois da queijaria, criada em Benquerença, e da central meleira, 

inaugurada há poucos anos no Vale da Senhora Póvoa, a Meimoa-

coop, sediada em Meimoa, abalança-se agora num empreendimento 

que, ao contrário do que simplisticamente pode parecer, se enraíza 

no mesmo mundo rural em que desde sempre desenvolveu a sua 

ação, para, ao fim e ao cabo, continuar ligada às gentes da terra para 

além da vida ativa. Da melhor maneira, dizemos nós.

ACONTECEU

MERCADO DE OPORTUNIDA-
DES MEXE COM A VILA
O Jardim da República recebeu o 1º Mercado de Oportunidades, 

iniciativa de alguns membros da comunidade local que resultou 

num apreciável êxito sob todos os pontos de vista. O evento apro-

veitou a vendedores e compradores, que tiveram oportunidade, 

uns, de se desfazerem de bens produzidos ou acumulados pelos 

próprios, e os outros de adquirir bons artigos a preços módicos. 

Fizeram-se presentes 33 expositores, oriundos de Penamacor e 

concelhos circunvizinhos. A comunidade estrangeira residente tam-

bém participou. Do leque de oferta, destaque para as antiguidades, 

artesanato, roupa em 2.ª mão, dvd’s/cd´s, discos em vinil, loiça, 

mobiliário, livros, calçado, entre outros. Eis uma ação que se pautou 

pelo interesse e qualidade dos produtos em exposição e pela boa 

recetividade que suscitou.

Acompanhando mais uma edição das Jornadas Europeias do  

Património, Santa Casa da Misericórdia e Câmara Municipal de  

Penamacor voltaram a estar juntas nesta iniciativa, que teve como 

objetivo chamar a atenção para a diversidade do património cultural 

associado às comunidades, e para a necessidade de o preservar 

e valorizar. Uma vez que, em 2015, a ação decorreu sob o mote  

“Património Industrial e Técnico”, os numerosos participantes  

foram levados a visitar dois antigos lagares de azeite: o velho lagar 

de varas de Aranhas e o ainda bem conservado lagar de prensas da 

casa do Dr. Luís Nuno Ferraz de Oliveira, em Pedrógão de S. Pedro.

JORNADAS DO PATRIMÓNIO

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor promoveu em outubro um forum su-

bordinado ao tema “Crise e novos riscos sociais: implicações na promoção dos direitos da criança”. 

O encontro, que decorreu no Palace Hotel & Spa Termas de São Tiago, em Penamacor, contou com a 

participação de um alargado painel de oradores, em representação dos diversos atores intervenientes 

no processo preventivo, que passa pela de deteção e sinalização de casos de risco, bem como daqueles 

que tratam de encontrar respostas para as situações identificadas. Ilídia Cruchinho, na dupla qua-

lidade de vereadora do pelouro da Ação Social da Autarquia e também de presidente da CPCJ de 

Penamacor, frisaria que, para além da análise e debate da situação, o encontro serviu também para 

aprofundar a consciência dos problemas que afetam as crianças, famílias e comunidade em geral.

COMISSÃO DE PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS E JOVENS  
DE PENAMACOR
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BIBLIOTECA
Instituição incontornável na vida da Vila, e não 

só, a Biblioteca Municipal continua na sua senda 

para a promoção do livro e da leitura, vertente 

que terá sempre na Hora do Conto um dos pilares 

fundamentais, já que é de pequenino… Mas não 

é raro que a BM saia do seu espaço ao encontro 

da comunidade, por vezes em associação com 

outros parceiros. Foi o caso da 2ª edição da Feira 

Vespertina, que aconteceu no fim de semana de 

15 e 16 de agosto e contou com a participação da 

Alma Azul, loja CTT de Penamacor e AJPNC – As-

sociação de Jovens. Para além dos livros, a Feira 

Vespertina proporcionou o encontro com alguns 

escritores, destacando-se Francisco Moita Flores, 

que protagonizou uma sessão de autógrafos a 

propósito da sua última obra “O Dia dos Milagres”, 

mas também Telmo Montenegro, que aqui quis 

lançar o livro de poemas “À Esquina do Tempo”, 

apresentado por Ilda Lopes. Lucinda Teixeira e 

João Gabriel Batista foram outros autores que 

marcaram presença neste, dir-se-á, quase festi-

val literário.

Sempre com os livros em fundo, Uma Noite na 

Biblioteca, iniciativa com um cheirinho a aven-

tura, voltou a atrair crianças jovens que, entre as 

21h:00 e a madrugada de 29 para 30 de agosto, 

participaram em múltiplas atividades, desde a 

caça ao tesouro até à maratona de leituras, pas-

Nos Paços de Concelho

EXPOSIÇÕES PARA 
TODOS OS GOSTOS
No segundo semestre de 2015 puderam ser apreciadas várias exposições que povoa-

ram o átrio dos Paços do Concelho, englobando pintura, escultura e artesanato. Assim, 

em setembro, assistiu-se à pintura e escultura de Ruben Ribeiro, à qual se seguiu, em 

outubro, uma exposição de pintura de artistas que pintam com a boca e com os pés. 

Durante todo o mês de dezembro repetiram-se os “Presépios Solidários”, cujo produto 

da venda reverte parcialmente para uma causa social. Voltando a setembro, mas 

agora na Biblioteca Municipal, pôde ser vista uma interessante exposição de “toddler 

dolls”, bonecas para colecionadores.

sando por experiências culinárias.

No mesmo cenário decorreria, já em setembro, a exposição O Disco de Vinil, in-

tegrada no Ciclo de Colecionismo. A mostra, que teve a preciosa colaboração de 

alguns amigos da Biblioteca que disponibilizaram, além dos discos, meia dúzia de 

gira-discos, teve o condão de proporcionar um saudoso olhar sobre um passado não 

muito distante.

Novembro foi o mês reservado para uma homenagem a Fernando Pessoa, falecido 

há 80 anos, através de uma exposição bio e bibliográfica e de um concurso que desa-

fiou os utilizadores da Biblioteca a testarem os conhecimentos sobre o mais universal 

poeta português. E não foram poucos os participantes!

O ano acabou com a já habitual Feira do Livro, que decorreu durante todo o mês de 

dezembro. Uma boa oportunidade para comprar a melhor prenda de Natal!

Hora do Conto.

Feira do Livro.Feira Vespertina. Apresentação do livro de Telmo Montenegro. Feira Vespertina. Sessão de autógrafos de Francisco Moita Flores. Exposição de Toddler Dolls. Exposição “Presépios Solidários”.

Exposição de pintura de artistas que pintam com 
a boca e com os pés.
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JANEIRO»JUNHO»2016
CULTURA  DESPORTO  LAZER

ARTISTAS DA CASA 
MOSTRAM VALOR
Cada vez mais, os alunos do Pólo de Penamacor da Escola de Música da AMDF 

fazem as honras da casa no tocante às apresentações musicais da Academia 

em Penamacor, no que é, aliás, uma estratégia deliberada dos responsáveis, 

tendente à consolidação do ensino da música e  à valorização  do trabalho dos 

alunos. Foi o que aconteceu no concerto de Natal, que voltou a encher a igreja 

de São Tiago. E não há dúvida que o Natal, assim, foi mais Natal!

ARQUEOLOGIA
INTERVENÇÃO DE 
EMERGÊNCIA NO 
OLIVAL QUEIMADO
Uma escavação de emergência, motivada por 

uma operação de remoção de terras, pôs par-

cialmente a descoberto uma estrutura da época 

romana, ainda de funcionalidade incerta. A inter-

venção foi levada a cabo pela arqueóloga Sara 

Ferro durante o período da sua permanência em 

Penamacor para ultimar os trabalhos de campo 

com vista à conclusão da Carta Arqueológica do 

concelho. O sítio em causa já se encontrava re-

ferenciado como um importante assentamento  

romano, sendo de supor que a área agora inter-

vencionada integre as instalações agrícolas de 

uma quinta abastada.

Este episódio só veio confirmar a necessidade da 

afirmação da carta arqueológica enquanto instru-

mento de planeamento e de salvaguarda de bens 

culturais, obrigando as futuras intervenções ao  

nível do solo a um parecer prévio, tendo em conta 

as condicionantes identificadas.

NATAL NA ESCOLA
Há coisas que não mudam, e ainda bem, assim é com a festinha de natal que 

todos os anos a Câmara promove para os meninos do pré-Escolar e 1º Ciclo do 

Ensino Básico.

Concerto de Natal

OLIVAL QUEIMADO
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JANEIRO A JUNHO

FEVEREIRO

MARÇO

AO SOM DAS HISTÓRIAS
Uma história por semana, transmitida pela Rádio Voz da 
Raia (FM 87.7) todas as quintas-feiras às 15:30h, numa 
parceria entre a Biblioteca Municipal e Rádio Voz da Raia.

O QUE SABE SOBRE RIBEIRO SANCHES?  
Teste os seus conhecimentos respondendo as duas pergun-
tas por mês sobre este ilustre nascido em Penamacor. 
PENAMACOR | Org.: Biblioteca Municipal

01 EXPOSIÇÃO – ARTE EM BUREL
da Vasco Pereira
PENAMACOR | Paços do Concelho | Org.: CMP

31MAR.

14 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

exposições  |  música  |  cinema  |  livros e leituras  |  tradições  |  romarias  |  passeios e convívios  |  comemorações  |  desporto

ABRIL

JANEIRO

03 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

06 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

03 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

01 EXPOSIÇÃO DE PINTURA
da autoria de J. Eliseu (filho)
PENAMACOR | Paços do Concelho | Org.: CMP

30ABR.

01 CANTAR DAS JANEIRAS
por grupos espontâneos pelas freguesias do concelho.
Meimoa: Todas as Sextas e Sábados de janeiro

31JAN.

02 CONCERTO - CANTAR DOS REIS
MEIMOA | Igreja Matriz

10 CONCERTO DE REIS
PENAMACOR | Convento de St. António | 16:00h |
Org.: Junta de Freguesia de Penamacor

11 HORA DO CONTO
“Os três desejos” de Luísa Ducla Soares.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

29JAN.

05 SESSÃO COMEMORATIVA DO NOVO PROGRAMA 
GEOPARQUES MUNDIAIS UNESCO E DOS 10 ANOS 
DO GEOPARK NATURTEJO
PENAMACOR | Paços do Concelho | 16:00h

13 CINEMA
“Nós somos teus amigos” (drama/romance – M14 / 2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Integrado no programa “Adoro 
Cinema”. CMP/BMP

02 MONTARIA AOS JAVALIS
MEIMOA

06 APRESENTAÇÃO DO LIVRO  
“MAÇONARIA - APOLOGIA DO CATOLICISMO”
de Miguel Supico
PENAMACOR | Sala Polivalente da CMP | 16:00h

31JAN.
29 AINDA AGORA AQUI CHEGUEI – FESTA DAS 

VARAS DO FUMEIRO
ARANHAS | Org.: Junta de Freguesia de Aranhas, CMP e Rancho 
Folclórico de Aranhas

04 [ 09H00 ] Forest Model Event, Mata Municipal
[ 09H00 ] Forest Model Event, Ramalhão/Serra Pedreira

[ 09H00 ] Forest Model Event, Benquerença
[ 09H00/13H30 ] Warm Up Race, Anascer/Benquerença

[ 10H00 ] Distância Média, Memória (proximidade Zona Industrial)
[ 18H30 ] Urban Night Race, Penamacor

[ 09H30 ] – Distância Média, Serrinha/Rachã
[ 12H00 ] Invacare Pre O, Anascer

[ 09H00 ] 09H00 – Distância Longa (WRE) 
Serrinha

[ 09H00 ] Distância Longa  
“Serrinha – Dongalinho”

05 DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS
PENAMACOR | Org.: Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches

06 CELEBRAÇÃO DAS COMADRES E DOS COMPADRES
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa, com o apoio da Junta de Freguesia

01 CARNAVAL NA BIBLIOTECA
Fatiotas de Carnaval para empréstimo (sob caução).
ESPECIAL DIA 8: Três figuras carnavalescas passeiam pela 
biblioteca. Org.: BMP

08FEV.

17 CINEMA
“Missão impossível 5 - Nação secreta” (acção/aventura –  M12 / 2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Integrado no programa “Adoro Cinema”. 
CMP/BMP

21 AQUI HÁ MÚSICA
Ciclo de concertos de difusão musical do Pólo de Penamacor da 
AMDF: Guilherme Alves (guitarra) e Rui Sousa (flauta transversal) 
ARANHAS | 16:00h |

01 EXPOSIÇÃO – SAÚDE: SOLUÇÕES NATURAIS
PENAMACOR | Bibçioteca Municipal | Org.: BMP31MAR.

07 HORA DO CONTO
 “O Grufalão” de Julia Dohaldson e Axel Scheffler.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

18MAR.

13 PASSEIO DA PRIMAVERA
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa, com o apoio da Junta de Freguesia

13 CERIMÓNIAS DA QUARESMA: PROCISSÃO DOS PASSOS  
PENAMACOR

14 SEMANA DA LEITURA
Várias atividades organizadas pela BE/CRE em parceria com 
a BMP & Comunidade para celebrar a Semana da Leitura.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 

18MAR.

20 VISITA ÀS MINAS DE PENAMACOR
Evento Inserido na Semana do Roteiro de Minas  (14-20 março)
Org.: CMP / Geopark Naturtejo

23 CINEMA
“Transporter – potência máxima” (acção/aventura - M14 - 2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Integrado no programa “Adoro 
Cinema”. CMP/BMP

24 CERIMÓNIAS DA QUARESMA: PROCISSÃO  
DAS LADAINHAS
PENAMACOR

25 CERIMÓNIAS DA QUARESMA: PROCISSÃO DO 
ENTERRO DO SENHOR
Entoação dos Martírios do Senhor
PENAMACOR | 23:00h | Org.: Rancho Folclórico de Penamacor

02 CAMINHADA SOLIDÁRIA PELOS CAMINHOS  
DO CAMPO FRIO
Org.: Fundação Pina Ferraz

25  TORNEIO 24 HORAS DE FUTSAL
PENAMACOR | Pavilhão Desportivo Municipal | Org.: Associação de 
Jovens de Penamacor

26MAR.

28 ROMARIA DA SENHORA DO INCENSO
PENAMACOR

01 EXPOSIÇÃO DE PINTURA  
“EMOÇÕES INTEMPORAIS”
de Adélia Ferreira
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

30ABR.

04 OS LIVROS INFANTIS DE HANS CHRISTIAN  
ANDERSEN EM DESTAQUE NA BIBLIOTECA
Uma forma de assinalar o Dia internacional do Livro  
Infantil (2 de Abril)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 

22ABR.

10 ROMARIA DA SENHORA DO BOM SUCESSO
PENAMACOR

05

06

07

08

09

exposições  |  música  |  cinema  |  livros e leituras  |  tradições  |  romarias  |  passeios e convívios  |  comemorações  |  desporto

10 HORA DO CONTO
“Hora de jantar, piratas!” de Richard Dungworth e Sharon Harmer.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

26JAN.

08 POESIA NO FEMININO: CELEBRAÇÃO DO DIA  
DA MULHER E CELEBRAÇÃO DO DIA DA POESIA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

21MAR.
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EDITAL N.º 19/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 24 de junho de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta de instalação do Conselho Municipal de Seguran-
ça; [02] Deliberado por maioria aprovara adenda ao 
Contrato de Empréstimo de Saneamento Financeiro; 
[03] Deliberado por maioria aprovar o Estudo e Pla-
no de Saneamento Financeiro; [04] Deliberado por 
maioria aprovar o relatório do júri do procedimento 
– Empréstimo para Financiamento de Investimentos; 
[05] Deliberado por maioria aprovar a proposta de 
pedido de parecer prévio à Assembleia para os in-
vestimentos a financiar pelo Empréstimo de médio 
e longo prazo; [06] Deliberado por unanimidade a 
emissão de parecer prévio para elaboração do es-
tudo e plano de saneamento financeiro; [07]Delibe-
rado por maioria aprovar o Regulamento Municipal 
dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamen-
to de Águas Residuais e Gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos; [08] Deliberado por unanimidade aprovar 
a revogação parcial da Tabela de Taxas em vigor; 
[09] Deliberado por maioria aprovar o modelo de 
Estrutura Orgânica – Organização dos Serviços; [10] 
Deliberado por unanimidade aprovar a Tabela de 
Preços – Piscinas Descobertas; [11] Deliberado por 
unanimidade aprovar a Alteração Orçamental Nº 
8/2015 e Alteração às GOP Nº 7/2015.
EDITAL N.º 20/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 1 de julho de 2015 foram to-
madas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a clas-
sificação de Casa de Campo ao empreendimento 
turístico “Moinho do Maneio”; [02] Deliberado por 
unanimidade aprovar a ratificação de Acordo de 
Pagamento de Dívida com a Empresa Águas do Zê-
zere e Côa, S.A.; [03] Deliberado por unanimidade 
aprovar a ratificação de Adenda ao Acordo de Paga-
mento de Dívida existente com a Empresa Águas do 
Zêzere e Côa, S.A.;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a ratifica-
ção de Acordo de Investimento na Beneficiação das 
Redes “Em Baixa” com a Empresa Águas do Zêzere e 
Côa, S.A.; [05] Deliberado por unanimidade aprovar 
a abertura de procedimento de Empreitada de Obras 
Públicas – Casa Museológica Ribeiro Sanches – “Casa 
da Memória da Medicina Sefardita António Ribeiro 
Sanches – Penamacor”; [06] Deliberado por unani-
midade aprovar a abertura do Período de Discussão 
Pública da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Penamacor;
EDITAL N.º 21/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 15 de julho de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a atribui-
ção de um apoio à Póvoassol – CSS – Centro de Soli-

dariedade Social, no montante de 150.000,00 euros; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a minuta 
do protocolo de parceria entre o Município de Pe-
namacor e Vodafone Portugal – Comunicações Pes-
soais, S.A.; [03] Deliberado por unanimidade apro-
var a abertura do período de discussão pública da 1ª 
alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial 
de Penamacor;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a classi-
ficação de Casa de Campo ao empreendimento tu-
rístico “Zona Balnear do Meimão”; [05] Deliberado 
por unanimidade aprovar a ratificação ao preçário 
– Piscinas Municipais;
EDITAL N.º 23/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 7 de agosto de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa: 
[01] Deliberado por maioria aprovar a celebração de 
contrato adicional – “Requalificação Urbana de Ben-
querença”; [02] Deliberado por aprovar a celebração 
de contrato adicional – “Requalificação Urbana do 
Centro de Penamacor”;
EDITAL N.º 25/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 21 de agosto de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:
[01] Deliberado por maioria aprovar a minuta de 
contrato adicional à empreitada – “Requalificação 
Urbana de Benquerença”; [02] Deliberado por 
maioria aprovar a minuta de contrato adicional à 
empreitada – “Requalificação Urbana do Centro de 
Penamacor”;
EDITAL N.º 28/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 9 de setembro de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa: 
[01] Deliberado por maioria autorizar a celebração 
do adicional ao proc. MC-31/2014”; [02] Delibera-
do por maioria autorizar a celebração do adicional 
ao proc. MC-32/2014”; [03] Deliberado por maioria 
autorizar a celebração do adicional ao proc. MC-
33/2014”; [04] Deliberado por maioria aprovar 
a Requalificação urbana do centro de Penamacor 
– 2º pedido de prorrogação do prazo da empreita-
da – Proc.30/2014”; [05] Deliberado por maioria 
aprovar a Requalificação urbana do centro norte de 
Penamacor – 1º pedido de prorrogação do prazo da 
empreitada – Proc.35/2014”;
EDITAL N.º 29/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da Câ-
mara Municipal de 16 de setembro de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Revi-
são ao Orçamento Nº 2/2015 e Revisão às Grandes 
Opções do Plano Nº 1/2015; [02] Deliberado por 
unanimidade aprovar o Relatório de Ponderação 
da Discussão Pública da 1ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Penamacor; [03] Deliberado por maio-
ria aprovar a minuta do contrato adicional à em-
preitada “Renovação da Rede de Abastecimento de 
Água no Bairro da Palma em Pedrógão de S. Pedro e 

Execução do Coletor de Águas Residuais de Ligação 
à ETAR de Penamacor”;
[04] Deliberado por maioria aprovar a minuta do con-
trato adicional à empreitada “Renovação da Rede de 
Abastecimento de Água em Diversos Arruamentos, 
em Aldeia do Bispo”; [05] Deliberado por maioria 
aprovar a minuta do contrato adicional à empreitada 
“Renovação da Rede de Abastecimento de Água na 
Benquerença e Meimão”; [06] Deliberado por una-
nimidade aprovar a Taxa de IMI a cobrar em 2016. 
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a com-
participação nas Refeições Escolares – ano letivo 
2015/2016; [08] Deliberado por unanimidade 
aprovar a comparticipação nas Transportes Escolares 
– ano letivo 2015/2016; [09] Deliberado por una-
nimidade aprovar a Atribuição de Apoio Financeiro 
à Santa Casa da Misericórdia de Penamacor; [10] 
Deliberado por unanimidade aprovar a redução de 
taxas e atribuição de subsídio à Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor; [11] 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do 
Contrato a celebrar entre o Município de Penamacor 
e Tecneira – Tecnologias Energéticas, S.A.;
EDITAL N.º 30/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 7 de outubro de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:
[01] Deliberado por unanimidade atribuir à Associa-
ção Desportiva Penamacorense um apoio financeiro 
no valor de €30.000,00; [02] Deliberado por unani-
midade atribuir à Associação Desportiva e Cultural 
de Pedrógão de São Pedro um apoio financeiro no 
valor de €30.000,00; [03] Deliberado por unanimi-
dade emitir parecer prévio favorável à abertura de 
procedimento para aquisição de prestação de ser-
viços; [04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
adjudicação da empreitada “Casa da Memória da 
Medicina Sefardita António Ribeiro Sanches - Pena-
macor”; [05] Deliberado por maioria emitir parecer 
prévio para celebração de contrato de prestação de 
serviço (Elaboração de Projeto de Requalificação do 
Largo do Município de Penamacor).
EDITAL N.º 33/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 30 de outubro de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a ratifica-
ção à Alteração Orçamental Nº 13/2015 e alteração 
às Grandes Opções do Plano Nº 12/2015; [02] De-
liberado por maioria aprovar as Grandes Opções do 
Plano e a Proposta de Orçamento para 2016; [03] 
Deliberado por maioria aprovar a autorização prévia 
para assunção de compromissos plurianuais; [04] 
Deliberado por maioria aprovar o modelo de estru-
tura orgânica para 2016; [05] Deliberado por maio-
ria aprovar o Mapa de Pessoal e Organograma para 
2016; [06] Deliberado por maioria aprovar o Regu-
lamento de Organização de Serviços para 2016; [07] 
Deliberado por unanimidade aprovar a aquisição de 
serviços – Autorização Genérica; [08] Deliberado por 
unanimidade aprovar a atribuição de transferência 
de capital para a Associação de Municípios da Cova 
da Beira; [09] Deliberado por unanimidade aprovar 
a Atribuição de Apoio Financeiro à União de Aldeia 
de João Pires, no montante de 5.000,00 euros; [10] 
Deliberado por unanimidade aprovar a quotização 
para a Associação – Rede de Judiarias de Portugal 
– rotas Sefarad; [11] Deliberado por unanimidade 
aprovar a minuta de protocolo a celebrar entre a 
Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e o 
Município de Penamacor; [12]Deliberado por unani-
midade aprovar apoio a Transportes Escolares; [13] 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 

revisão do Zonamento nos termos do Código do IMI; 
[14] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano 
de Pormenor da ZIP – 1ª Alteração – Relatório de 
Ponderação – Discussão Pública; [15] Deliberado por 
unanimidade aprovar emitir parecer prévio para ce-
lebração de contrato de prestação de serviços; [16] 
Deliberado por unanimidade aprovar emitir parecer 
prévio para celebração de contrato de prestação de 
serviços;
EDITAL N.º 34/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 6 de novembro de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:
[01] Deliberado por maioria aprovar a Revisão às 
Grandes Opções do Plano Nº 2/2015; [02] Delibera-
do por unanimidade aprovar a Alteração Orçamental 
Nº 14/2015 e alteração às Grandes Opções do Pla-
no Nº 13/2015; [03] Deliberado por unanimidade 
aprovar a minuta do contrato de empreitada “Casa 
da Memória da Medicina Sefardita António Ribeiro 
Sanches - Penamacor”;
EDITAL N.º 35/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da Câ-
mara Municipal de 18 de novembro de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano 
de Segurança e Saúde da empreitada “Casa da 
Memória da Medicina Sefardita António Ribeiro 
Sanches - Penamacor”; [02] Deliberado por maioria 
aprovar a proposta de participação no IRS;
EDITAL N.º 39/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de 4 de dezembro de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a ratifica-
ção à 15ª Alteração Orçamental e 14ª Alteração às 
Grandes Opções do Plano; [02] Deliberado por una-
nimidade aprovar a 16ª Alteração Orçamental e 15ª 
Alteração às Grandes Opções do Plano, no montante 
de 37.942,96 euros; [03] Deliberado por maioria 
aprovar os tarifários para 2016 dos serviços de água 
e resíduos; [04] Deliberado por unanimidade aprovar 
a alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial 
de Penamacor; [05] Deliberado por unanimidade 
aprovar a proposta de efetuar estudos prévios no 
alargamento do regadio da Cova da Beira à zona sul 
do concelho de Penamacor; [06] Deliberado por una-
nimidade aprovar emitir parecer prévio para abertu-
ra de procedimento para aquisição de serviços;
EDITAL N.º 40/ 2015
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da 
competência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do 
artigo 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
para cumprimento do nº 1 do artigo 56º da citada 
Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária da Câ-
mara Municipal de 16 de dezembro de 2015 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a atri-
buição de apoio financeiro à Academia de Música e 
Dança do Fundão, no montante de 7.237,35 euros; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a atribui-
ção de bolsas de estudo no âmbito do protocolo 
com o IPCB; [03] Deliberado por maioria aprovar a 
atribuição de bolsa de estudo – apoio socioeducativo 
no ensino superior;

Se reside fora do concelho e deseja receber o PENAMACOR - Boletim Informativo / Agenda contacte: 277 394 106 ou gab.info@cm-penamacor.pt

Onde comer Informações úteis

A Piscina Penamacor Tm: 965 370 435 Farmácia Melo Tel.: 277 390 080

Calhambeque Meimoa Tel.: 277 377 221

Dois Pinheiros Penamacor
Tm: 932 777 516
Tm: 966 786 035

Centro de Saúde Tel.: 277 390 020

Fontanhão Águas Tel.: 277 305 196

Câmara Municipal
Tel.: 277 394 106; 277 390 100 
Tm: 963 180 059; 915 192 106

O Caçador Penamacor Tel.: 277 394 143

O Jardim Penamacor
Tel.: 277 394 916
Tm: 963 411 980

O Tear Meimoa Tel.: 277 377 177 Posto de Turismo Tel.: 277 394 003

Zé Galante Águas Tel.: 277 305 602 Parque Campismo Tel.: 277 385 529

Santiago Penamacor
Tel.: 277 394 418
Tm: 966 132 342

Bombeiros Tel.: 277 394 122

O Quartel Penamacor Tel.: 277 394 160 Segurança Social Tel.: 300 515 099

A Fonte Ald. João Pires Tm: 961 675 177 GNR Penamacor Tel.: 277 394 274

Restaurante “A Cave” Penamacor Tel.: 277 394 312

Onde ficar

Palace Hotel & SPA 
Termas de S. Tiago

Penamacor
Tel.: 277390070; Tm.:925487167; Fax: 277390079  
Email: hoteltermasdesantiago@gmail.com

Casa Nossa Senhora do 
Incenso

Penamacor
Tel.: 277394241 / 277394341
Tm: 965614950 / 962913580

Residencial Zé Galante Águas Tel.: 277305602

Moinho do Maneio Penamacor
Tm: 918904233 / 968047697
Email: moinhodomaneio@gmail.com 

Residencial Fontanhão Águas Tel.: 277 305 196

Zona Balnear do Meimão
Bungalows

Meimão
Tel.: 277 377 221 / Tm: 922 2197 806
Email: zonabalnearmeimao@hotmail.com 

Lazer

Recantos de Lazer Penamacor Tm: 966855069 | Email: recantosdelazer@gmail.com

MAIO

JUNHO

DELIBERAÇÕES DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
RESUMO

01 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h 05 MATINÉS DANÇANTES

PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

17 CONCERTO DE PRIMAVERA DA AMDF 
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música (ex-Quartel) | 16:00h

20 CINEMA
“Mulher de ouro” (drama – M12 / 2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Integrado no programa 
“Adoro Cinema”. CMP/BMP

23 FESTA DE S. MARCOS
ÁGUAS25ABR.

24 BODO DE ARANHAS
ARANHAS | Org.: Comissão de Festas de Aranhas

25 COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
PENAMACOR 

23 DIA MUNDIAL DO LIVRO: VISITA À LIVRARIA LELLO 
E BIBLIOTECA ALMEIDA GARRETT, NO PORTO
(Bibliopasseata)
PENAMACOR | Org.: CMP / BMP

25 PASSEIO PEDESTRE E CICLOTURISMO 
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa, com o apoio da Junta de Freguesia

02 EXPOSIÇÃO – RANCHO FOLCLÓRICO DE  
PENAMACOR E CULTURA POPULAR
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

31MAI.

07 ROMARIA DA SENHORA DA QUEBRADA
BENQUERENÇA08MAI.

09 FAMÍLIA E SOCIEDADE: CELEBRAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL DA FAMÍLIA (15 de Maio) 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

15MAI.

09 HORA DO CONTO
“Perdido e achado” de Oliver Jeffers
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

27MAI.

15 ROMARIA DA SENHORA DA PÓVOA
VALE DA SENHORA DA PÓVOA16MAI.

18 CINEMA
“Férias” (comédia –  M14 / 2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Integrado no programa 
“Adoro Cinema”. CMP/BMP

22 PASSEIO NOCTURNO “VAMOS VER AS ESTRELAS”
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa, com o apoio da Junta de Freguesia

29 CAMINHADA PARA CONHECER O GEOSSÍTIO  
“GEOFORMAS GRANÍTICAS DA SERRINHA”
Evento inserido na Semana Europeia de Geoparques (20 de 
maio a 5 de junho) Org.: CMP / Geopark Naturtejo

01 DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
PENAMACOR

01 DIA DO CONCELHO
PENAMACOR

01 EXPOSIÇÃO – BRINQUEDOS DE MENINO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal30MAI.

06 HORA DO CONTO
“Frei João sem cuidados” de Luísa Ducla Soares
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

24JUN.

11 CONCERTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO 
DA AMDF 
PENAMACOR | Igreja do Convento de St. António | 21:00h

12 PASSEIO PEDESTRE “NATUREZA SEM FONTEIRAS” 
ENTRE MEIMÃO E MALCATA.
Integrado no Festival da Paisagem.
Org.: CMP / Geopark Naturtejo

18 CONVÍVIO DOS BENQUERIDOS 
EM LISBOA

19 10º ENCONTRO DE MÚSICA TRADICIONAL  
DE PENAMACOR 
PENAMACOR | Jardim da República | 15h:00 | Org.: Rancho Folclórico de 
Penamacor

25 ARRAIAL DE S. JOÃO COM SARDINHADA
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa, com o apoio da Junta de 
Freguesia
BENQUERENÇA | Org.: Malta do Ano com o apoio da Junta de Freguesia 

exposições  |  música  |  cinema  |  livros e leituras  |  tradições  |  romarias  |  passeios e convívios  |  comemorações  |  desporto

22 CINEMA
“San Andreas” (acção/aventura – M12 / 2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Integrado no programa 
“Adoro Cinema”. CMP/BMP

11 HORA DO CONTO
“As senhoras das capinhas pretas” de Luísa Ducla Soares
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

29ABR.
14 AQUI HÁ MÚSICA

Ciclo de concertos de difusão musical do Pólo de Penamacor 
da AMDF
VALE DA SENHORA DA PÓVOA | 20:00h
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