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O Presidente da Câmara

António Luís Beites Soares

Caros Munícipes

O primeiro semestre de 2016 ficou mar-

cado pelas assinaturas dos contratos de 

consórcio tendo em vista as candida-

turas aos vários PROVEREs - Programas 

de Valorização Económica dos Recursos 

Endógenos, no âmbito da Estratégia de 

Eficiência Coletiva. O Município de Pe-

namacor, que tenho a honra de repre-

sentar, concorre em quatro PROVEREs, 

integrado em outros tantos consórcios, 

visando, em síntese, a valorização do 

património histórico, natural, termal e dos produtos re-

gionais. Tendo embora consciência de que será sempre 

mais próprio e desejável ser a sociedade civil, nomeada-

mente os empresários, instituições sociais e outros, a as-

sumir projetos e candidaturas que ajudem ao crescimento 

das suas empresas e catapultem os resultados dos seus 

desempenhos, porque deles depende, em última análi-

se, a sobrevivência económica do concelho, não pode o 

Município deixar de cumprir com a sua quota-parte para 

o esforço de desenvolvimento que todos ambicionamos.  

É por isso que estamos no Programa de Valorização Econó-

mica das Estâncias Termais da Região Centro, no PROVERE 

INature – Turismo Sustentável em Áreas Classificadas, no 

PROVERE Aldeias Históricas de Portugal e no PROVERE Bei-

ra Baixa-Terras de Excelência.

A primeira metade do ano trouxe também a boa notícia do 

regresso do tribunal a Penamacor. Isto quer dizer que to-

dos os julgamentos crime vão voltar aqui a ser realizados, 

incluindo os julgamentos de crimes graves que impliquem 

a intervenção de um coletivo. A decisão do governo deixa-

-me naturalmente satisfeito, pois a justiça, sendo um pilar 

do Estado, deve estar próxima dos cidadãos, e não, por 

absurdo, terem os cidadãos de andar em demanda da jus-

tiça por lugares para os quais nem sequer existem meios 

de transporte público, como o era caso de Penamacor para 

o Fundão.

Resolvidos que estão os problemas das dívidas de água 

e saneamento ao fornecedor em alta, está em curso o 

estudo prévio com vista à construção de uma nova aduto-

ra de água desde a ETA da Meimoa até aos depósitos de 

Penamacor, visando a resolução definitiva dos problemas 

de abastecimento de água ao concelho. Entretanto, foram 

instalados dispositivos de controlo automático de carga e 

descarga nos reservatórios, permitindo gerir os fluxos de 

forma mais eficiente.

Sendo o “Penamacor – Boletim Informativo” essencial-

mente um olhar retrospetivo sobre a atividade da Câmara 

Municipal, aqui podem os munícipes, e também aqueles 

conterrâneos a quem chega pelo correio ou pela Internet, 

revisitar ou tomar contacto com o que de mais significati-

vo se passou na nossa terra nos últimos seis meses, bem 

assim como ficar a saber de algumas iniciativas programa-

das até ao final do ano.
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DIA DO CONCELHO COMEMORADO 
SOB O SIGNO DA CULTURA E DO 
PATRIMÓNIO
O Dia do Concelho de Penamacor, que se celebra a 1 de junho, foi 

este ano assinalado por dois atos de grande relevância cultural. 

Logo pelas 10h:00 abriu a nova exposição temporária do Museu 

Municipal, que leva o título de “Carta Arqueológica do Concelho 

de Penamacor” e que ali irá estar patente durante os próximos 

dois anos. Esta exposição resulta de duas circunstâncias que de 

algum modo se interligam: a primeira, e mais imediata, prende-se 

com o facto de recentemente se ter concluído a Carta Arqueoló-

gica do concelho pela mão da arqueóloga Sara Ferro; a segun-

da relaciona-se com o auto de entrega de bens arqueológicos ao 

Museu Municipal por parte do também arqueólogo José Cristóvão, 

penamacorense de origem e coração, bens esses que foram por si 

recolhidos no decurso de prospeções efetuadas quer no âmbito de 

trabalhos académicos ainda do período da sua formação universi-

tária, quer de explorações mais recentes, já com a intenção clara e 

específica de dotar o concelho de um inventário de sítios arqueo-

lógicos. Quanto à exposição propriamente dita, ela segue de perto 

o relatório produzido por Sara Ferro e procura dar uma panorâmica  

geral da presença humana do território que hoje integra o concelho  

de Penamacor desde tempos pré-históricos até há poucos séculos 

através de uma narrativa tão linear quanto possível, apoiada na 

ilustração e em “objetos chave”, presenciais ou representados, de 

modo a tornar percetíveis a evolução histórica e as transformações 

materiais, sociais e culturais operadas no território ao longo dos 

últimos milénios. IGREJA DE ÁGUAS E NUNO 
TEOTÓNIO PEREIRA EM 
DESTAQUE

Depois da inauguração da exposição seguiu-se uma sessão solene 

evocativa do arquiteto Nuno Teotónio Pereira, que há mais de 60 

anos projetou a igreja de Águas, um marco incontornável da mo-

dernização da arquitetura religiosa em Portugal.

Foi um momento cheio de motivos de interesse, desde logo pela 

apresentação de uma brochura sobre a igreja, resultante de um 

trabalho dos alunos do 12º ano do Curso Profissional de Técnico de 

Turismo do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, sob a direção 

do professor de História da Cultura e das Artes, António Canoso. A 

presença de Irene Buarque e de Luísa Teotónio Pereira, respetiva-

mente mulher e filha do homenageado, bem como do amigo e 

colaborador arquiteto Victor Mestre, que enalteceram o cidadão e 

o artista, conferiu ao ato uma especial dimensão, muito acrescen-

tada pela generosidade da família de Teotónio Pereira ao ofertar 

ao município de Penamacor a maquete do crucifixo de Jorge Vieira 

projetado para a igreja de Águas.
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25 DE ABRIL 
A LIBERDADE CONTINUA 
A PASSAR POR AQUI!
Penamacor não se esquece  e faz questão de assinalar, ano após 

ano, solenemente, “o dia inicial inteiro e limpo” que há 42 anos 

devolveu a liberdade ao povo português, pôs fim a uma guerra e 

abriu caminho à democracia, ao progresso e ao desenvolvimento. 

Malgrado todos os reparos apontados à situação do país, e muito 

especialmente às dificuldades com que se debate o concelho em 

termos demográficos, todos os intervenientes das diversas forças 

políticas representadas na Assembleia Municipal foram unânimes 

na exaltação dos valores da democracia, da capacidade realizadora 

do poder local e no reconhecimento desse bem maior que é liber-

dade de expressão. Liberdade essa que, frisou bem o Presidente da 

Câmara, só por si não chega, carece da realização plena da demo-

cracia, com mais justiça, mais saúde e bem-estar económico e mais 

igualdade de oportunidades.

ANTÓNIO JOSÉ SEGURO 
APRESENTA “A REFORMA DO  
PARLAMENTO PORTUGUÊS”
Era bem evidente a satisfação de António José Seguro perante 

os deputados municipais e os muitos amigos e conterrâneos que  

fizeram questão de marcar presença na sessão de apresentação 

do seu livro “A Reforma do Parlamento Português”, que decorreu 

imediatamente após a sessão solene do 25 de abril. Lembrando 

que o livro resulta de um trabalho académico sobre a eficácia da 

Reforma do Parlamento (que ele próprio coordenou enquanto  

deputado) no controlo político do governo, mostrou-se convicto de 

que, não indo ainda tão longe quanto seria desejável, muito se 

alterou para melhor.

Maria Margarida 
Seguro apresentou 
o livro do pai

PENAMACOR INTEGRA “ALDEIAS 
HISTÓRICAS DE PORTUGAL” 

A aproximação às Aldeias Históricas de Portugal esteve desde a 

primeira hora na lista de prioridades do presidente da Câmara,  

António Luís, no âmbito da estratégia do desenvolvimento turístico 

do concelho. Formulado o pedido de adesão de associado ainda no 

verão de 2015, o processo fez o seu curso e, em reunião de 23 de 

Fevereiro último, aquela Associação pronunciou-se pela integração 

do município como associado de pleno direito.

Embora ciente das dificuldades, António Luís não esconde que o 

objectivo principal, é, a prazo, elevar o Cimo de Vila a Aldeia Histó-

rica. Em conformidade com essa ambição, decorre já a bom ritmo 

a elaboração de um projecto de requalificação de arruamentos e 

espaços públicos de todo o perímetro medieval e áreas adjacentes.

RAMAL LIGA VILA À GR22
A GR22 – Grande Rota das Aldeias Históricas já tem um ramal de 

ligação a Penamacor. Devidamente marcado e sinalizado, o novo 

troço, de 2,6 km, deriva do percurso principal não muito longe das 

instalações do Clube de Caça e Pesca de Penamacor, a cerca de 

500m a norte da Estrada de Espanha, ao Valongo. A integração 

efectiva da Vila na GR vem aumentar as possibilidades de visitação 

e permanência dos utilizadores desta importante infraestrutura de 

ligação dos territórios das Aldeias Históricas.

CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL
PENAMACOR, SABUGAL E ALMEIDA  SUBMETEM CANDIDATURA
Com a assinatura da aceitação dos princípios da Carta Europeia de Tu-

rismo Sustentável para o território CETS-Malcata (que engloba os con-

celhos de Penamacor, Sabugal e Almeida) por parte de um abrangente 

leque de entidades, públicas e privadas, institucionais e particulares, 

presentes na sessão de apresentação da candidatura, que decorreu 

dia 27 de janeiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Sabugal, 

concluiu-se um longo e participado processo de construção de um  

documento base, que visa uma estratégia e um plano de ação de  

desenvolvimento turístico a 5 anos, partindo da análise dos recursos 

e do debate promovido através de reuniões setoriais e de fóruns de 

discussão, durante todo o ano de 2015, no seio dos agentes locais que 

atuam no setor do turismo ou em setores concomitantes.

Assinaram os princípios da Carta, além dos empresários que se fize-

ram presentes, as três autarquias proponentes, o ICNF, Turismo do  

Centro, instituições de ensino superior, entre outras.

A aprovação da candidatura está dependente da apreciação de um au-

ditor enviado da CETS ao território, prevendo-se uma decisão favorável 

lá para o último trimestre do ano. A competência técnica da imple-

mentação, coordenação e monitorização da Carta Europeia de Turismo 

Sustentável da Gata-Malcata/ Terras do Lince, será da Territórios do 

Coa – Associação de Desenvolvimento Regional.

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
TURÍSTICO (AHPADT)
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MEMBROS DO GOVERNO 
EM PENAMACOR 
10º ANIVERSÁRIO DO GEOPARK NATURTEJO E NÃO SÓ...
As presenças do Ministro da Cultura, do Secretário de Estado da 

Energia e da Secretária de Estado do Turismo em Penamacor mar-

caram o dia 5 de fevereiro. Tratava-se de comemorar os 10 anos do 

Geopark Naturtejo, momento importante na vida deste organismo, 

que convocou toda a direção da Naturtejo, técnicos, associados e 

um vasto leque de entidades que, de uma forma ou outra, concor-

rem para o mesmo fim: o desenvolvimento social, cultural e econó-

mico da região que lhe dá corpo, tendo por base o conhecimento e 

valorização do território.

TERMALISMO: SAÚDE E BEM-ESTAR É OPÇÃO PARA PENAMACOR!
TERMAS DE ÁGUAS

No seguimento do reconheci-

mento das valências terapêu-

ticas da água termal da Fonte 

Santa, em Águas, o Município 

iniciou um novo processo visan-

do o total ajustamento da in-

fraestrutura. Durante o primeiro 

semestre foram efetuados os 

estudos geológicos para a aber-

tura de uma nova captação de água, de acordo com o contrato de 

concessão assinado; no mesmo sentido, decorre um estudo prévio 

tendente à elaboração do projeto para a requalificação e ampliação 

do balneário existente, com o intuito de dotar a estância termal com 

os requisitos exigidos.

As termas da Fonte Santa reabriram em maio, encontrando-se a 

funcionar em pleno. Lembra-se que a água termal está classificada 

como “água fracamente mineralizada, com reação alcalina, sulfúrea, 

bicarbonatada sódica, levemente fluoretada e com significativa 

quantidade de sílica”, características estas que a tornam única no 

panorama termal nacional para o tratamento de doenças de foro 

reumatológico (gonoartrose e dorsolombalgia) e de foro respiratório 

(Rinosinusite).

SECRETÁRIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO  
DO TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA  
NATUREZA REUNIU EM PENAMACOR COM  
AUTARCAS DA ZONA CENTRO
A sede da Reserva Natural da Serra da Malcata acolheu, no dia 

12 de fevereiro, uma reunião de trabalho entre responsáveis da 

Administração Central e Autarcas de municípios com áreas prote-

gidas inscritas nos seus territórios. Em diálogo franco e aberto, os 

representantes do poder local puderam colocar questões de ordem 

prática, relacionadas com a gestão do território e do património do 

Estado em áreas protegidas, perante a Secretária de Estado do Orde-

namento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, e 

a Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, Paula Sarmento.

Na qualidade de presidente anfitrião, António Luís salientou o clima 

de abertura e diálogo que se está a gerar entre os vários níveis 

da administração, mas não deixou de apontar exemplos de situa-

ções que urge reparar, referindo-se, concretamente, ao edificado do  

Estado dentro da Reserva da Malcata que se encontra em degrada-

ção avançada, e mostrou-se disponível para assumir responsabilida-

des de gestão num qualquer quadro que se vier a desenhar, desde 

que daí advenham benefícios para as populações locais.

A casa da Ventosa é apenas um dos vários exemplos 
de edifícios do Estado em degradação na Malcata

CRIADA A ZONA 
DE CAÇA MUNICIPAL 
DA MALCATA
Por Despacho conjunto dos Ministérios da Agricultura, Flo-

restas e Desenvolvimento Rural e do Ambiente foi, final-

mente, criada a Zona da Caça Municipal da Malcata, cuja 

gestão é transferida para o Município de Penamacor. Com 

a publicação da Portaria 19/2016, que revoga a anterior 

Portaria 874/93, que interditava o exercício da caça na-

quela área protegida, inaugura-se um novo capítulo na 

gestão da atividade cinegética no concelho, tendo em 

conta os mais de 12 mil hectares que compõem a nova 

zona de caça. Para António Luís, presidente da Câmara 

de Penamacor, trata-se da concretização de uma velha 

aspiração, fundamentada em razões lógicas e racionais, 

há muito defendida por todos os reais conhecedores dos 

múltiplos problemas que afetam a Reserva Natural, conju-

gando a necessidade de aperfeiçoar e compatibilizar a ati-

vidade cinegética com a conservação da biodiversidade, 

visando a criação de condições de habitat natural para que 

o lince ibérico possa ser de novo uma realidade na Serra 

da Malcata, e donde resultem ganhos mútuos, tendo em 

conta os objetivos de conservação e utilização sustentável 

dos recursos, a bem da natureza e das populações.

» A Reserva converteu-se num refúgio natural de javalis

» 

TERMAS DE SÃO TIAGO: LUZ VERDE PARA A EXPLORAÇÃO

Um outro momento igualmente importante para o concelho foi a  

assinatura, no início do ano, do contrato de concessão de exploração 

provisório das termas de São Tiago. Já se sabia que o SPA do Palace 

Hotel de Penamacor em nada fica a dever aos mais modernos e 

eficientes equipamentos do seu género; agora, o balneário termal 

vem acrescentar algo de novo ao termalismo português, visto, no 

grupo das águas sul¬fúreas, ter “uma particularidade singular: a de 

se apresentar como neutra e com o ião fluoretado numa mineraliza-

ção muito baixa”, citando o estudo hidrogeológico que está na base 

da autorização de funcionamento das termas.
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de uma área de estar, equipada com cafetaria e bar, dispõe ainda 

de uma pequena biblioteca. Depois do agradável e reconfortante 

almoço, já no novíssimo espaço multiusos, teve lugar a apresen-

tação do livro “Vale da Senhora da Póvoa e a sua Romaria”, de  

António Cabanas, autor que vai somando obras de grande interes-

se e oportunidade no âmbito do estudo, preservação 

e divulgação de uma história local a que não esca-

pam os aspetos sociológicos e antropológicos trans-

versais aos seus trabalhos (ver notícia).

À noite, um concerto proporcionado pela Academia 

de Música e Dança do Fundão, que decorreu na igreja 

Matriz, encerrou o programa de um dia muito espe-

cial para as gentes do Vale.

EDIFÍCIO DO 
TEATRO CLUBE 

FOI OBJETO 
DE ESTUDO 

POR PARTE DE 
ALUNOS DA 

FACULDADE DE 
ARQUITETURA 

DA UNIVER-
SIDADE DE 

LISBOA

A proposta veio da própria FAUL e da Academia Internacional de 

Cenografia e teve o imediato acordo da Câmara Municipal. O Pro-

fessor João Pardal Monteiro e o arquiteto cenógrafo José Manuel 

Castanheira sugeriram aos alunos do Mestrado Integrado em Arqui-

tetura com Especialização em Interiores e Reabilitação do Edificado 

o desenvolvimento de um conjunto de estudos aplicados ao Edifício 

do Teatro-Clube, aproveitando as valências da FAUL na área da Rea-

bilitação Arquitetónica, nomeadamente, dos seus docentes e dos 

respetivos grupos de investigação e laboratórios, sugestão que a 

Câmara acarinhou e apoiou, tanto mais que está na mira do Execu-

tivo a reabilitação efetiva do imóvel. Duas deslocações a Penamacor 

permitiram aos futuros arquitetos fazer um levantamento geral da 

situação e daí partirem para uma proposta individual de definição 

de um programa espaço funcional a aplicar ao edifício. No final, para o presidente António Luís, o 

levantamento realizado pelos alunos permitiu conhecer melhor a história do emblemático edifício, e, 

com ela, a história de Penamacor. “Mesmo que nada se fizesse ao nível da requalificação, este trabalho, 

só por si, já representa um bom contributo ao nível do levantamento do património histórico-cultural.

Pela variedade de perspetivas dos projetos de requalificação que apresentaram, mantendo a traça, 

inovando, ampliando, espero que este trabalho seja importante para nós.”

» Cada aluno apresentou e justificou o seu projecto» O Professor João Pardal fazendo a apresentação sumária dos trabalhos

PENAMACOR ACOLHEU 
A 9ª CONFERÊNCIA DA 
PRIMAVERA
“Penamacor na rota do agroalimentar” foi o tema central da 9ª 

Conferência da primavera, organizada pelo Jornal do Fundão e 

Câmara Municipal de Penamacor, que decorreu no dia 9 de abril, 

no auditório do ex-Quartel. Com a plateia esgotada, a Conferência 

integrou duas mesas-redondas, a primeira versando “Estratégias 

para potenciar o setor agrícola e pecuário” e a segunda “Agroin-

dústria: o caminho para o desenvolvimento da região”. Além dos 

numerosos assistentes, estiveram envolvidos representantes da 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, da Escola Su-

perior Agrária de Castelo Branco, da Lojas da Exportação ligadas 

à AICEP e vários empresários da região que operam no ramo, de-

signadamente do triângulo Penamacor, Fundão e Idanha-a-Nova. 

Valverde del Fresno (Extremadura espanhola) fez-se também re-

presentar, alargando assim o âmbito territorial além fronteira. A 

partilha de experiências e conhecimentos são sem dúvida aspetos 

sempre positivos a registar, assim como a constatação de um po-

tencial de crescimento do setor agroalimentar em áreas como as 

hortícolas, frutícolas e oleícolas.

RESERVATÓRIO FOI ALVO DE OBRAS 
DE CONSERVAÇÃO
Plantado na zona alta da aldeia, pela sua 

volumetria e pelo forte impacto visual que 

tem no conjunto do casario, o reservatório 

de água de Pedrógão é, na realidade, mais 

que isso: ele converteu-se numa marca da 

paisagem. Daí que, para além das exigências 

do foro técnico, estas obras de conservação 

impunham-se também pelo cuidado que há 

que ter  com o “rosto” daquela que é, sem 

dúvida, uma das mais belas silhuetas urba-

nas do concelho. 

ARANHAS

FESTAS DAS VARAS 
EM CRESCENDO
A tradição dá-se bem em Aranhas, e todos quantos passaram 

por lá no último fim de semana de janeiro deram-se bem 

com a tradição! Festa das Varas ou Festa do Fumeiro ou Ainda 

agora aqui cheguei, como quer que lhe chamemos, tudo vai 

bem naquela festa. Porque de verdadeira festa se trata! De 

tradições, de sabores, de saberes, de afetos, como rezam as 

crónicas e muito bem se comprovou. Bom trabalho! Está de 

parabéns a freguesia de Aranhas!

VALE DA SENHORA DA PÓVOA

INAUGURAÇÕES E LANÇAMENTO DE LIVRO EM VÉSPERAS DA SENHORA DA PÓVOA
14 de maio, vésperas da romaria da Senhora da Póvoa, foi dia 

grande para o Vale da Senhora da Póvoa. A jornada festiva co-

meçou ao fim da manhã e prologou-se pela noite dentro. Por  

volta do meio-dia procedeu-se à inauguração do forno comunitário, 

que logo ali deu provas do bom funcionamento, comprovado pelo  

O forno comunitário, agora 
inaugurado, pede uso!

excelente sabor do pão quente servido aos convidados, entre os 

quais se incluíam o Secretário de Estado da Energia, o penama-

corense Jorge Seguro, e o Presidente da Câmara, António Luís.  

Seguiu-se a inauguração da Casa da Escola – Espaço Multiusos, do-

ravante centro de convívio da população da freguesia, que, além 

» A diversidade de ambientes está a enriquecer a genuinidade desta festa

» 

PEDRÓGÃO

10 11
em

 d
es

ta
qu

e

em
 d

es
ta

qu
e



DESFILE DE CARNAVAL 
DAS ESCOLAS
AQUELA FESTA!
O tempo ajudou e a Vila encheu-se de animação! Com brio e no-

tório entusiasmo por parte de alunos, professores e funcionários 

do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, a que se juntou, 

como sempre, o Jardim de Infância da Misericórdia, o desfile de 

Carnaval teve este ano por tema as profissões. E nunca esteve 

tão bom!

CAMINHADA CARDIO SAUDÁVEL
Numa ação de sensibilização para a importância da alimentação na 

saúde em geral e para o coração em particular, Centro de Saúde, 

Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas de Penamacor, com 

o apoio de um vasto leque de entidades, levaram a cabo, na ma-

nhã do dia 25 de maio, a V Caminhada Cárdio-Saudável, na qual 

participaram as crianças do pré-escolar, alunos de todos os Ciclos 

do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, alunos da Academia  

Sénior de Penamacor, cursos profissionais e, ainda, algumas cente-

nas de crianças e jovens de Valverde del Fresno.

O ponto alto da iniciativa, foi a formação do 1ª Mosaico Vivo Trans-

fronteiriço em forma de coração, no Terreiro de Santo António, 

seguido da caminhada pela vila de Penamacor. Para retemperar 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Não é por serem poucas que as nossas crianças deixam de 

ter direito a um dia tão especial. Aqui, as coordenadas geo-

gráficas não interferem, porque a Autarquia sabe que elas 

são o futuro das nossas terras, e que, como tal, lhes deve-

mos toda a atenção. Por isso, o dia 1 de julho foi muito, mas 

mesmo muito especial!

LIVROS
MAÇONARIA - APOLOGIA DO CATOLICISMO
Na tarde de Sábado, 6 de fevereiro, foi apresentado, na Biblioteca Municipal, o 

livro de Miguel da Cruz Supico “Maçonaria - Apologia do Catolicismo”. A sessão foi 

presidida pela vereadora da Cultura, Ilídia Cruchino, e a apresentação ficou a cargo 

de Ilda Monteiro. Segundo o autor, há a consciência plena de que este é um livro 

polémico, porque manifesta a sua própria opinião, que certamente é diversa de 

indivíduo para indivíduo.

VALE DA SENHORA DA PÓVOA E A SUA ROMARIA
Foi desejo do presidente da Junta de Freguesia do Vale da Senhora da Póvoa, 

António Reis, “que para além de todas as obras feitas e a fazer [houvesse] uma 

obra escrita sobre a freguesia…”. Pois bem, satisfeito deve estar, pois que pode 

dar essa obra como certa. Como já foi referido noutro momento deste Boletim, o 

livro “Vale da Senhora da Póvoa e a sua Romaria” foi apresentado no dia 14 de 

maio. Em nota prévia, o presidente da Câmara, António Luís, diz não ter dúvida 

de ser este um livro abençoado para o povo do 

Vale, “porque não só vem meter travão na vo-

racidade do tempo e do esquecimento, como 

ilumina o passado de uma terra que, afinal, se 

revela tão antigo quanto rico em acontecimen-

tos e personalidades”, o que justifica plena-

mente o patrocínio da publicação por parte da 

Câmara Municipal.

O Vale, que era uma das poucas freguesias do 

concelho que ainda não tinha sido objeto de 

um estudo monográfico, dispõe agora de um 

livro que sintetiza a história da aldeia e das 

suas gentes. E bem se pode orgulhar! Do livro 

e da história!

forças, no final foi servido um lanche matinal saudável preparado 

pelos alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria do Agru-

pamento de Escolas Ribeiro Sanches.
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BIBLIOTECANDO…

HORA DO CONTO, 
HORA CONSTANTE!
A singularidade da literatura 
infantil no reino encantado da 
criança e da aprendizagem

EXPOSIÇÕES

SAÚDE: SOLUÇÕES 
NATURAIS
A Biblioteca pesquisou e apresentou um conjunto de remédios na-

turais, ou sejam, substâncias disponíveis na natureza que têm pro-

priedades passíveis de prevenir, tratar ou curar patologias, sempre 

realçando o carácter informativo e a não dispensa do médico para 

um diagnóstico e tratamento precisos.

35 ANOS DO RANCHO  
FOLCLÓRICO 
DE PENAMACOR
Esteve patente durante todo o mês de maio no átrio de 

atendimento e corredor da Biblioteca a Exposição Comemo-

rativa dos 35 anos de existência do Rancho Folclórico de 

Penamacor. Exposição que esteve também presente no 10º 

Encontro de Música Tradicional de Penamacor.

BRINQUEDOS 
DE MENINO
Os espaços da Biblioteca estão sempre abertos a receber 

as exposições mais variadas: no mês de junho houve lugar 

aos brinquedos de menino. Adivinha-se que estejam para 

chegar os brinquedos de menina…

LEITURAS

POESIA NO FEMININO
Em março celebra-se a Mulher e a Poesia . A Biblioteca saiu à 

rua, foi ao café e ao restaurante para, através da poesia decla-

mada, homenagear a Mulher.

» Poesia no Feminino no Instituto Pina Ferraz

SEMANA DA LEITURA
DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL 
E DIA MUNDIAL DO LIVRO

A Biblioteca, mais uma vez, esteve presente na “Semana 

da Leitura”, organizada pelo Agrupamento Ribeiro Sanches,  

entre 14 a 18 de março, com a história do caracol que desco-

briu a importância da lentidão. No mês de abril celebram-se os Livros. E como forma de assi-

nalar estas datas tão importantes estiveram em destaque na 

Biblioteca os livros infantis de Hans Christian Andersen, cuja 

data aniversaria do nascimento, 2 de abril, passou a designar, 

desde 1967, o Dia Internacional do Livro Infantil. Recordou-

-se ainda nesta ocasião a iniciativa particular aqui realizada 

pelo dinamarquês Niels Fisher, em 2011, em vários locais da 

Vila, que teve como objetivo divulgar o escritor Hans Christian  

Andersen, na sua forma mais original e generosa.

No dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, a Biblioteca organi-

zou uma visita à Livraria Lello e Biblioteca Municipal Almeida 

Garrett, ambas no Porto.

» Visita à Biblioteca Almeida Garrett
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MAIS EXPOSIÇÕES

ARTE EM BUREL  
E PINTURA NOS PAÇOS 
DO CONCELHO
A arte em burel de Vasco Pereira esteve patente nos Paços do 

Concelho, de 1 a 30 de março; já a pintura de J.Eliseu (filho) ocu-

pou o mesmo espaço durante todo o mês de abril.

ADÉLIA FERREIRA NO 
MUSEU MUNICIPAL
Em abril, a sala de exposições temporárias do Museu 

Municipal recebeu uma exposição de pintura de Adélia 

Ferreira sob o título “Emoções Intemporais”.

MÚSICA

CONCERTO DE ENCERRAMENTO 
DO ANO LETIVO
No Polo de Penamacor da Escola de Música da Academia de Música 

e Dança do Fundão, o ano letivo acaba tradicionalmente com um 

concerto aberto ao público, onde alunos e professores dão prova do 

seu labor educacional e artístico. Este ano, o cenário do concerto foi 

a nova praça “Vila Madeiro”, que parece ter estimulado os execu-

tantes, pois o seu desempenho mereceu a aprovação geral.

ENCONTRO DE MÚSICA TRADI-
CIONAL DE PENAMACOR
E soma 10 edições! O Encontro de Música Tradicional de Pe-

namacor assume-se como um importante momento de pro-

moção e difusão da cultura popular portuguesa. O Rancho 

Folclórico de Penamacor, responsável pela organização, vem, 

ano após ano, presenteando a Vila com autênticos desfiles do 

que de melhor existe de norte sul do país em matéria de mú-

sica tradicional. No dia 19 de junho, viram-se e apreciaram-se 

por cá o Rancho Típico Sambrasense de São Brás de Alportel 

(Algarve), o Grupo Folclórico de Paredes do Bairro (Anadia), 

os Amigos da Concertina de Vila Verde (Minho) e Os Mensa-

geiros da Alegria (Vila Nova do Ceira). Como não podia deixar 

de ser, o riquíssimo folclore da Beira Baixa ficou por conta do 

Rancho de Penamacor.

AÇÃO SOCIAL

PROJETO JUNIOR ACHIEVEMENT
O Gabinete de Educação e Ação Social esteve particularmente ativo 

no 1º semestre de 2016. Primeiro, através de uma pareceria com a 

organização Junior Achievement, trabalhou-se um projeto de Em-

preendedorismo e Educação para a Cidadania com as crianças do 

1º ciclo do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor, 

numa lógica de responsabilidade social, visando capacitar crianças 

e jovens, valorizar competências e promover o sucesso escolar. Enti-

dades particulares e profissionais locais foram chamados à escola e 

disponibilizaram o seu tempo e experiência, em regime de volunta-

riado, durante 5 semanas, para realizar um conjunto de atividades 

dinâmicas que tiveram como principal objetivo ajudar os alunos a 

perceberem a relação que a escola tem com o mundo laboral e a 

melhorar o seu desempenho escolar, desenvolvendo assim a im-

portância da escola para o dia a dia das suas vidas.

CICLO DE ATELIÊS FAMÍLIA FELIZES
O Dia do Pai marcou o arranque de um conjunto de três ateliês 

promovidos pelo Gabinete de Educação e Ação Social da Câmara 

Municipal, em cooperação com a Associação Quero-te Muito, repre-

sentada por Cristina Nogueira da Fonseca, conhecida como a “pro-

fetisa da felicidade”, graças à sua itinerância pelo país a chamar 

a atenção para a importância da afetividade familiar na busca da 

felicidade. “Alunos incríveis, pais incríveis”, assim se denominou 

este primeiro ateliê/palestra, teve como temas-chave métodos 

de estudo e estratégias de aumento do rendimento escolar, bem 

como a organização do tempo e do estudo. Seguiu-se o workshop 

“Regras e limites”, a 6 de maio, que abordou regras, comporta-

mentos, disciplina e birras, e, 3 de junho, a última das ações deste 

ciclo, sob o lema “Orgulha-te!”, onde se abordaram as estratégias 

de promoção da autoestima e autoconfiança infantil e juvenil.

Estas iniciativas, enquadradas na dinâmica do município para a área 

social e educacional, devem muito a Raquel Moreira, que aqui de-

senvolveu o seu estágio em Educação Social.
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THIERRY GUEORGIOU E ANNIKA BILLSTAM VENCEM 
O PORTUGAL “O” MEETING 2016
Ao desafio lançado pelo Clube de Orientação do Centro, António 

Luís, Presidente da Câmara de Penamacor, disse sim, e, em março 

de 2015, o POM 2016 era apresentado em Conferência de Imprensa  

no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Daí até à realização da  

prova os homens do COC instalaram-se no terreno, estudando  

localizações, elaborando cartografia, acautelando toda uma pa-

nóplia de pormenores logísticos, desde as arenas de acolhimento 

aos atletas e de todos os serviços de apoio à competição (secre-

tariado, parques de estacionamento, restaurante, WCs, assistência 

médica, etc.) até à estadia de competidores e acompanhantes pelo 

período de uma semana, bem como dos técnicos e colaboradores 

da Organização, que ultrapassaram largamente a centena.

O número de atletas inscritos rondou os 1500, sendo a esmagadora 

maioria proveniente do estrangeiro e de paragens tão longínquas 

como Japão, China, Brasil ou Estados Unidos. A Espanha, Finlândia, 

Suécia e Suiça, registaram o maior número de inscritos, com 157, 

156, 130 e 111, respetivamente. No total, participam atletas de 31 

países, o que constitui um record no historial da prova, que este 

ano cumpriu a 21ª edição.

Tal como era desejo da Organização, alguns dos atletas posiciona-

dos nos primeiros lugares do ranking mundial marcaram presença.

Thierry Gueorgiou e Annika Billstam foram os grandes vencedores 

do Portugal O Meeting 2016. Quanto aos portugueses, Tiago Aires, 

em 27º, e Raquel Costa, em 23º, foram os melhores.

O MUNDO DA ORIENTAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
De realçar o facto de qualquer interessado (criança, jovem, sénior 

ou veterano), ainda que sem o mínimo conhecimento na matéria, 

pôde tomar contacto com a modalidade sob a orientação dos atle-

tas do COC, que estiveram 100% disponíveis junto dos locais de ins-

crições para prestar todos os esclarecimentos, com direito a serviço 

de acompanhamento, quando necessário, durante os percursos.

 PASSEIOS PEDESTRES

NATUREZA GENEROSA E… 
SEM FRONTEIRAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA SUPER ELITE MASCULINA (MSE)

1 Thierry Gueorgiou Kalevan Rasti FIN 04:06:37

2 Albin Ridefelt OK Linné SWE 04:22:02

3 Baptiste Rollier Kalevan Rasti FIN 04:22:15

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA ELITE FEMININA (WE)

1 Annika Billstam OK Linné SWE 04:06:47

2 Eva Jurenikova Halden SK NOR 04:10:47

3 Anastasia Rudnaya MS Parma FIN 04:17:35

Com o fim das chuvas, que este ano entraram, abundantes, pri-

mavera adentro e refrearam um pouco as saídas ao campo, re-

dobrou o desejo do contacto com a natureza. Assim, depois da 

visita cancelada às Minas do Palão, devido às más condições cli-

matéricas, foi já no final de maio que houve oportunidade para 

espreitar as geoformas graníticas da Serrinha (Aldeia de João 

Pires), geosítios inventariados no âmbito do GeoparK Naturtejo. 

No dia 12 de junho, no âmbito do festival da Paisagem, fez-se a 

ponte entre as aldeias de Malcata e Meimão, o mesmo é dizer 

entre os concelhos de Sabugal e Penamacor, entre a Beira Alta e 

a Beira Baixa. O sol e as brizas combinaram na proporção certa, 

o repasto foi na Zona Balnear do Meimão.

» Arena na Serrinha

 » Podium
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JULHO A DEZEMBRO

AGOSTO

SETEMBRO

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.

exposições | música | cinema | livros e leituras | tradições | festas de verão | passeios e convívios | comemorações | desporto | feiras | workshops

JULHO

09 BANDA OSÍRIS
Ciclo de concertos “Verão Musical nas Esplanadas”
PENAMACOR | Largo do ex-Quartel | 21:30h
Org.: Junta de Freguesia de Penamacor

23 NOITE DE FADOS
Valéria Gonçalves; Annabell Guerra; Maryline Guerra 
VIOLA: José Roberto / GUITARRA PORTUGUESA: Hugo Ramos
Ciclo de concertos “Verão Musical nas Esplanadas”
PENAMACOR | Jardim Municipal | 21:30h |
Org.: Junta de Freguesia de Penamacor

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

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

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

01 EXPOSIÇÃO COLETIVA DE PINTURA 
“UMA MANEIRA DE SER NA ARTE”
Com Dulce da Fonseca, Aires Andrade, Davi Correia, Ivo 
Pereira, Libertário Brito, Nelson Cardoso, Paula Bravo,  
Salvado Canaria, Valter Jordão e Carlos Cena.
PENAMACOR | Paços do Concelho | Org.: CMP

31JUL.

DATA A
ANUNCIAR

“A CEIFA AO VIVO”
no quadro das Comemorações do 80º aniversário  
do Rancho Foclórico de Aranhas
ARANHAS | Org.: Rancho Folclórico de Aranhas

01 FESTA DE S. PEDRO / PENAMACOR
[ Dia 1 ] 19:00h – Arruada pelo Grupo de Concertinas da 
Gardunha | 22:00h – Conjunto Rotação
[ Dia 2 ] 17:00h – Jogos Tradicionais | 21:00h – Sessão de 
Fados | 22:30h – Geração Plus
[ Dia 3 ] 11:00h – Arruada pela Banda de Aldeia de João 
Pires | 12:00h – Missa | 16:00h – Concerto pela Banda  
de Aldeia de João Pires | 21:00h – Rancho Folclórico de 
Penamacor | 22:00h – Conjunto SP | 24:00h – Queima  
da Fogueira

03JUL.

02 CEIFA NA ALAGOA, RECRIAÇÃO
MEIMOA | Org.: Sr. Honorato Neves, apoio: Junta de Freguesia

11 EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS 
ALUNOS DA ACADEMIA SÉNIOR
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: Academia Sénior

22JUL.

14 A BIBLIOTECA COMEMORA O 10º ANIVERSÁRIO!
Exposição de cartazes das atividades realizadas  
entre 2006-2016
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

15 7ª EDIÇÃO NOITE NA BIBLIOTECA 
(público infanto-juvenil)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

16JUL.

16 TORNEIO QUADRANGULAR DE FUTEBOL 
DE SALÃO, INTER-ALDEIAS
MEIMOA | Praia Fluvial | 17:00h23

20 ADORO CINEMA 
Um avô muito à frente (comédia, >12 anos, 2016)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

23 CONVÍVIO DE PESCA
MEIMOA | 08:00h | Org.: ACD Amigos da Meimoa,  
apoio: Junta de Freguesia

29 TERRAS DO LINCE – FEIRA DE PRODUTOS  
REGIONAIS
(ver programa na capa da Agenda)

31JUL.

01 ARTES & CORES, EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO 
de Cinda Crucho e Maria Antónia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

31SET.

21 ADORO CINEMA 
Carol (drama e romance, >14, 2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

25 PASSEIO PEDESTRE DAS VINDIMAS
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa, apoio: Junta de Freguesia

26 WORKSHOP CULINÁRIA 
(público sénior) por Ilda Lopes
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16:00h

DATA A
ANUNCIAR

“DESENCAMISAR O MILHO AO LUAR”
ARANHAS | Org.: Rancho Folclórico de Aranhas

02 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Hotel Transylvania 2 (2016)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

04 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Pan: viagem à Terra do Nunca (2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

05 FESTAS POPULARES DE PEDRÓGÃO  
DE SÃO PEDRO
[ Dia 5 ] Banda Segunda Geração
[ Dia 6 ] Grupo de Percussão os Chibatas | Banda  
Cordas Soltas
[ Dia 7 ] Banda Filarmónica Idanhense | Banda Tirikeda | 
Raizes do Minho
[ Dia 8 ] Rui Alves e Banda 7º Arte

08AGO.

09 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Barbie e as suas irmãs numa aventura de cãezinhos (2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

11 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Como treinares o teu dragão 2 (2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

12 MOSTRA DE ARTESANATO
no âmbito da Festa de S. Domingos
MEIMOA | Escolas Novas

15AGO.

12 FESTA DE S. DOMINGOS, MEIMOA
[ Dia 12 ] Feira e animação com concertinas. À noite ani-
mação com o Grupo 2ª Geração
[ Dia 13 ] Procissão de S. Domingos, da Igreja Matriz para a 
Capela de S. Domingos. À noite, animação com André Marin-
ho e suas Andreletes
[ Dia 14 ] 22:00h - Animação com Artur e Marcia
[ Dia 15 ] 22:00h - Animação com Artur e Márcia

15AGO.

14 FESTAS NOSSA SENHORA DA SILVA, BEMPOSTA
[ Dia 14 ] Actuação de Duo Carlos Coelho
[ Dia 15 ] Actuação de Luís Gonçalves

15AGO.

16 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Snoopy e Charlie Brown: peanuts o filme (2016)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

16 “SARAUS CULTURAIS E ETNOGRÁFICOS”
no quadro das Comemorações do 80º aniversário  
do Rancho Foclórico de Aranhas
ARANHAS

18AGO.

17 ADORO CINEMA 
Mad Max: Estrada da Fúria (acção e ficção científica, >12, 2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

18 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Alvin e os esquilos 3 (2014)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

18 FESTAS DE VERÃO, MEIMÃO
[ Dia 18 ] 17:00h – Atividades desportivas e arruada pelos 
Coiros de Cabra | 21:00h – actuação de Virgílio Faleiro
[ Dia 19 ] 17:00h – Atividades desportivas e arruada por 
Concertinas e Bombos de Cernache | 19:00h – Rancho de 
Cernache de Bonjardim | 21:00h – Grupo de Música Popular | 
23:00h – Sons do Minho | 02:00h – DJ Sousa
[ Dia 20 ] 08:00h – Fanfarra CB Fundão | 11:00h – Missa e 
Procissão | 17:00h – Atividades Desportivas | Bombos e Ran-
cho da Fatela | 22:30h – Grupo Remix | 02:00h – DJ Sousa
Org.: Bombeiros Voluntários do Meimão – Secção do Meimão

20AGO.

19 FESTA SENHORA DO BOM SUCESSO, ARANHAS
Org.: Comissão de Festas de Aranhas21AGO.

22 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Alvin e os esquilos 4 (2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

24 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Paddington (2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

26 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Sponge Bob – esponja fora de água (2015)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

30 CINEMA COM PIPOCAS (público infanto-juvenil) 
Zootrópolis (2016)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

26 WORKSHOP: HABITAR AS PALAVRAS (público sénior)
por Lopes Marcelo
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

28 RAMO DAS SOBRAS
ARANHAS | Org.: Comissão de Festas de Aranhas

 Sons do MinhoRemix
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EDITAL N.º 2 / 2016
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 8 de 
janeiro de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações desti-
nadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar as Alterações 
Orçamentais nº 17/2015 e 1/2016 e as Grandes Opções do Plano 
nº 16/2015 e 1/2016;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo de Maneio para 
o ano de 2016;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoios 
às freguesias para o ano de 2016;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor 
para o ano de 2016;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de encargos 
– Despesas com Pessoal para 2016;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de inclusão 
do saldo transitado do ano de 2015 nos fundos disponíveis;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de fixação 
para estacionamento de táxis em Penamacor;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio 
financeiro ao Rancho Folclórico de Aranhas, no montante de 
5.000,00 euros; 

EDITAL N.º 4 / 2016
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 20 de 
janeiro de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações desti-
nadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição da loja nº 
39 da Praça Municipal;

EDITAL N.º 7 / 2016
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 8 de 
fevereiro de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações des-
tinadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade, aprovar a ratificação à Altera-
ção Orçamental Nº 02/2016 e Alteração às Grandes Opções do 
Plano Nº 02/2016.
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de adesão à 
Associação das Termas de Portugal.
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a quotização à Rede 
de judiarias de Portugal para o ano de 2016, no montante de 
€1.500,00.
[04] Deliberado por unanimidade, aprovar o plano de trabalhos, 
plano de equipamento, plano de mão-de-obra e cronograma fi-
nanceiro da empreitada “Casa da Memória da Medicina Sefardita 
António Ribeiro Sanches – Penamacor” – Proc. Nº MA – 10/2015. 

[05] Deliberado por maioria, aprovar a autorização para celebra-
ção de adicional ao contrato de empreitada “Requalificação do 
Largo do Município de Penamacor” – Proc. Nº NA – 20/2015. 
[06] Deliberado por maioria, aprovar a autorização para celebra-
ção de adicional ao contrato de empreitada “Execução de Fonte 
de Iluminação Decorativa e Requalificação da Iluminação Pública” 
– Proc. Nº MD – 21/2015. 
[07] Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo 
de cooperação entre Junior Achievement Portugal e a Câmara Mu-
nicipal de Penamacor.
[08] Deliberado por unanimidade, aprovar o parecer favorável à 
prestação de serviços para elaboração do Plano de Ação da Rege-
neração Urbana e Assistência Técnica. 
[09] Deliberado por unanimidade, aprovar o parecer favorável à 
prestação de serviços para elaboração do projeto de Requalifica-
ção do Castelo/Fortaleza de Penamacor.

EDITAL N.º 8 / 2016
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 22 
de fevereiro de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações 
destinadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade, aprovar o Plano de Pormenor – 
“Zona Industrial de Penamacor – Ampliação Sul”;
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de Delimita-
ção da Área de Reabilitação Urbana de Meimoa.
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de Delimi-
tação da Área de Reabilitação Urbana de Aldeia de João Pires.
[04] Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de Delimi-
tação da Área de Reabilitação Urbana de Pedrógão de São Pedro.
[05] Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de redução 
de taxas – Obra de construção de moradia unifamiliar – Processo 
54/2012.
[06] Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de redução 
de taxas – Obra de construção de moradia unifamiliar – Processo 
27/2015.
[07] Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de redução 
de taxas – Obra de construção de moradia unifamiliar – Processo 
15/2015.
[08] Deliberado por maioria, aprovar a renovação de autorização 
prévia para abertura de procedimentos concursais.

EDITAL N.º 12 / 2016
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 
março de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações destina-
das a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio 
financeiro à Associação Comissão de Festas de Aranhas, no mon-
tante de 2.000,00 euros;
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio 
financeiro à ADEP - Associação Desportiva Penamacorense, no 
montante de 4.250,00 euros;
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a Nomeação de Vogal 
para segundas avaliações nos termos do CIMI.

EDITAL N.º 13 / 2016
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 23 de 
março de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações destina-
das a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade, aprovar a Alteração Orçamental 
Nº 03/2016 e Alteração às Grandes Opções do Plano Nº 03/2016;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Parecer Prévio - Elabo-
ração de Projeto de Requalificação das Ruas do Cemitério e junto à 
E. N. 233 (Troço 1 e Troço 2);
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar o Parecer Prévio para 
Prestação de Serviços. 

EDITAL N.º 14 / 2016
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 8 de 
abril de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações destina-
das a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade, aprovar a Redução de taxas à 
Santa Casa da Misericórdia de Penamacor;
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar a Redução de taxas à 
PÓVOASOL – CSS – Centro de Solidariedade Social;
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a Adesão à Associação 
Territórios do Côa;
[04] Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de um 
Apoio no âmbito da saúde;
[05] Deliberado por unanimidade, aprovar o Parecer Prévio para 
Prestação de Serviços.

EDITAL N.º 15 / 2016
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 20 de 
abril de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações destina-
das a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por maioria, aprovar o Inventário e Avaliação do 
Património de 2015;
[02] Deliberado por maioria, aprovar o Relatório de Gestão e Con-
tas de Gerência de 2015;
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de um 
Apoio no âmbito da saúde;
[04] Deliberado por unanimidade, aprovar o Mapa de Transportes 
Escolares para o Ano Letivo 2016/2017.

EDITAL N.º 18 / 2016
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 
maio de 2016 foram tomadas as seguintes deliberações destina-
das a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por maioria, aprovar a ratificação à Alteração Or-
çamental nº 4/2016 e Alteração às Grandes Opções do Plano nº 
4/2016;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar Pareceres Prévios para 
Prestações de Serviços;
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo 
celebrado entre o Município de Penamacor e a Opaflor;

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

NOVEMBRO

DEZEMBRO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL RESUMO

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

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

OUTUBRO

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

03 EXPOSIÇÃO “AS MULHERES DA REPÚBLICA”
elaborada pelo Arquivo Municipal de Penamacor
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

31OUT.

03 “RENDAS DA MILITA”
Exposição de artesanato
Biblioteca Municipal

31OUT.

08 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O ELOGIO DOS ÚLTIMOS”
autoria de José Manuel Batista, apresenta Francisco Abreu,  
leituras por Belarmina Filipe
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 11:00h

10 HORA DO CONTO 
“Os melhores beijinhos” de Joanna Walsh
(mediante marcação prévia)  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

28OUT.

15 WORKSHOP LIDERANÇA 
(público escoteiros) por Ilda Lopes
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

16 PASSEIO PEDESTRE DO OUTONO
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa, apoio: Junta de Freguesia

19 ADORO CINEMA 
Um dia de mãe (comédia, >12, 2016)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

02 “LIVROS BORDADOS REVISITADOS”
Exposição de bordados regionais artesanais
Coordenação de Laurinda Mendes
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

30NOV.

07 HORA DO CONTO 
“Carlota Barbosa e a bruxa medrosa” de Lyan Marlow, 
ilustrações de Joelle Dreidemy
(mediante marcação prévia)  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

25NOV.

26 EXPOSIÇÃO “ANJOS NA ARTE”
Exibição dos trabalhos a concurso
PENAMACOR | Paços do Concelho

06JAN.

11 COMEMORAÇÕES DO 80º ANIVERSÁRIO  
DO RANCHO FOLCLÓRICO DE ARANHAS: 
Exposição sobre o historial do Rancho;  
Encontro de Folclore; Magusto
ARANHAS

13NOV.

12 WORKSHOP/PALESTRA SOBRE HISTÓRIA 
(público escoteiros) por Francisco Abreu
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

13 PASSEIO PEDESTRE DE S. MARTINHO
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa, apoio: Junta de Freguesia

23 ADORO CINEMA 
Negócio das Arábias (drama, >12, 2016)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

02 FEIRA DO LIVRO
(aberta no fim-de-semana 10/11)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

30DEZ.

05 HORA DO CONTO 
“Feliz Natal Lobo Mau” de Clara Cunha,  ilustração  
de Natalina Cóias
(mediante marcação prévia)  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

16DEZ.

07 PENAMACOR - VILA MADEIRO
Tasquinhas, mercado de Natal, animação  
e decoração de ruas 

27DEZ.

07 VAMOS CARREGAR O MADEIRO
MEIMOA

08 “VIVAS” AO MADEIRO E CANTAR DO MENINO JESUS
ARANHAS

24 MADEIRO, ARANHAS
Após a Missa do Galo, o povo canta e dança, provam-se  
as filhoses e o cacau quente

21 ADORO CINEMA 
Alice através do espelho (fantasia e comédia, 2016)
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

26 EXPOSIÇÃO “PRESÉPIOS SOLIDÁRIOS”
da autoria de vários artistas/artesãos
PENAMACOR | Paços do Concelho

06JAN.

01 CONCURSO “ANJOS NA ARTE”
DESTINATÁRIOS: Artistas/artesãos, profissionais ou amadores 
com gosto pelas artes, extensível a escolas, IPSS e outras 
instituições que manifestem interesse.
ENTREGA DOS TRABALHOS: 11 a 22 de NOVEMBRO
INSCRIÇÕES (ATÉ 30 DE OUTUBRO): Câmara Municipal de 
Penamacor, Tel.: 277 394 106,  gab.cultura@cm-penamacor.pt

30OUT.

02 EXPOSIÇÃO “MAIOR MADEIRO DE PORTUGAL”
Exposição de fotografia de Carlos Pimentel
PENAMACOR

31DEZ.
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