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O Presidente da Câmara

António Luís Beites Soares

Caros Munícipes
Há quatro anos atrás iniciámos 

um processo de reestruturação 

financeira da autarquia, que 

se encontrava numa situação 

bastante delicada. Implemen-

támos um novo conceito de  

gestão, com princípios rigoro-

sos em termos orçamentais, 

que se traduziu numa assina-

lável redução do passivo. Hoje, 

somos um município com as 

contas em dia, pagamos tudo a pronto pagamento e devolvemos 

uma imagem de credibilidade do nosso concelho para o exterior. 

Considerando que a rede de infraestruturas do município se ini-

ciou na década de 60, era imperativo apostar na requalificação das 

mesmas, visando a otimização das redes de água e saneamento, 

bem como a construção de redes separativas de águas pluviais, 

projetando o concelho para os próximos 50 anos e, consequente-

mente, reduzindo os custos estruturais, bem como garantindo a 

sustentabilidade do sistema.

Através deste enorme investimento, que abrange todo o concelho, 

em obras já concluídas, a decorrer ou projetadas, sempre aprovei-

tando as oportunidades de financiamento comunitário, foi possível 

juntar o útil ao agradável, e promover uma profunda requalificação 

do espaço público visando a promoção turística e uma imagem 

rejuvenescida do concelho.

Todos nós sabemos que se queremos um concelho mais atraente 

e competitivo, urgia conferir à Vila, enquanto principal polo aglu-

tinador do território, por todas as razões, uma imagem renovada, 

capaz de tornar melhor a vida de quem nela vive e trabalha, de 

surpreender e atrair a atenção de quem a visita e, o mesmo é di-

zer, de potenciais interessados em investir no concelho. De resto, o 

investimento nas demais freguesias não foi irrelevante, sendo que, 

com a aprovação das ARUs para todas elas, sem exceção, abriu-se o 

caminho para o próximo surto de obras de requalificação dos seus 

centros urbanos.

Para além destes investimento estruturantes, o papel da Câmara 

Municipal é muito mais abrangente e tem que criar condições para 

o investimento, facilitar os processos e, simultaneamente, propor-

cionar bem-estar aos cidadãos. 

Nesta fase do mandato, é já possível perceber pontos de ligação de 

uma estratégia que visa a potenciação dos recursos de um modo 

progressivo e integrado, sem nunca perder de vista o sentido ime-

diato de melhor servir a população. 

Sabemos que a nossa salvação não está apenas na agricultura, na 

agroindústria ou na floresta, que tão pouco está na indústria ou no 

comércio tradicional, e também sabemos que o turismo não será 

remédio para todos os males; mas sabemos que é fundamental-

mente com estes setores que temos de contar, com mais ou menos 

arrojo, certamente alguma inovação e muita criatividade.

Naturalmente que, com a criação das condições físicas destina-

das a potenciar investimento empresarial, é chegado o tempo da  

viragem estratégica para aumentar a atratividade empresarial, vi-

sando a instalação de novas empresas e a consequente criação de 

postos de trabalho.

Nas páginas deste “Penamacor - Boletim Informativo” damos con-

ta minuciosa do que se fez neste primeiro semestre de 2017, do 

que se está a fazer e do que se perspetiva para futuro.
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REABILITAR 
REQUALIFICAR 
REVITALIZAR
Não há volta dar, o património ou se cuida ou se deixa degradar! 

Por património, entende-se aqui o legado construído que chegou 

até nós e do qual usufruímos particular ou coletivamente, seja a 

habitação própria, o monumento histórico, o equipamento social, 

cultural ou desportivo, seja a própria rua, o espaço verde, enfim, 

toda a complexa teia de infraestruturas que caracterizam o espaço 

urbano da aldeia, da vila ou da cidade. Quando a rarefação de-

mográfica vem questionar a sustentabilidade dos próprios aglo-

merados urbanos,  há que tomar decisões. E agir. O Presidente da  

Câmara não tem dúvida, a opção é a política dos três Rs associada 

ao urbanismo: reabilitar, requalificar, revitalizar. Porque a degrada-

ção só acarreta mais degradação. O caminho é, portanto, cuidar do 

património e transformá-lo em oportunidades.

No início de 2015 teve início a 1ª fase da maior revolução urbana 

feita em Penamacor desde há várias décadas. Os trabalhos incidi-

ram na zona central da Vila, num arco descrito entre os Paços do 

Concelho e a igreja de São Tiago.  No final do mesmo ano as obras 

estavam concluídas.  Entre demolições e alterações profundas, 

da superfície ao subterrâneo, englobando substituição de infraes-

truturas e pavimentos, remodelação e criação de novos espaços, 

Penamacor ganhou uma nova face. A 2ª fase, que ainda decorre, 

vem beneficiar e promover a mobilidade no acesso ao Cimo de Vila.  

E é aqui, no Cimo de Vila, que as coisas vão mudar de vez, com 

um projeto integrado que envolve reabilitação de monumentos e 

requalificação de espaços para fruição pública, além da substituição 

de infraestruturas  e pavimentos.

Intervenção na Rua Nova de S. João: com o novo desenho desta rua passa a ser possível 
o acesso ao Cimo de Vila a partir da Porta de Carros

» Rua das Escadinhas na fase final dos trabalhos» Últimos retoques junto à Casa da Memória Ribeiro Sanches

FIBRA ÓTICA E WI-FI FAZEM 
PARTE DA MUDANÇA
Paralelamente, foi submetida a candidatura às 

redes de Wi-Fi do Portugal 2020, com recurso à 

fibra ótica, visando proporcionar ao turista, em 

toda a Zona Histórica, e de forma gratuita, faci-

lidades de comunicação, promoção e divulgação, 

constituindo mais um fator de atratividade e com-

petitividade com vista à tão desejada, como ne-

cessária, regeneração urbana. O montante global 

da candidatura ascende a cerca de 100 mil euros.

SALA DE VISITA  
DO TERRITÓRIO
Bem junto à Torre de Menagem, ex libris de Penamacor, vai nas-

cer a “Domus Natura”, um equipamento que pretende ser uma 

porta de entrada no território, real e virtual, seja para o visitante, 

para o turista ou para o estudioso. Ali será fornecida informação 

geomorfológica, histórica, fito-zoológica, etc. 

A candidatura deste centro interpretativo, num montante global 

de cerca de 400 mil euros, foi submetida aos fundos comuni-

tários para o turismo, e feita em parceria com o Município do  

Sabugal, em virtude de ambos partilharem o território da Reserva 

Natural da Serra da Malcata.

ARUS ESTENDEM-SE A 
TODAS AS FREGUESIAS

As Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) são instrumentos para a 

reabilitação urbana que se materializam através de operações de 

reabilitação urbana (ORUs), que podem ser simples, focando-se 

na reabilitação de edifícios, ou sistemáticas, direcionadas  para a 

intervenção em áreas públicas, infraestruturas e equipamentos de 

uso comum, visando a revitalização do tecido urbano. A delimita-

ção das áreas de reabilitação urbana é da competência da Assem-

bleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. A aprovação 

de uma ARU atribui à área um conjunto de vantagens, destacan-

do-se benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre 

o património e o acesso dos  proprietários aos apoios e incentivos 

fiscais e financeiros definidos para a reabilitação urbana. Tendo a 

Câmara Municipal assumido a 

Reabilitação Urbana como uma 

prioridade da sua intervenção, compreende-

-se o interesse em dotar todas as freguesias, 

sem exceção, de ARUs, estabelecendo, assim, 

plena cobertura ao concelho deste importante 

instrumento de incentivos.

Aguarela de Pedro costa inserta no processo 
formal da ARU da Bemposta

BEMPOSTA DEU O MOTE
Requalificação da zona histórica envolveu calçadas e infraestruturas nas imedia-

ções do pelourinho, capela do Espírito Santo e castelo.

CENTRO DE SALVADOR É A OBRA QUE SE SEGUE

Rua de S. Pedro, Cimo de Vila: Para o núcleo histórico medieval 
está reservada uma intervenção de larga escala cujos trabalhos 
estão prestes a começar

Rua Ribeiro Sanches: 
os particulares têm 
acompanhado o 
investimento público 
na preservação do 
património.

Futura porta de entrada “Domus Natura”

“DOMUS NATURA”

»

O concurso público para a requalificação do centro de Salvador só aguarda adju-

dicação. As obras estão iminentes. Meimoa, Meimão e Pedrógão são os projetos 

que se seguem.

» Durante... » ...Depois

»

»

»

»
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» Imagem virtual do interior sala

» As diversas fases da obra

TERMAS DE 
ÁGUAS COM 
FINANCIAMENTO 
APROVADO
O projeto de ampliação/requalificação das 

termas de Águas já tem verbas asseguradas 

por fundos comunitários, através do progra-

ma INTERREG, cofinanciado pelo Fundo Euro-

peu de Desenvolvimento Regional. Depois 

do difícil processo de certificação da água 

termal, abre-se uma nova era de oportuni-

dades para o balneário, de que a freguesia 

de Águas e o concelho só terão a ganhar.  

As termas abriram no dia 15 de maio e irão 

estar abertas até novembro, no horário Se-

gunda a Sexta: das 8h30 - 12h00 / 15h30 

- 18h30; Sábados: das 8h30 - 12h00. Infor-

mações mais precisas podem ser obtidas 

pelo telefone 277 305 491.

O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, benzeu no passado dia 14 

de maio o novo talhão resultante das obras de alargamento do 

cemitério de Penamacor, promovidas pela Câmara Municipal, cujo 

investimento rondou os 160 000,00 €. Para o presidente António 

Luís, não sendo este propriamente o tipo de investimento que 

nesta altura mais ambiciona para o concelho, a verdade é que o 

mesmo se tornou inadiável pela sua absoluta necessidade. Parale-

lamente ao alargamento, foram efetuadas obras de requalificação 

do cemitério antigo, tendo em conta o respeito e dignidade que o 

espaço merece.

REDE VIÁRIA E PAVIMENTAÇÕES
Um pouco por todo o lado, vêm sendo executados trabalhos de manutenção da 

rede viária concelhia e, aqui e ali, atendendo a indicações dos autarcas, asfalta-se 

ou calceta-se o caminho de acesso a alguma moradia ou a instalações agrícolas 

mais periféricas. Prevista, também, está a requalificação do troço urbano da estrada  

Aranhas – Parque de Campismo.

» Reparação de bermas na E.M. da Bemposta» Asfaltamentos em Águas » Asfaltamentos no Vale da Senhora da Póvoa

ZONA INDUSTRIAL COM 
CAPACIDADE REFORÇADA
Estão concluídas as obras de alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial, 

que vieram acrescentar em 7 lotes a oferta disponível daquela infraestrutura. Pa-

ralelamente, o projeto de ampliação prossegue o seu caminho, visando dotar a ZIP 

de mais 26 lotes e, desta forma, evitar futuras perdas de investimento por falta de 

espaço para instalar empresas. Nesse sentido, foi efetuada a candidatura comuni-

tária, através da linha das áreas de localização empresarial do Portugal 2020, num 

montante superior a 1 milhão de euros.

O investimento ronda um milhão e duzen-

tos mil euros, englobando a vertente cons-

trutiva e equipamentos. É a sala que faz 

falta a Penamacor, com as suas valências 

de auditório, sala de espetáculos, cinema  

e centro associativo. Julho é o mês para 

submeter a candidatura aos fundos do 

quadro comunitário Portugal 2020, entre-

tanto já contratualizada no âmbito da 1.ª 

fase do PARU – Plano de Ação de Regene-

ração Urbana de Penamacor.

TEATRO CLUBE 
CANDIDATURA SÓ AGUARDA PARECERES 
DAS VÁRIAS ENTIDADES

ÉPOCA BALNEAR DECORRE 
ATÉ NOVEMBRO

ALDEIA DE JOÃO PIRES
SEDE DA BANDA VAI SER 
REQUALIFICADA

PENAMACOR 

ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO 
TEVE A BÊNÇÃO DE D. MANUEL 
FELÍCIO

Atendendo à falta de condições e ao que a Banda de Aldeia de João 

Pires representa enquanto escola e enquanto bandeira de promo-

ção do concelho, o edifício sede daquela agremiação vai ser objeto 

de obras de requalificação, visando dotá-lo de condições adequa-

das à prática associativa, designadamente de espaços de ensaio 

individuais e coletivos. As obras estão orçadas em 150 mil euros 

e vão ser se suportadas na íntegra pela Câmara Municipal. Encon-

tra-se também já concluído o projeto de requalificação da antiga 

Escola Primária que, brevemente, será transformada num espaço 

multiusos para a freguesia.
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ÁGUAS DO VALE DO TEJO INVESTEM 4,5 MILHÕES PARA RESOLVER 
O PROBLEMA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO

» Sessão de apresentação do projeto

» Obras já decorrem

REMODELAÇÃO PROFUNDA NAS  
PISCINAS MUNICPAIS
As piscinas  municipais foral alvo de uma remodelação profunda para fazer 

jus ao estatuto de grande atração de verão da Vila. Fundo e paredes foram 

integralmente revestidas com tela de pvc  e o pavimento das bordas inteira-

mente reposto.

MALCATA
MUNICÍPIO E ICNF  
UNIDOS CONTRA  
O FOGO
A Câmara Municipal de Penamacor e o Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas uni-

ram esforços para a prevenção dos incêndios flo-

restais na área protegida da Reserva Natural da 

Serra da Malcata, na linha da cooperação que as 

duas entidades vêm aprofundando, com o objeti-

vo comum de defender o meio ambiente natural, 

que já foi e se espera venha a ser de novo o ha-

bitat emblemático do lince ibérico. A ação que foi 

levada a cabo no mês de maio, incidiu no alarga-

mento e reparação de caminhos no limite sudes-

te da Reserva, numa extensão que vai da Quinta 

da Nogueira até à Malhada e Quinta do Major. 

A Câmara Municipal disponibiliza a máquina de 

rastos e operadores.

CENTRO DE SAÚDE
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO COM ADJUDICAÇÃO À VISTA
Já aqui demos notícia, no último Boletim Informativo, mas não 

será demais lembrar, agora que a adjudicação está para breve, o 

que de novo a obra vem trazer ao Centro de Saúde de Penamacor: 

mais espaço (com maior utilização do piso superior) melhor mobi-

lidade (com a instalação de um elevador), melhores condições de 

trabalho e de conforto e uma sala de fisioterapia, que tanta falta 

faz por cá.

ALDEIA DO BISPO 
CONCLUSÃO DA SUBSTITUI-
ÇÃO DE TODA A REDE DE 
ÁGUA DE ALDEIA DO BISPO 
É PRIORIDADE
O projeto para a substituição do que ainda res-

ta da tubagem em fibrocimento na freguesia de  

Aldeia do Bispo está pronto, e a sua execução 

está agendada para o 2º semestre de 2017.  

Recorde-se que já anteriormente se havia proce-

dido à substituição parcial da rede, havendo agora 

condições para a conclusão desse imperativo.

A Câmara Municipal procedeu a obras de melhoramentos no Parque de Cam-

pismo do Freixial, que agora se apresenta ao visitante com uma imagem 

renovada, desde logo à entrada, onde é apresentada informação apelativa, 

tanto sobre as opções que o concelho oferece em termos de espaços de lazer 

e de agenda. Dentro do recinto, foi construída uma rampa de acesso à piscina, 

instalados pontos de água nas zonas de relva…

PARQUE DE CAMPISMO 
RENOVA IMAGEM

O início da instalação de uma nova adutora, a  partir da ETA da 

Meimoa até aos reservatórios de Penamacor, é também o prin-

cípio do fim da falta de água nas torneiras da Vila e sul do 

concelho, sempre que se verificam roturas na velha condu-

ta, o que tem vindo a acontecer com crescente regularidade.  

Para enfatizar a dimensão e importância do empreendimento em 

curso, o presidente da Câmara, António Luís, convocou autarcas, 

empresários, representantes associativos, instituições e comunica-

ção social para uma sessão de esclarecimento, realizada no dia 8 

de maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Por sua vez, a 

empresa Águas do Vale do Tejo fez-se representar ao mais alto 

nível, através do seu presidente, Eng.º José Manuel Sardinha. An-

tónio Luís sublinhou  a importância fundamental de um sistema de 

abastecimento de água fiável durante todo o ano, quer em quali-

dade, quer em regularidade, alegando que essa é condição básica 

para bem servir os munícipes, garantir o normal funcionamento 

de empresas e instituições e captar investimento. José Manuel  

Sardinha resumiu o que foi o processo que conduziu à decisão e 

ao desenvolvimento do projeto, após pressão insistente do autarca 

de Penamacor, e revelaria que o plano em curso contempla, para 

além da adutora (3 milhões de euros), a reabilitação de todos os 

reservatórios, incluindo a ETA (1,5 milhões de euros), de modo a 

garantir a manutenção da altíssima qualidade da água fornecida 

ao concelho. A obra, que assume alguma complexidade, irá reali-

zar-se faseadamente, dando prioridade aos troços onde as roturas 

têm sido mais frequentes e onde as questões relacionadas com as 

servidões já estão resolvidas, como é o caso do troço em obra, que 

acompanha o antigo traçado da Nacional 233 entre a ribeira de 

Ceife e o cruzamento norte da Variante.
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FESTA DAS VARAS 
DO FUMEIRO GANHA 
ESPAÇO
Com a eficácia e vitalidade demonstradas, o mí-

nimo que se pode dizer é que estão lançadas 

as bases para que a Festa das Varas do Fumeiro 

de Aranhas não mais pare de crescer. O fumeiro 

é de primeira, a animação ajuda e o povo, de 

perto e de longe, concorre! As vendas, ao que se 

sabe, correram muito bem. Que o nosso enchido 

é tão bom como os melhores, sabemo-lo desde 

sempre. Que o concelho tem todas as condições 

para o produzir em boa quantidade, também se 

sabe. O ponto, é fazer crescer um negócio com 

base na autenticidade. Sendo aqui autenticida-

de sinónimo do saber fazer tradicional aliado ao 

território, isso é o que não falta! 

A Festa foi  a 22 e 23 de janeiro, mês do fumeiro 

tradicional.

TURISMO: OS PASSOS QUE FAZEM O CAMINHO
Primeiro, foi a adesão à Naturtejo e a integração no Geopark 

da Meseta Meridional; depois , foi o processo de constituição 

e aprovação da Carta Europeia de Turismo Sustentável; pelo 

meio ficam ações indiciadoras de uma estratégica clara e con-

certada de desenvolvimento turístico, que vão desde as obras 

de requalificação urbana e dos espaços de lazer, passando 

pelos projetos de novos equipamentos, visando a captação 

do interesse de segmentos diversificados de turistas, até à 

organização de eventos e participação em conferências, feiras 

de turismo, passeios temáticos, visitas guiadas, etc.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL
O empenho pessoal que o presidente António Luís pôs na organi-

zação desta conferência, realizada nos dias 24 e 25 de fevereiro,  

ficou bem patente no número e qualidade dos oradores convidados 

e das respetivas entidades e organizações que representavam. No 

primeiro dia fizeram-se presentes: Carol  Ritchie, diretora executiva 

da Federação Europac, entidade que gere o processo e supervisiona 

a admissão de novos membros da Carta Europeia para o Turismo Sus-

tentável, veio da Escócia; Kristin Rangnes, norueguesa, é vice-presi-

dente da Rede Europeia de Geoparques e membro do Comité Execu-

tivo da Rede Global de Geoparques; José María Barrera, coordenador 

dos Serviços Estratégicos de Desenvolvimento Territorial da Deputa-

ção de Cáceres e diretor do Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, veio da 

vizinha Espanha. De Portugal, marcaram presença os presidentes das 

Câmaras de Penamacor, Idanha e Sabugal, respetivamente, António 

Luís, Armindo Jacinto e António Robalo; Ana Rita Garcia, diretora da 

Escola Superior de Gestão do IPCB; Pedro Machado, presidente do 

Turismo do Centro de Portugal; José Santos, diretor de Departamento  

do Turismo do Alentejo; Carlos Neto de Carvalho, coordenador cientí-

fico do Geopark Naturtejo; António Duarte, Sílvia Marcos e Eva Lima, 

em representação, respetivamente,  dos geoparques Arouca, Terras 

de Cavaleiros e Açores. O segundo dia foi reservado à apresentação 

Aspeto da sala 
da conferência

» Carol Ritchie, diretora executiva da Federação Europac, esteve presente

Informação turística,  perspetivas e oportunidades de de-

senvolvimento turístico no âmbito de Geopark Naturtejo 

foram os temas tratados em duas ações de formação rea-

lizadas em 23 e 24 de janeiro, que trouxeram ao auditório 

da Escola de Música interessados da área da operação tu-

rística em compreender o conceito de Geoparque, conhecer 

o seu território e património, desenvolver competências na 

área do geoturismo/valorização dos geoprodutos.

PELA PRIMEIRA VEZ
MUNICÍPIO FAZ-SE REPRESENTAR  NA BTL 
COM STAND PRÓPRIO

FEIRA IBÉRICA DE TURISMO
Com o mesmo objetivo que já havia norteado a participação na BTL, acrescido da 

circunstância de se tratar de uma oportunidade para fomentar o intercâmbio regio-

nal e transfronteiriço, o município não perdeu a oportunidade de estar presente na 

FIT – Feira Ibérica de Turismo, que se realizou na Guarda, de 28 de abril a 1 de maio.

ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICOS DE COZINHA E PASTELARIA DA ESCO-

LA RIBEIRO SANCHES BRILHARAM

Eles já tinham dado provas de brio e profissionalismo na BTL, onde participaram na 

dinamização do stand do município, e voltaram a estar em foco na FIT, ao serem 

requisitados pela Organização da Feira para servirem o beberete inaugural, que 

teve a honra de contar com a presença do Presidente da República. Parabéns a eles!

ARANHAS

de projetos que já se encontram em fases mais ou menos avançadas 

de desenvolvimento, com dinâmicas e taxas de sucesso assinaláveis, 

de iniciativa privada ou institucional, sendo o caso, por exemplo, da 

Rede Bikotel, representada pela gestora de projeto Marta Salvador; 

da GR22, da qual Dalila Dias, coordenadora técnica das Aldeias His-

tóricas de Portugal, fez o ponto da situação e adiantou perspetivas  

futuras;  da recém criada CETS - Terras do Lince, cujas oportunida-

de de desenvolvimento que traz consigo foram enumeradas por  

Mariana Vilas Boas, técnica do GeoparK  Naturtejo. Da Reserva Natu-

ral da Serra da Malcata, enquanto potencial destino para o turismo 

sustentável, falou António Cabanas, técnico do ICNF. Finalmente, de 

Espanha, Javier Sánches-Palencia, professor do Concelho Superior de 

Investigações Científicas daquele país, com base em estudos que 

vem dirigindo de há uns anos a esta parte, veio propor a valorização 

do Complexo Mineiro da Minas da Presa/Ouro Romano para a dife-

renciação turística de Penamacor.

O GEOPARK NATURTEJO E CÂMARA MUNICIPAL  
DE PENAMACOR PROMOVEM AÇÕES DE FORMAÇÃO

»

Depois do trabalho feito nos últimos três anos, em que, para além de tudo o que 

já se disse,  o evento Vila Madeiro ganhou definitivamente visibilidade nacional, 

o território ganhou novas infraestruturas no domínio da orientação, cicloturis-

mo e pedestrianismo, nasceram novas estruturas de alojamento, paira no ar um 

certo sentimento de que as coisas começam a mover-se e que tudo é possível. 

É que, por vezes, uma certa perceção da procura pode alumiar o caminho. E é 

com esse sentimento que deve ser entendida a presença, “a solo”, do municí-

pio na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde, de resto, esteve também represen-

tado coletivamente nos stands do Geopark Naturtejo e do Turismo do Centro. 

Uma nota  também para as Termas de Águas e para as Termas de São Tiago, que 

também lá figuraram no mapa termal da Região Centro, patente no stand das 

Termas de Portugal.
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OURO PARA A ZONA 
BALNEAR DO MEIMÃO
A Zona Balnear do Meimão pertence ao clube restrito das 36 praias 

fluviais do país que podem hastear a bandeira Qualidade Ouro da 

Quercus, pela excelência da sua água. Isto quer dizer que todas as 

análises realizadas, sem exceção, na última época balnear (2016) 

apresentaram resultados melhores que os valores definidos pela 

Diretiva relativa às águas balneares. Aí está um trunfo para bem 

jogar!

TRIBUNAL DE PENAMACOR 
RETOMA JULGAMENTOS
“Nas instâncias distritais, onde estas questões são geridas, a 

questão da realização dos julgamentos em Penamacor continua 

em cima da mesa. É uma questão que não está descartada, e 

agora, com a tomada de posse dos juízes, existe a clara perspe-

tiva de se poderem continuar a realizar aqui”.  Esta é uma de-

claração premonitória proferida pelo Presidente da Câmara em 

setembro de 2014, cuja perspetiva então  apontada o futuro 

veio confirmar, com o decurso, já em 2016, de algumas audiên-

cias em processos cíveis, e a realização do primeiro julgamento 

crime em Penamacor depois da contestada reforma judicial, no 

dia 25 de maio

DIA DA CRIANÇA SOB O SIGNO DA “ORIENTAÇÃO”
Foi diferente, este ano, o Dia Mundial da Criança! E a verdade é 

que elas gostaram! Foi vê-las, entusiasmadas e felizes, pelos can-

tos e recantos do Jardim da República e imediações do ex-Quartel, 

seguindo o mapa, fazendo o caminho que o COC – Clube de Orien-

tação do Centro – tinha sabiamente preparado para que tudo se 

passasse como uma grande aventura. E não é que foi?! Mas a ani-

mação não ficou por aí! Os insufláveis instalados na Praça Nova não 

tiveram descanso! A apoteose da manhã aconteceu com a entoa-

ção, em uníssono, do hino composto expressamente para a ocasião 

pelo professor Eduardo Geraldes.

DIA DO CONCELHO
CÂMARA RECONHECE 
E DISTINGUE MÉRITO
No Dia do Concelho, celebrado a 1 de junho, a Câmara Municipal 

decidiu distinguir, com Certificado de Mérito, o Agrupamento de 

Escolas Ribeiro Sanches pelos Bons Serviços Prestados ao Mu-

nicípio pelo Curso Técnico de Cozinha e Pastelaria. O presiden-

te da Câmara, António Luís, agradeceu e enalteceu o empenho 

e desempenho da Escola, dos jovens alunos, do coordenador 

dos cursos profissionais, professor Luís Almeida, e do chefe Rui  

Cerveira, designadamente, na participação na BTL – Bolsa de Tu-

rismo de Lisboa e FIT – Feira Ibérica de Turismo, onde o grupo 

serviu o briefing inaugural. Decidiu ainda a Câmara Municipal fa-

zer entrega de 5 Medalhas de Bons Serviços, a atribuir pelo Agru-

pamento aos alunos que mais venham a distinguir-se no Curso.  

Na mesma sessão, foram também distinguidos, com Certificado 

e Medalha de Bons Serviços, os voluntários do Projeto Júnior 

Achievement, promovido pelo Serviço Social da Câmara Muni-

cipal, sob a direção da colaboradora Raquel Moreira. Trata-se 

de uma ação que visa despertar e desenvolver nas crianças e 

jovens de tenra idade qualidades e competências orientadas 

para o empreendedorismo, através da afirmação da capacidade 

realizadora. Além de agradecer publicamente a disponibilidade 

dos colaboradores voluntários que tornaram possível o Projeto, 

o Presidente da Câmara manifestou o seu apreço pela nobre 

prestação destes concidadãos e confessou a sua admiração pelo 

alcance do trabalho desenvolvido.

25 DE ABRIL
FESTA DA LIBERDADE CONTINUA 
A EMOCIONAR
A Sessão Solene Comemorativa dos 43 anos da Revolução dos 

Cravos, com os discursos de circunstância dos representantes 

da forças políticas com assento na Assembleia Municipal, todos 

unânimes na exaltação dos valores da liberdade, acrescentados 

das preocupações face aos tempos que vivemos – com o Presi-

dente da Câmara a reclamar políticas nacionais urgentes para o 

Interior, e o Presidente da Assembleia a observar que o reforço 

das competências dos poderes locais e regionais que se perspe-

tiva deve ser acompanhado dos meios necessários, desde logo 

os recursos humanos –, foi antecedida, como é de tradição, pelo 

ritual do hastear da bandeira ao toque do hino nacional pela 

Banda de Aldeia de João Pires. Contudo, o momento mais emo-

tivo foi aquele proporcionado pelo Coro da Academia Sénior 

de Penamacor, quando, no final, vejam bem, cantaram Zeca 

Afonso. Brilhante!

FEIRA INTERCULTURAL 
PROMOVE APROXIMAÇÃO 
ENTRE COMUNIDADES
O jardim da República acolheu no dia 14 de maio a I Feira Intercul-
tural, que mobilizou em larga medida a comunidade estrangeira 
residente no concelho, mas também alguns vizinhos espanhóis, 
nacionais da terra e da região. Para além do aspeto comercial 
em torno do artesanato, velharias, antiguidades e gastronomia, 
a componente cultural, que envolveu a participação de vários 
grupos de animação musical e danças, maioritariamente do con-
celho, foi determinante para o sucesso do evento. Por tudo isto 
não custa a crer que esta tenha sido a primeira de muitas futuras 
feiras interculturais.

A participação do Coro da Academia 
Sénior foi o momento mais emocionante 
da cerimónia

»
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Não é fácil manter um evento desta natureza, ano após ano, e che-

gar à 11ª edição de forma ininterrupta. Sem orçamento, dispondo 

apenas dos apoios da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, 

o Encontro só é possível por via do intercâmbio promovido pelo 

Rancho Folclórico de Penamacor e os grupos congéneres que nele 

têm participado, evitando despesas maiores. Foi graças à muita 

alma e carolice da parte do Rancho que Penamacor pôde assistir a 

mais uma genuína manifestação de cultura popular, proporcionada 

pelas formações oriundas de várias zonas do país, como o Grupo 

de Danças e Cantares de Santo Estêvão das Galés; Rancho Folclórico 

das Rosas Casal Pinheiro e Fragosas; Grupo de Recolhas Tradicio-

nais “Modas Antigas”; Grupo Etnográfico da Casa do Pessoal dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra e, como não podia deixar de 

ser, Rancho Folclórico de Penamacor. Foi no dia 18 de Junho.

MUSEU EM AÇÃO
A equipa de Museu Municipal tem estado particularmente ativa nos últimos 

tempos, promovendo e associando-se a iniciativas no campo da sensibilização, 

divulgação e defesa do património. 

Nos dias 22 e 23 de abril assinalou-se o do Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios, Câmara Municipal e Santa Casa da Misericórdia mantêm esta já tradicional 

parceria para a celebração.

A 30 de abril, no âmbito das 1.as Jornadas de Arqueologia e Património do 

Fundão, às quais o Município de Penamacor se associou desde inicio, o Museu  

recebeu cerca de cinquenta investigadores e estudantes, provenientes de en-

tidades como Universidade de Coimbra e Real Academia da História, que  

vieram visitar o Complexo Mineiro da Presa, um importante arqueossítio em re-

lação com os abundantes testemunhos do povoamento romano deste território. 

Dia 1 de maio foi a vez do “Club 2CV” de Mangualde ter honras de receção oficial 

e visita guiada à Vila, com passagem pelo Convento de Santo António, Museu 

Municipal, Igreja da Misericórdia e Torre de Menagem. Ainda no mesmo mês, 

foram realizadas duas visitas guiadas no dia 27, uma pela manhã, em colabora-

ção com o Geopark, incidindo sobre o circuito patrimonial da vila; outra à tarde, 

proporcionada a cerca de uma centena de pessoas, a solicitação do Centro de 

Ação Social, Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social de Castelo 

Branco, orientada para o património de Penamacor, Meimoa e Vale da Senhora 

da Póvoa.

EXPOSIÇÕESDIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS
VILA MADEIRO ACAUTELA FUTURO COM AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
Câmara Municipal de Penamacor, em parceria com o ICNF/Reserva 
da Malcata e o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da 
GNR de Penamacor, promoveram no Dia Internacional das Flores-
tas, 21 de março, uma ação de sensibilização que envolveu os alu-
nos do Pré-escolar e 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Ribeiro 

Sanches. Na terra que se orgulha de ter o maior Madeiro de Natal 
do país, as atenções recaíram justamente sobre a espécie arbórea 
que o compõe, o sobreiro, da qual se plantaram cinquenta árvores 
juvenis em terrenos adjacentes às piscinas municipais e do Centro 
Escolar.

PENAMACOR ORGANIZOU FASE REGIONAL

11º ENCONTRO DE MÚSICA TRADICIONAL

CONCURSO NACIONAL 
DE LEITURA

Pelo átrio dos Paços do Concelho continuam a 

passar exposições que vão surpreendendo inte-

ressados e passantes. Em março, em homena-

gem às mulheres, assistiu-se à Arte do Telho; 

abril recebeu a escultura do espanhol Roberto 

Berrio, maio e junho foram reservados às recria-

ções do artesão da terra Manuel Leitão.

Tradição e Contemporaneidade é o nome da ins-

talação que Laurinda Gil Mendes e as suas alunas 

da Academia Sénior montaram no Jardim da Re-

pública, que incorporou milhares de rodilhas pro-

duzidas durante os últimos meses. Esse singular 

objeto, outrora usado pelas mulheres para trans-

portar carga à cabeça, tornou-se na peça chave 

desta proposta de transfiguração do espaço pú-

blico, numa abordagem intimamente associada 

ao lugar jardim.

» Tradição e Modernidade no Jardim da República

» Arte em MadeiraÚLTIMO LIVRO DE FRANCISCO CEIA 
APRESENTADO EM PENAMACOR

Escola Básica Cidade de Castelo Branco, enquanto para o secundário 

a escolha recaiu em Carolina Rodrigues, que representava a Escola 

Básica e Secundária de Proença-a-Nova.

“Foi como um Rio” é o título do último livro editado por Francisco 

Ceia, músico, ator e escritor que vem cimentando uma relação de 

afetividade com Penamacor, onde já atuou por diversas vezes e 

onde também deu a conhecer a sua primeira experiência literária, 

quando, há alguns anos, aqui apresentou o  livro “Jogo de Janelas”, 

exatamente no mesmo local: a Biblioteca Municipal, que, para os 

interessados, é depositária de todas as obras do escritor. O ato 

decorreu após a sessão do Concurso Nacional de Leitura, do qual 

Francisco Ceia foi jurado convidado.

À Biblioteca Municipal de Penamacor coube este ano organizar 

a 2ª fase do Concurso Nacional de Leitura, destinada a eleger os  

representantes das escolas inseridas no espaço da Comunidade  

Intermunicipal da Beira Baixa à Final Nacional. O processo de sele-

ção, que aconteceu ao longo do dia 3 de maio, incluiu uma prova 

de pré-seleção para apuramento dos concorrentes que participariam 

nas audições decisivas, que tiveram lugar à tarde, no auditório do 

Instituto Pina Ferraz. Aí, cinco alunos por cada nível de ensino (3º 

Ciclo e Secundário) sujeitaram-se à avaliação do júri em três mo-

mentos, que passavam pela apologia de uma obra escolhida e pela 

leitura de um texto em prosa e de outro em poesia. O júri decidiu, 

e o vencedor de entre os alunos do 3 Ciclo foi Domingos Frazão, da 

» Elas deram cartas: as premiadas
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»

CÂMARA APOIA CIRURGIA 
ÀS CATARATAS
Tendo em conta as dificuldades sentidas pelos doentes em obter uma respos-

ta pronta para o tratamento das cataratas dentro da Unidade Local de Saúde   

de Castelo Branco, problema que afeta um considerável número de munícipes, 

sobretudo idosos, a Câmara Municipal de Penamacor, no âmbito das suas com-

petências, designadamente a de promoção do bem-estar da população, deci-

diu firmar um protocolo com a Fundação Álvaro Carvalho, por via do qual os 

doentes do concelho com cataratas a necessitar de intervenção cirúrgica passam 

a poder ser operados de forma atempada e tendencialmente gratuita para o 

próprio, desde que sejam referenciados pelos médicos do Centro de Saúde de 

Penamacor. Os custos dos cuidados de saúde prestados aos doentes incluídos 

no programa assistencial são suportados em partes iguais pela referida Funda-

ção e pela Câmara Municipal, que assegura 

ainda as deslocações pré e pós operatórias. 

Ao abrigo desta parceria, e também de forma 

gratuita, irão ser também criadas valências 

do foro cardiológico e dermatológico.

MAUS TRATOS  
INFANTIS, BULLYNG  
E CIBERBULLING

EDUCAÇÃO PARENTAL…
ATUAR COM AS FAMÍLIAS CONTRA 
O INSUCESSO ESCOLAR
Depois do bem sucedido Projeto Famílias Felizes (quem não se 

lembra?!), o Gabinete de Ação Social e Educação da Câmara Mu-

nicipal, em colaboração com a CPCJ de Penamacor, retomou o 

campo da educação parental para chegar ao insucesso escolar, 

numa iniciativa intitulada “Construir Famílias”, que voltou a con-

tar com a competente e dinâmica Cristina Nogueira da Fonseca. 

O programa, destinado às famílias, encarregados de educação e 

educandos, teve como objetivo principal ajudar a desenvolver 

relações positivas entre pais e filhos, otimizando a comunicação 

e reforçando a confiança familiar, e organizou-se em três sessões 

…E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  
E EMPREENDEDORISMO
ENVOLVER A COMUNIDADE NO PROCESSO 
EDUCATIVO
A outro nível, profissionais e empresários voluntários de diversas áreas do tecido 

socioeconómico concelhio são convidados a ir à escola para promover o contacto 

dos alunos com conhecimentos e práticas do mundo laboral, visando despertar 

neles curiosidade, sentido de cidadania, desejo de aprender e empreender. É 

o projeto Junior Achievement, que também já dera boa prova no ano letivo 

2015/2016, reposto em 2017 numa parceria entre o Gabinete Social, Agrupa-

mento Ribeiro Sanches e os tais colaboradores voluntários, que, justamente, 

foram agraciados pelo município com a medalha de bons serviços.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José An-

tónio Vieira da Silva, esteve no dia 16 de fevereiro, no concelho 

de Penamacor para inaugurar oficialmente a Residencial Sénior 

Póvoasol, situada no Vale da Senhora da Póvoa. Durante a breve 

cerimónia de inauguração, o presidente da Póvoasol, Domingos 

Bento, deu conta das vicissitudes de um processo lento e cheio 

de dificuldades, nomeadamente financeiras, que, contudo, não 

impediram a concretização do projeto. António Luís, presidente da  

Câmara, enalteceu a coragem e a determinação de Domingos Bento 

em levar de vencida tão arrojado desafio e salientou as mais va-

lias que o empreendimento representa para o concelho nos cam-

pos assistencial e de criação de emprego, justificando plenamente 

a ajuda financeira atribuída pelo município, no valor de 150 mil 

euros. O mesmo corroborou o Ministro da pasta da Solidarieda-

de e Segurança Social, confessando a sua admiração por quem, 

como naquele caso, dá de si muito para além das suas obriga-

ções profissionais em prol da sociedade, e lembrando também 

que o Ministério que tutela irá continuar a reforçar as verbas dos 

MINISTRO DA SOLIDARIEDADE INAUGURA 
RESIDENCIAL SÉNIOR PÓVOASOL

acordos de comparticipação para os utentes destas unidades.    

A comitiva visitou ainda a Unidade de Cuidados Continuados do 

Lar D. Bárbara Tavares da Silva, na Quinta da Sr.ª do Incenso, outro 

equipamento do concelho que prima pelo elevado padrão de qua-

lidade das instalações e dos serviços que presta.

No Mês da Prevenção dos Maus-tratos Infan-

tis, 24 de abril foi o dia escolhido pela CPCJ de 

Penamacor para a realização de uma sessão 

interativa de sensibilização e prevenção, com 

suporte multimédia, às turmas do 1º ciclo, no 

auditório do Centro Escolar, durante todo o pe-

ríodo da manhã. À tarde realizou-se uma mar-

cha pela vila, participada por alunos e docentes, 

que terminou com a realização de um laço azul 

humano no Terreiro de Santo António. Já no dia 

8 de junho realizou-se uma sessão interativa 

com suporte multimédia para os mesmos des-

tinatários, no auditório do Centro Escolar, sub-

metida ao tema “bullying e ciberbullying”. Esta 

sessão teve a colaboração do Centro de Saúde e 

da Biblioteca Municipal

MAIS FÁCIL, MAIS RÁPIDO SENSIBILIZAÇÃO 
E PREVENÇÃO

sugestivamente intituladas: “Parecem loucos, mas é só a minha família”, “Eu 

regro tu regras, nós regramos”, “Ora Cantores líricos, ora mimos”, onde te-

mas como sentimentos de pertença, harmonia familiar, comunicação, regras, 

autoestima, etc., chamavam termos como libertar, facilitar, implementar, au-

mentar, desenvolver, ajustar.

1716

sa
úd

e 
e 

aç
ão

 s
oc

ia
l

sa
úd

e 
e 

aç
ão

 s
oc

ia
l



JULHO»DEZEMBRO»2017
CULTURA  DESPORTO  LAZER

CICLISMO / GP BEIRAS E SERRA DA ESTRELA 
TROUXE FESTA DO CICLISMO À VILA
O 2º Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, em 

ciclismo, organizado pela Associação de Municípios da Cova da Bei-

ra, disputado entre 2 e 4 de junho, teve início em Penamacor. A 

partida para a primeira das 3 etapas, e também a mais longa, foi 

dada por volta das 11h15, sob numerosa assistência em torno do 

Terreiro de Santo António. O Grande Prémio Beiras e Serra integra o 

calendário 2017 da União Ciclística Internacional. Do numeroso pe-

lotão, dez das dezassete equipas eram estrangeiras, provenientes 

de Espanha, Rússia, Bolívia, Alemanha, Kuwait, Malásia e Inglater-

ra. Como membro da AMCB, Penamacor é, por direito e vontade 

própria, território percorrido pelo Grande Prémio, que, por si só, é 

uma janela para a promoção e divulgação do concelho, dentro e 

fora de fronteiras.
» Partida para o Grande Prémio foi dada em Penamacor

PRIMEIRO ESTRANHA-SE, DEPOIS ENTRANHA-SE

Orientação é um desporto individual ou de duplas que tem como 

objetivo percorrer uma determinada distância em terreno variado 

e desconhecido, obrigando os atletas a passar por determinados 

pontos no terreno (postos de 

controlo) descritos num mapa 

distribuído a cada concorrente. 

Os tempos gastos para percor-

rer o trajeto são em função das 

capacidades físicas dos parti-

cipantes, do treino de leitura 

de mapas e da rapidez para 

se orientar utilizando técnicas 

estabelecidas, assim como das 

suas capacidades de adaptação 

ao terreno e da escolha correta 

dos itinerários. 

Esta é a definição que se en-

contra na Wikipédia para um 

desporto que até há não muito 

tempo poucos de nós ouvíra-

mos falar. Tem as virtualidades 

das demais expressões atléticas 

ORIENTAÇÃO COMEÇA A “COLAR”

mas acresce-lhe outro nível de exigência: aqui, rapidez e resistên-

cia física não chegam, é preciso correr com cabeça. Para se praticar 

não carece de qualquer tipo de equipamento ou infraestruturas 

físicas, apenas terreno propício e… um mapa! Não sendo propria-

mente um desporto de massas , os seus praticantes são fiéis segui-

dores do calendário de provas e vão onde os desafios se colocam, 

ainda que o desafio esteja milhares de quilómetros. Não há dúvida 

de que esta é uma modalidade que se ajusta a Penamacor. Assim 

se compreende a parceria entre o município e Clube de Orientação 

do Centro, que detém o conhecimento e a capacidade organizativa, 

para tornar Penamacor num campo de treino e de realização de 

provas de orientação aberto ao mundo. Assim se compreende a 

realização do POM 2016, que meteu milhares de pessoas no ter-

ritório, a maioria proveniente do estrangeiro; do ORIMADEIRO, no 

final do mesmo ano; dos vários eventos que vêm promovendo a 

iniciação à modalidade junto da população escolar; do PIOM (Pena-

macor International  Orienteering Meeting), a  realizar em fevereiro 

do próximo ano.

Começam a ser uma constante, os passeios pedestres com o dedo 

de influência da integração de Penamacor no Geopark Naturtejo. Ao 

mesmo tempo, são de salientar as parcerias que se vão estabele-

cendo entre entidades, prova de que a natureza e o património não 

conhecem fronteiras, o que contam são as motivações. E no dia 9 de 

abril, a motivação para uma  caminhada entre Portugal e Espanha foi 

o ouro. “TODOS OS CAMINHOS VÃO DAR AO OURO”, assim se desig-

nou o evento,  teve início no complexo mineiro romano da Presa, em 

Penamacor,  e final nas ruínas do forte de Salvaléon, em Valverde del 

Fresno.  O passeio, organizado pela Câmara Municpal e  Ayuntamiento 

de Valverde Del Fresno, inseriu-se na Semana dos Parceiros do Roteiro 

das Minas e congregou cerca de 100 participantes.

CONHECER O GEOSSÍTIO SERRA D’OPA E O CASTRO DE SORTELHA VE-

LHA, foi o objetivo de uma outra caminhada, realizada no dia 28 de 

maio, marcando a participação do município de Penamacor no Fes-

tival da Paisagem, integrado na  Semana Europeia de Geoparques 

Mundiais da UNESCO. As juntas de freguesia do Vale da Senhora da 

Póvoa e do Casteleiro associaram-se à organização.

ZONA BALNEAR DO MEIMÃO

PASSEIOS
PEDESTRES COM CULTURA DENTRO
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AGOSTO

exposições | música e dança | cinema | livros e leituras | tradições | ensino e educação | passeios e convívios | comemorações e homenagens  | desporto | festas de verão

JULHO

01 FESTA EM HONRA DE SÃO PEDRO
PENAMACOR | Cimo de Vila| Org.: Comissão de Festas de S. Pedro02JUL.

CICLO “MESES ENCANTADOS”  
MÊS DAS BIBLIOTECAS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

EXPOSIÇÃO: “BIBLIOTECA 2010 - UPGRADE” 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

01 PASSEIO PEDESTRE DE SÃO PEDRO
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa

04 CINEMA COM PIPOCAS: ANGRY BIRDS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 14:30h | Org.: BMP

08 COMEMORAÇÃO DO 10º ANIVERSÁRIO  
DA GEMINAÇÃO PENAMACOR - CLAMART
[17h30] Sessão de Boas vindas no Salão Nobre  
da Câmara Municipal [18h00] Cerimónia Comemorativa do 
10º Aniversário da Geminação de Penamacor com Clamart
[21h30] Concerto pela Academia de Música e Dança  
do Fundão – Escolas de Fundão e Penamacor, na Praça Nova 
do Ex-Quartel | PENAMACOR | Org.: CMP

09 HOMENAGEM AO CONSELHEIRO JACINTO CÂNDIDO
[10h00] Visita guiada à Vila de Penamacor (monumentos 
e sítios) [16h30] Homenagem ao Conselheiro Jacinto 
Cândido com descerramento de uma lápide no Jardim 
da República em Penamacor; Alocução por S. Exas. o 
Almirante CEMA e Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor [17h30] Concerto pela Banda da Armada na 
Praça Nova do Ex-Quartel | PENAMACOR | Org.: CMP

11 CINEMA COM PIPOCAS: O PANDA KUNG FU 3
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 14:30h | Org.: BMP

15 CONVÍVIO DE PESCA
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa

18 CINEMA COM PIPOCAS: A VIDA SECRETA  
DOS NOSSOS BICHOS 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 14:30h | Org.: BMP

25 CINEMA COM PIPOCAS: CEGONHAS 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 14:30h |  Org.: BMP

27 PT281+ ULTRAMARATHON BEIRA BAIXA
Inspirada na Badwater e BR135+, nasce a PT281+. Mais 
de 281 quilómetros de trilhos pedestres na Beira Interior. 
Um caminho com história, uma epopeia dos tempos 
modernos. 
Organização e informações: Horizonte – Turismo Desportivo: 
964382901; comunicacao@horizontes.pt; http://horizontes.pt

30JUL.

29 60º ANIVERSÁRIO DA MUDANÇA DE DESIGNAÇÃO DA FREGUESIA  
DE VALE DE LOBO PARA VALE DA SENHORA DA PÓVOA
[ Dias 29 e 30 ] Momentos musicais, exposição de fotografia/pintura,  
Feira do Livro com presença de alguns autores para autógrafos,  
artesanato e produtos locais [Dia 30] Convívio da Amizade 
Local: Casa da Escola - Espaço Multiusos da Freguesia de Vale da Senhora  
da Póvoa | Org.: Junta de Freguesia

30JUL.

CICLO “MESES ENCANTADOS”  
MÊS DO EMIGRANTE
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

EXPOSIÇÃO: PASSERELLE
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

04 CINEMA COM PIPOCAS: A IDADE DO GELO 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 14:30h | Org.: BMP

04 4ª FEIRA DO LIVRO VESPERTINA
[Dia 4] das 20h00 às 24h00; [Dia 5] das 14h00 às 24h00 
[dia 6] das 14h00 às 19h00
PENAMACOR | Jardim da República | Org.: BMP e CTT de Penamacor

06AGO.

04 FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES
BENQUERENÇA
[Dia 4] Sétima Arte e Rui Alves; Banda Treze 
[Dia 5] Bombos dos Três Povos; Racho Folclórico dos Três 
Povos; Banda 2ª Geração; Tributo à Nova Banda
[Dia 6] Duo Pasadinhas; Banda Linha d’ Água

06AGO.

04 FESTAS POPULARES DE PEDROGÃO DE SÃO  
PEDRO | PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO
[Dia 4] 23h:00: Grupo Arkadia [Dia 5] 23h00: Banda 
Europa [Dia 6] 22h00: - Banda Anarkia [Dia 7] 22h00: 
Banda Delta 7

07AGO.

05 FESTA DO EMIGRANTE
Animação com Duo Musical José Manuel Pasadinhas
MEIMOA

07 PASSEIO PEDESTRE DE LUA CHEIA
ÁGUAS  | 21:00h | Org.: ADIA – Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Águas

11 FESTA EM HONRA DE SÃO SALVADOR | MEIMÃO
[Dia 11] Arruada com Bordões da Beira; Baile com  
o grupo Pôr-do-Sol; 22h30: grupo de música popular  
portuguesa Sete Saias; karoke com Bruno Patel
[Dia 12] Rancho do Sabugal; Geração 3; 22h30: Roberto 
Leal; karaoke Patel [Dia 13] Baile com o conjunto Trio  
do Minho; 22h30: Mike da Gaita; Karaoke [Dia 14] Baile 
com o grupo Zé Café e Guida; 22h30: Emanuel; Karaoke
Org.: Comissão e Festas do Meimão

14AGO.

28 EXPOSIÇÃO: “ARTE A DOBRAR”
Arte reborn de Andrea Melo e artesanato de Fernando Pereira 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

29SET.

03 EXPOSIÇÃO: “PINTURA A SPRAY”
Pintura de Jorge de Matos 
PENAMACOR | Paços do Concelho | Org.: CMP

29JUL.

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

11 FESTAS EM HONRA DE S. DOMINGOS | MEIMOA 
[Dia 11] Duo Luís e Ilda [Dia 12] Banda Sétima Arte e Rui 
Alves; Banda Três Pop Rock [Dia 13] Banda Varosa  
[Dia 14] Duo Tó Zé Pratas e Dina Teresa; Festa da Espuma
Org.: Comissão e Festas de São Domingos

14AGO.

12 FESTA EM HONRA DE SÃO TIAGO | VALE DA  
SENHORA DA PÓVOA 
[Dia 12] 08h00/11h00 – Alvorada com os Bombos  
de Souto da Casa; 14h00/17h00 – Jogos Tradicionais  
e Serviço de Bar; 17h00/21h00 – Duo Musical;  
22H00 - Baile com Pôpo e Banda [Dia 13] 09h00 – Alvorada 
com a Banda do Paul; 15h00/16h00 – Atuação do Rancho 
de Penafiel; 16h00/18h00 – Concerto pela Banda do Paul; 
18h00/21h00 – Atuação do Rancho de Souto da Casa; 22h00 
– Baile com a banda Remix [Dia 14] 14h00 – Finais dos Jogos 
Tradicionais; 16h00 – Acordeonistas Amigos da Alegria; 
22h00 – Baile com André Marinho e suas Anderletes
Org.: Comissão de Festas do Vale da senhora da Póvoa em Honra de  
S. Tiago 2017 com o apoio do povo e da JF.

14AGO.

12 COLOR SUNSET PARTY
Entrada Livre 
BENQUERENÇA | Praia Fluvial “O Moinho” | Org.: CMP, JF, Golden Dreams

13 PASSEIO DE MOTAS 50cc
ANASCER - BENQUERENÇA

13 FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA  
DA SAÚDE | ANASCER 15AGO.

11 CINEMA COM PIPOCAS: PIXELS 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 14:30h | Org.: BMP

25 CINEMA COM PIPOCAS: SMURFS 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 14:30h | Org.: BMP

14 FESTAS  EM HONRA DE NOSSA SENHORA  
DA SILVA | BEMPOSTA
[Dia 14] Animação com a acordeonista Celeste Costa
[Dia 15] Animação com o duo Tó Zé Pratas e Dina Teresa

15AGO.

SETEMBRO

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

CICLO “MESES ENCANTADOS”  
MÊS DA ALFABETIZAÇÃO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

03 ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER
Formação em TIC, jogos de orientação, tiro com arco, 
escalada, rappel e slide, formação em fotografia, canoa-
gem e stand up paddle, exploração da natureza
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: www.cm-penamacor.pt 
PENAMACOR | Org.: CMP

01SET.

18 CINEMA COM PIPOCAS: ZOOTRÓPOLIS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 14:30h | Org.: BMP

24 PASSEIO DAS VINDIMAS
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa

16 ENCONTRO DOS AFETOS
Tarde de confraternização com atividades para pais e crianças 
na mata municipal e piscina descoberta de Penamacor 
PENAMACOR | CMP e CPCJ de Penamacor

Banda da Armada

exposições | música e dança | cinema | livros e leituras | tradições | ensino e educação | passeios e convívios | comemorações e homenagens  | desporto | festas de verão

15 1º FESTIVAL AFROLATINO TRANSFRONTEIRIÇO  
DE PENAMACOR
N.º de aulas: 13 Workshops / N.º de Festas: 2 Festas 
PENAMACOR | Palace Hotel & Spa Penamacor | Org.: CMP, Hotel Palace  
& Spa – Termas de S. Tiago e Bombeiros Voluntários de Penamacor

17SET.

Nos espaços da feira haverá animação infantil, artesanato, variedade de produtos 

regionais e tasquinhas.

21 [17H00] Abertura oficial da Feira com visita aos expositores. 
Animação: banda Sinfo Dixie e Os Polícias (Teatro de rua)
[19H00] Animação pela Banda de Aldeia de João Pires
[22H00] Concerto com a banda
[23H30] Animação a cargo da AJPNC: Sound Squad

Rock Out 

22 [09h30] Rota de Produtos Regionais, com visita a várias em-
presas do concelho (incluiu coffee break) [16h00] Animação de 
rua: Folkings; [16h30] O Mimo (Teatro de rua); [17H00] Pilha 
Galinhas [19H00] Tocadores do Comércio [21H00] Atuação do 
grupo espanhol ARAS NAVI [22h30] Leandro e Banda
[23H30] Dj Nuno Calado (Antena 3)

23 [16h00] Animação de rua: Zumba Clown (Teatro); [16H30] Grupo 
de Concertinas da Covilhã; [17h00] Show Cooking dinamizado 
pelo Chef Rui Cerveira; [18H00] A Chiclateira; [19H00] Apresen-
tação do Projeto ”A Canção Raiana Perdida”, com Tom Hamilton 
e Banda; [22H30]

Quadrilha

Concerto com os Quadrilha

20 21
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EDITAL N.º 3 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 18 
de janeiro de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por maioria aprovar ratificar a 
Alteração Orçamental nº 1/2017 e as Grandes 
Opções do Plano nº 1/2017;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar ratifi-
car a proposta de atualização das taxas, tarifas 
e outras receitas a aplicar em 2017;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Fundo de Maneio para o ano de 2017;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de apoios às freguesias para o ano 
de 2017;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de apoio à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Penamacor para 
o ano de 2017;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de encargos – Despesas com Pessoal 
para 2017;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de inclusão do saldo transitado do ano 
de 2016 nos fundos disponíveis;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a mi-
nuta de protocolo de cooperação entre Junior 
Achievement Portugal e a Câmara Municipal de 
Penamacor;
[09] Deliberado por maioria aprovar a proposta 
de decisão sobre erros e omissões – Proc. N.º 
MB-37/201: “Requalificação do Castelo/Forta-
leza de Penamacor”.

EDITAL N.º 5 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 27 
de janeiro de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ra-
tificar a Alteração Orçamental nº 2/2017 e as 
Grandes Opções do Plano nº 2/2017;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar auto-
rizar a celebração de adicional n.º 2 ao contrato 
de empreitada “Casa da Memória da Medicina 
Sefardita António Ribeiro Sanches – Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
execução de obras de conservação e notificação 
do proprietário para realização das mesmas na 
Rua do Rodeio, em Aranhas;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
execução de obras de conservação e notificação 
do proprietário para realização das mesmas na 
Rua Miguel Bombarda, em Penamacor;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
execução de obras de conservação e notifica-
ção do proprietário para realização das mesmas 
na Rua do Campanário, em Pedrógão de São 
Pedro.

EDITAL N.º 6 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 
fevereiro de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 

nomeação do Sr. Eng. Raul Laranjeira como 
representante do Dono de Obra e do Sr. Eng. 
Pedro Faria, da firma FGP, como Coordenador 
de Segurança e Saúde em obra na empreitada 
“Requalificação Urbana de Penamacor – Fase 
1: Requalificação Urbana do Acesso ao Cimo 
de Vila”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Pla-
no de Trabalhos Ajustado à Consignação na em-
preitada “Requalificação Urbana de Penamacor 
– Fase 1: Requalificação Urbana do Acesso ao 
Cimo de Vila”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
designação dos representantes da Autarquia 
no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de apoio à Associação de Municípios 
Natureza e Tejo, no valor de €18.270,00;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a mi-
nuta de Protocolo de Cooperação Institucional 
entre o Centro de Formação de Associação de 
Escolas da Beira Interior e a Câmara Municipal 
de Penamacor; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de prorrogação do prazo da empreitada 
– “Execução de Infraestruturas da 1.ª alteração 
ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de 
Penamacor”.

EDITAL N.º 8 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 fevereiro de 2017 foram tomadas as se-
guintes deliberações destinadas a ter eficácia 
externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Alteração Orçamental nº 3/2017 e as Grandes 
Opções do Plano nº 3/2017;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Adenda ao Protocolo – Transportes Escolares;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de revisão da Carta Educativa de Pe-
namacor;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
execução de obras de conservação e notifica-
ção do proprietário para realização das mesmas 
na Rua Ribeiro Sanches, 69-71 em Penamacor.

EDITAL N.º 9 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 3 
de março de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
ratificação à Alteração Orçamental nº 4/2017;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a ra-
tificação à Alteração Orçamental nº 5/2017 e as 
Grandes Opções do Plano nº 4/2017;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a re-
vogação do Protocolo de cedência das instala-
ções à sociedade Recantos de Lazer, Lda;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o 
procedimento de concurso público para aquisi-
ção de gasóleo rodoviário;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 
adjudicação da empreitada de obras públicas: 
“Requalificação do Castelo/Fortaleza de Pena-
macor” – Proc. N.º MB – 37/2016;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o ta-
rifário dos serviços de abastecimento de água, 
saneamento e recolha de RSU’s para 2017;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a mi-
nuta de contrato adicional à empreitada “Casa 
da Memória da Medicina Sefardita António Ri-
beiro Sanches – Penamacor”.

EDITAL N.º 12 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 março de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a ra-
tificação à Alteração Orçamental nº 6/2017 e as 
Grandes Opções do Plano nº 5/2017;
[02] Deliberado por maioria, com os votos con-
tra dos senhores vereadores Vítor Gabriel e Pe-
dro Folgado aprovar a atribuição de um apoio 
financeiro no valor de € 100.000,00 (cem mil 
euros) ao Lar Residencial D. Bárbara Tavares da 
Silva, instituição particular de solidariedade so-
cial com sede em Penamacor;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a for-
mação do contrato de empreitada de obras pú-
blicas - Proc. N.º MA – 9/2017 - “Requalificação 
do Centro de Saúde de Penamacor”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio no valor de 50€ (cin-
quenta euros)  no âmbito da saúde.

EDITAL N.º 13 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 abril de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa:
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
adenda ao protocolo de colaboração entre a Câ-
mara Municipal de Penamacor e ULS de Castelo 
Branco, EPE;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro no valor € 
3.000,00 (três mil euros) ao Rancho Folclórico 
de Aranhas;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro no valor € 
3.000,00 (três mil euros) à Associação Comis-
são de Festas de Aranhas;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro no valor € 
5.000,00 (cinco mil euros) à Associação Empre-
sarial da Beira Baixa;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
minuta de protocolo entre o Município de Pe-
namacor, a Associação de Futebol de Castelo 
Branco e o Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, para a realização no Município de Pe-
namacor da IX Gala de Futebol do Distrito de 
Castelo Branco;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro no valor €
12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) à Liga 
dos Amigos de Pedrógão de São Pedro;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a 
minuta de protocolo cooperação/colaboração 
para a promoção do espirito empresarial no 
âmbito do sistema de apoio a ações coletivas 
– Aviso N.º Centro – 51 – 2015 – 01; 
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a mi-
nuta do contrato da empreitada “Requalificação 
do Castelo / Fortaleza de Penamacor”;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio no valor de 50€ (cin-
quenta euros) no âmbito da saúde;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a 
redução de taxas no valor percentual de 50% 
a atribuir ao pedido formulado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de Aldeia de João Pires, na sua 
qualidade de requerente ao processo de obra 
n.º 32/2016.
[11] Deliberado por unanimidade aprovar o 
apoio com despesas de transportes escolares.

EDITAL N.º 14 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 abril de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa:
[01] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Vítor Gabriel e Pedro 
Folgado, aprovar o inventário de todos os bens, 
direitos e obrigações patrimoniais do Município 
de Penamacor, e respetiva avaliação por refe-
rência ao ano de 2016;
[02] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Vítor Gabriel e Pedro 
Folgado, aprovar o Relatório de Gestão e Contas 
de Gerência de 2016;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de delimitação da Área de Reabilita-
ção Urbana de Meimão;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de delimitação da Área de Reabilita-
ção Urbana de Salvador;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de delimitação da Área de Reabilita-
ção Urbana de Aldeia do Bispo;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o pla-
no de transportes escolares para o ano letivo 
de 2017-2018;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Projeto de Regulamento do Conselho Municipal 
de Juventude de Penamacor;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o pe-
dido de autorização prévia – Procedimento para 
formação de contrato de aquisição de serviços 
para “Outsourcing de Cópia e Impressão”;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a 
minuta de protocolo entre a COBI - Clínica Of-
talmológica da Beira Interior, a FAC - Fundação 
Álvaro de Campos e a Câmara Municipal de 
Penamacor.

EDITAL N.º 16 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 10 
de maio de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa:
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
formação do contrato de empreitada de obras 
públicas - Proc. N.º MB – 15/2017 - “Requalifi-
cação Urbana do Centro de Salvador”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Decisão sobre erros e omissões da empreita-
da de obras públicas - Proc. N.º MA – 9/2017 
- “Requalificação do Centro de Saúde de Pena-
macor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de “Interesse Público Municipal” de 
Regularização de Atividade Económica – Ativi-
dade Agropecuária;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio no valor de € 3.000,00 
(três mil euros) ao Rancho Folclórico de Pena-
macor.

EDITAL N.º 17 / 2017
António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara 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 17 
de maio de 2017 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa:
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Projeto de “Emparcelamento Simples” – Pro-
posta de aprovação submetida à Câmara por 
Pedro Manuel dos Santos Robalo;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Projeto de “Emparcelamento Simples” – Pro-
posta de aprovação submetida à Câmara por 
João Emanuel Silva em representação de Joa-
quim Gomes Marques;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio no valor de 50€ (cin-
quenta euros) no âmbito da saúde;

NOVEMBRO

DEZEMBRO
DELIBERAÇÕES DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
RESUMO

OUTUBRO

02 EXPOSIÇÃO: “AS CORES DE OUTONO NA BEIRA”
Fotografia de Carlos Gonçalves 
PENAMACOR | Paços do Concelho | Org.: CMP

31OUT.

27 EXPOSIÇÃO: “A MAGIA DO NATAL”
Exposição coletiva de artesanato e escultura artística 
PENAMACOR | Paços do Concelho | Org.: CMP

10JAN.

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

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

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

CICLO “MESES ENCANTADOS”  
MÊS DA MÚSICA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

HORA DO CONTO
“Uma História de Dedos”, de Luísa Ducla Soares
Marcação prévia junto da Biblioteca Municipal
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

22 PASSEIO DE OUTONO
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa

ENCONTRO COM A ESCRITORA LURDES BREDA: APRESEN-
TAÇÃO DO LIVRO “A AVÓ QUE SONHAVA O MAR”
Dia Internacional das Bibliotecas Escolares
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP e Biblioteca Escolar do 
CRE Ribeiro Sanches

25

CICLO “MESES ENCANTADOS”  
MÊS TODOS DIFERENTES, TODOS IGUAIS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

HORA DO CONTO
“O Ovo da Pequena Coruja” de Debi Gliori
Marcação prévia junto da Biblioteca Municipal
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

MAGUSTO TRADICIONAL
BENQUERENÇA | Org.: Junta de Freguesia

01

12 PASSEIO DE SÃO MARTINHO
MEIMOA | Org.: ACD Amigos da Meimoa

CONVÍVIO TRADICIONAL DE SÃO MARTINHO
Castanhas assadas, jeropiga e lanche com boa pinga 
VALE DA SENHORA DA PÓVOA | Casa da Escola | Org.: Junta  
de Freguesia

12

CICLO “MESES ENCANTADOS”  
MÊS DO NATAL
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

HORA DO CONTO
“À Espera do Pai Natal” Steve Metzger e Alison Edgson 
Marcação prévia junto da Biblioteca Municipal
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

FEIRA DO LIVRO DE NATAL PRESENTES PERFEITOS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

TODO 
O MÊS

TRADIÇÃO DA RECOLHA MADEIRO 
MEIMOA

07
08DEZ.

IDA AO MADEIRO
Com o tradicional momento de convívio gastronómico 
entre todos os participantes 
VALE DA SENHORA DA PÓVOA | Org.: Junta de Freguesia

08

09 VILA MADEIRO TT - AVENTURA NA TRADIÇÃO
Passeio de todo-o-terreno, junto com mais algumas  
actividades ligadas ao tema e que acontecem na Vila 
nesse dia. Irá abranger o concelho todo e parte do  
concelho do Sabugal, por onde se estende o percurso 
Organização e informações: Moinho do Maneio: 91 890 42 33; 
moinhodomaneio@gmail.com

RECOLHA DO MADEIRO DE NATAL 
BENQUERENÇA

17
FOGUEIRA DO MADEIRO DE NATAL 
BENQUERENÇA

24

24 ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALÍCIA
VALE DA SENHORA DA PÓVOA | Casa da Escola | Org.: : JF e AF  
com a colaboração do Povo

27 WINTER “O” CAMP TRAINING
Organização e informações: COC – Clube de Orientação  
do Centro: 964690530; info@coc.pt

29DEZ.

24 PASSAGEM DE ANO
VALE DA SENHORA DA PÓVOA | Casa da Escola | Org.: : JF e AF  
com a colaboração do Povo

exposições | música e dança | cinema | livros e leituras | tradições | ensino e educação | passeios e convívios | comemorações e homenagens  | desporto | festas de verão

16 CONCERTO DE NATAL 
PENAMACOR | 21:00h | Org.: AMDF e CMP

22 23
AG

EN
DA

AG
EN

DA




