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A perda de coesão territorial e social e o despo-
voamento dos territórios do interior tem vindo a 
agravar-se e este tema vai regressando, aqui e ali, 
muitas vezes de forma envergonhada, à agenda 
política e dos média nacionais. Num território que 
representa dois terços do país, urge encontrar so-
luções e medidas que invertam 
as assimetrias regionais e que 
combatam o drama da deserti-
ficação destes territórios. 
A nós, cabe-nos fazer a nossa 
parte, encarando como priorida-
de fixar os que já cá trabalham 
e residem, através da melhoria 
das condições sociais, económi-
cas e culturais do concelho, mas 
também criando uma conjuntura 
adequada para que, assim que 
possível, seja viável captar no-
vos projetos e investimentos. É 
isso que temos vindo a fazer e é 
nesse sentido que apostamos na 
requalificação de espaços, como a Casa do Teatro 
ou a Zona Histórica de Penamacor, mas também 
do Centro de Saúde, cujas obras serão concluídas 
ainda este ano, numa clara aposta na melhoria das 
condições de acesso aos cuidados de saúde pelas 
populações. Relativamente ao tecido económico, 
vamos ampliar a Zona Industrial de Penamacor, 
com um aumento considerável da área disponí-
vel, mas também avançar para uma incubadora 
tecnológica, no edifício do antigo Celeiro de Pena-
macor, num esforço para captar investimento de 
empresas e de jovens que queiram instalar-se no 
concelho. Mas a requalificação também passa pe-
las freguesias. Depois de concluídas as obras em 

Salvador, é a vez de avançarem as requalificações 
urbanas de Aranhas e de Aldeia do Bispo e do 
“coração” da Meimoa e do Meimão. Os projetos já 
estão em curso.
Além destas, o turismo é uma aposta deste Exe-
cutivo. Um território reconhecido pela Carta Euro-

peia de Turismo Sustentável, pró-
ximo da fronteira com Espanha, 
deve ser visto como uma porta de 
entrada para a Europa e para um 
mercado de milhões de consumi-
dores. Por isso, avançamos com 
a requalificação e ampliação das 
Termas de Águas, com o objetivo 
de melhorar o serviço e duplicar 
a capacidade de resposta de uma 
infraestrutura que conta com uma 
água termal única no panorama 
nacional para o tratamento de 
doenças de foro reumatológico. 
Neste sentido, o Município voltou 
a marcar presença, pelo segundo 

ano consecutivo, com stand próprio, na Bolsa de 
Turismo de Lisboa e na Feira Ibérica de Turismo, 
permitindo a milhares de portugueses e estran-
geiros conhecer a nossa oferta nesta área. 
Por fim, neste Boletim, damos-lhe a conhecer um 
pouco das zonas balneares existentes no conce-
lho, recordando que a Zona Balnear do Meimão 
voltou a fazer parte do grupo restrito de 39 praias 
fluviais com o selo Qualidade de Ouro da Quercus, 
e o que se foi fazendo neste primeiro semestre 
em Penamacor.

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

A CAVE / Penamacor 
Tel.: 277 394 312
DOIS PINHEIROS / Penamacor 
Tm: 932 777 516 / 966 786 035
ZÉ GALANTE / Águas  
Tel.: 277 305 602
A FONTE / Aldeia de João Pires 
Tm: 961 675 177

PALACE HOTEL & SPA - TERMAS  
DE S. TIAGO / Penamacor 
Tel: 277 390 070 / Tel.: 925 487 167 
hoteltermasdesantiago@gmail.com
ZONA BALNEAR DO MEIMÃO (Bungalows) 
Tel.: 277 377 221 / Tm: 961 909 668 
 zonabalnearmeimao@hotmail.com
PARQUE DE CAMPISMO DO FREIXIAL 
Penamacor  / Tel.: 277 385 529
CASA NOSSA SENHORA DO INCENSO 
Penamacor  / Tel.: 277 394 241 
Tm: 962 913 580
MOINHO DO MANEIO / Penamacor 
Tel.: 277 394 399 / Tm: 968 047 697 
moinhodomaneio@gmail.com
QUINTA DA MINA / Salvador - Monsanto 
Tm: 964 055 071 
www.quintadamina.pt
CASA MARTINS / Adeia de João Pires 
Tm: 925 249 118; 968 874 115
CASA SÍLVIA / Bemposta 
Tm: 917 651 364
CASA DO CORONEL / Aldeia do Bispo 
Tm: 938 403 966; 917 564 873
MEIMOA GUESTHOUSE / Meimoa 
Tm: 960 271 367

INFORMAÇÕES ÚTEIS
FARMÁCIA MELO / Penamacor 
Tel.: 277 390 080
FARMÁCIA NOVA 
Penamacor / Tel.: 277 394 160 
Benquerença / Tel.: 277 377 068
CENTRO DE SAÚDE / Tel.: 277 390 020
CÂMARA MUNICIPAL / Tel.:  277 394 106  
Tm: 963 180 059; 915 192 106 
Fax: 277394196
POSTO DE TURISMO / Tel.: 277 394 003
PARQUE DE CAMPISMO / Tel.: 277 385 529
BOMBEIROS / Tel.: 277 394 122

GNR PENAMACOR / Tel.: 277 394 274

FONTANHÃO / Águas 
Tel.: 277 305 196
O TEAR / Meimoa 
Tel.: 277 377 177
A PISCINA / Penamacor 
Tm: 965 370 435
CAÇADOR / Penamacor 
Tel.: 277 394 143
RESTAURANTE POPULAR / Aranhas 
Tel.: 277 385 028 / Tm: 965 872 495 
CALHAMBEQUE / Meimoa 
Tel.: 277 377 221
O JARDIM / Penamacor 
Tel.: 277 394 916 / Tm: 963 411 980
SANTIAGO / Penamacor 
Tel.: 277 394 068 / Tm: 966 323 343
A ESPANHOLA / Aranhas 
Tel.: 277 385 028 / Tlm 962 846 639

RECANTOS DE LAZER / Penamacor 
Tm: 966855069 
Email: recantosdelazer@gmail.com

ONDE COMER

LAZER

ONDE DORMIR

Caros Munícipes

DESPORTO

A nós, cabe-nos fazer a 
nossa parte, encarando 
como prioridade fixar os 
que já cá trabalham e resi-
dem, através da melhoria 
das condições sociais, 
económicas e culturais do 
concelho, mas também 
criando uma conjuntura 
adequada para que, assim 
que possível, seja viável 
captar novos projetos e 
investimentos.

03

ED
IT

OR
IA

L

02
SU

M
ÁR

IO



OBRAS NO  
TEATRO CLUBE  
DE PENAMACOR

São dois milhões de euros de 
investimento para recuperar um 
edifício que faz parte da história 
e da cultura de Penamacor e do 
concelho.

As obras de requalificação integral do Teatro Clube de 
Penamacor irão arrancar no segundo semestre do pre-
sente ano, com um investimento previsto de dois mi-
lhões de euros. Este edifício de inegável valor históri-
co e emblemático da vila nasceu no seio do Clube de  
Penamacor, fundado em 1844, herdeiro, por sua vez, de 
um mais antigo Clube Penamacorense. A sala foi inau-
gurada em 1912, tendo sido votado a certo abandono 
a partir da segunda metade do século, que apesar de 
tudo não o liquidou. Com a recuperação deste edifício, a 
Câmara Municipal pretende resgatar memória, preservar 

O procedimento concursal para a requalificação da Zona 
Histórica de Penamacor vai ser retomado no último se-
mestre deste ano. O valor de investimento previsto as-
cende a cerca de um milhão de euros, numa obra que 
prevê, nesta fase, a requalificação integral do núcleo 
medieval. Esta obra prende-se com a estratégia delinea-
da para a valorização do espaço urbano e do património 
histórico-cultural da sede do concelho, visando conferir 
uma nova imagem a Penamacor e, consequentemente, 
aumentar a sua atratividade/competitividade. Espera-se, 
igualmente, que a iniciativa privada acompanhe o inves-
timento público ao nível da requalificação dos imóveis 
particulares.

INCUBADORA DE BASE  
TECNOLÓGICA NO ANTIGO  
CELEIRO DE PENAMACOR
Penamacor vai ter uma incubadora de base tecnológica, no espaço 
do antigo Celeiro de Penamacor. Captar investimento de empresas 
e jovens que se queiram instalar no concelho é a palavra de ordem, 
num investimento que ascende a cerca de 200 mil euros. O projeto 
está em fase de conclusão.

ZONA INDUSTRIAL
O concurso para a empreitada de ampliação da Zona Industrial será 
lançado até ao final do ano. Este investimento, na ordem do milhão 
de euros, pretende dotar aquele espaço de infraestruturas necessá-
rias para captar novos investimentos, assim que surgir a oportuni-
dade. O aumento de lotes de terreno vai aumentar significativamente 
a área daquela infraestrutura.

As obras de requalificação e remodelação do Centro de Saúde 
estão a decorrer normalmente e prevê-se a conclusão até ao final 
do ano. Esta empreitada pretende modernizar e otimizar as ins-
talações nos campos da gestão do espaço, mobilidade, eficiência 
energética e telecomunicações, com o objetivo de as dotar de me-
lhores condições de funcionalidade, atendimento e conforto para 
os utentes e profissionais de saúde. Esta obra permite, ainda, a 
instalação de novas valências, com destaque para a fisioterapia, e 
a potenciação das já existentes, designadamente as consultas de 
cardiologia e dermatologia.

ARRANCAM  
NO SEGUNDO  
SEMESTRE DE  
2018

património e dar continuidade à história da terra. O Teatro 
Clube de Penamacor é, por si só, um equipamento cultural 
essencial para a comunidade.
Este espaço será ainda sede de um espaço associativo. Parte 
do piso ao nível do Jardim da República manterá a sua vo-
cação de Espaço Associativo, onde as coletividades da terra 
poderão sedear e desenvolver a sua atividade.

OBRAS NO CENTRO DE 
SAÚDE TERMINADAS ATÉ 
AO FINAL DO ANO

REQUALIFICAÇÃO  
DO CIMO DE VILA 
DE NOVO A CONCURSO  
PÚBLICO

VAI SER AMPLIADA

COM INVESTIMENTO  
DE CERCA DE 1 ME
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As Termas de Águas, em Penamacor, estão 
representadas no “Guia Termas Centro de 
Portugal”, lançado pela Termas Centro, em 
parceria com a Turismo Centro de Portu-
gal. Este é um compêndio de informação 
essencial sobre as Estâncias Termais da  
Região Centro e a sua envolvência.
Este guia tem uma explicação detalhada 
do que é possível fazer em cada instância 
termal da região centro, sendo que as Ter-
mas de Águas são um dos espaços incluí-
dos no documento.
Estas termas do Município de Penamacor 
estiveram também representadas, nos dias 
23 e 24 de junho, numa Pop Up Store no 
Centro Colombo, em Lisboa, no âmbito de 

uma ação de divulgação e promoção da 
rede Termas Centro.
O objetivo deste espaço e desta iniciativa 
foi o de que cada uma das estâncias ter-
mais tivessem o seu dia e espaço de pro-
moção.

A floresta, como um dos maiores patrimónios do concelho, aliada à 
proteção das populações locais, surge como prioridade deste Execu-
tivo Camarário. A Câmara Municipal de Penamacor desenvolveu vá-
rios procedimentos para a limpeza da floresta. Para isso, foi aberto 
um procedimento concursal para a gestão do combustível confinante 
com a rede viária, numa largura de 10 metros, que está em curso 
em todas as vias da responsabilidade do Município e que decorre 
da sua obrigação. Este procedimento representa um investimento 
de cerca de 105 mil euros. Além deste, foram realizados trabalhos 
na Mata Municipal de proteção ao aglomerado populacional. Neste 
âmbito, foi cortado pinhal numa zona residencial e que causava 
preocupação aos residentes e realizada gestão de combustível na 
restante área, estando estes trabalhos já concluídos. Por fim, foram, 
ainda, abertos mais dois procedimentos concursais, decorrentes de 
candidaturas aprovadas pelo Fundo Florestal Permanente (Faixas 
de Interrupção de Combustível), para prevenção dos fogos flores-
tais. A primeira atuou em áreas prioritárias, exclusivamente na área 
protegida da Reserva Natural da Serra da Malcata, numa extensão 
de 19,74 quilómetros, representando um investimento de cerca de 

TERMAS DE ÁGUAS  
ALVO DE REQUALIFICAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO
Continua em curso o projeto de requalificação e ampliação das Termas de 
Águas. Este é um projeto que foi candidatado ao Portugal 2020, com o objetivo 
de melhorar o serviço e duplicar a capacidade de resposta. Pretende-se, tam-
bém, associar qualidade a custos socialmente comportáveis nas diversas valên-
cias terapêuticas, numa infraestrutura que conta com uma água termal única 
no panorama nacional para o tratamento de doenças de foro reumatológico 
(gonoartrose e dorsolombalgia) e de foro respiratório (Rinosinusite).

TERMAS DE ÁGUAS REPRESENTADAS  
NO“GUIA TERMAS CENTRO DE PORTUGAL” 
E EM POP UP STORE NO COLOMBO

SALVADOR  
COM OBRAS  
CONCLUÍDAS  
E SEGUEM-SE  
OUTRAS  
FREGUESIAS
As obras de requalificação em Salvador já se 
encontram concluídas. Depois da Rua da Cana-
dinha, que vai da Igreja para o cemitério e liga 
à estrada do Cidral, foi a vez do centro da al-
deia ser alvo de requalificação, como tinha sido 
anunciado no último Boletim Municipal.
Agora é a vez de avançarem as requalificações 
urbanas de Aranhas e de Aldeia do Bispo e do 
“coração” da Meimoa e do Meimão. Os projetos 
já estão em curso.

Penamacor é o primeiro Município  
a receber apresentação do programa  
Aldeia Segura para estrangeiros

29.500 euros. A segunda atuou em áreas não prioritárias, numa ex-
tensão de 140,52 quilómetros, representando um investimento de 
cerca de quase 180 mil euros. Estes dois procedimentos têm como 
objetivo o desenvolvimento de ações de prevenção estrutural, atra-
vés de descontinuidade horizontal e vertical (desramação e corte de 
mato) de carga de combustível em espaços rurais com a remoção 
total ou parcial de combustíveis vegetais para a eficácia da rede 
primária de defesa da floresta contra incêndios e cujo objetivo é a 
defesa de pessoas e bens no espaço florestal.

O Município de Penamacor e o Instituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas (ICNF) celebraram um protocolo para a 
implementação do projeto de restauro e prevenção estrutural da 
Reserva Natural da Serra da Malcata. De salientar que esta cola-
boração entre a Câmara Municipal e o ICNF é anterior à assinatura 
deste documento com o Município a apoiar aquele instituto com a 
abertura de caminhos naquela Reserva Natural.

Celebrado protocolo com o ICNF

Para INFORMAÇÕES ADICIONAIS, contactar o Gabinete 
de Proteção Civil e Florestas ou consultar o site 
do Município na respetiva secção.

MUNICÍPIO COM  
VÁRIOS PROJETOS  
DE DEFESA  
DA FLORESTA

Penamacor foi o primeiro município português a receber uma sessão de 
esclarecimento sobre o programa Aldeia Segura Pessoas Seguras para a 
comunidade estrangeira. A apresentação do programa coube ao presidente 
da Safe Communitites Portugal, David Thomas, e decorreu, no dia 29 de 
junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A assistir estiveram cerca 
de duas dezenas de estrangeiros, residentes em Penamacor. Este evento 
resultou de uma organização conjunta da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil, do Município de Penamacor e da Safe Communities, durante o qual a 
plateia teve oportunidade de colocar questões e esclarecer dúvidas.
A sessão de abertura coube ao Presidente da Câmara Municipal de Pena-
macor, António Luís Beites, que recordou que a segurança de um é a segu-
rança de todos, reforçando que este é um projeto de extrema importância 
para toda a comunidade.
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Penamacor recebeu a Montaria da 
Casa do Pessoal da RTP, no dia 20 
de janeiro, evento que contou com 
170 inscritos. A organização, da Casa 
do Pessoal da RTP, que contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Pena-
macor, preparou ainda um programa 
para os acompanhantes, que incluiu 
uma visita guiada ao concelho. A pri-
meira vez que Penamacor recebeu esta 
caçada foi em 2015, sendo que, nesta 
edição, a Câmara de Penamacor orga-
nizou uma feira de produtos regionais, 

no Pavilhão Municipal, que contou com 
vários produtores do concelho.
Este ano, o evento teve uma vertente 
solidária, tendo sido reunidos cerca 
de mil euros para serem doados à po-
pulação de Oleiros, que foi afetada, no 
ano passado, pelos incêndios.
Ao acolher este evento, o Município de 
Penamacor pretende apostar na área 
cinegética, que considera de enorme 
potencial e de grande importância 
económica para a hotelaria e restau-
ração do concelho.

PENAMACOR RECEBEU  
A MONTARIA DA CASA DO PESSOAL DA RTP

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, apresentou, 
no dia 11 de maio, em Penamacor, um investimento de cerca de um 
milhão de euros para a Serra da Malcata. Para isso, está em curso 
um projeto que visa a proteção e restauro de espécies e habitats na 
Reserva Natural. O projeto, que envolve as Câmaras Municipais de 
Penamacor e do Sabugal e o Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF), inclui medidas para a proteção de habitats e 
espécies, nomeadamente através de ações de restauro e conserva-
ção, de prevenção e vigilância contra incêndios.
Para o sucesso das ações previstas no projeto é 
fundamental a concretização de outro projeto 
complementar que visa a modernização e oti-
mização dos Viveiros Florestais da Malcata para 
produção de espécies autóctones que serão 
replantadas nas diversas áreas protegidas de 
Portugal. Foi, ainda, apresentada a nova equipa 
do Corpo Nacional de Agentes Florestais (CNAF), 
constituída por cinco elementos.
Além da apresentação deste projeto de Proteção 
e Restauro na Reserva Natural da Serra da Malcata, foram assinados 
os Termos de Aceitação da decisão de financiamento pelo Progra-
ma Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR) e do protocolo de colaboração técnica e financeira com o 

LINCE NA MALCATA

Zona Balnear do Meimão com selo Qualidade de Ouro da Quercus
A Zona Balnear do Meimão pertence 
ao clube restrito das 39 praias fluviais 
do país que podem hastear a bandeira 
Qualidade Ouro da Quercus, em 2018, 
pela excelência da sua água. Este é o 
segundo ano consecutivo que aquele 
espaço exibe este galardão. Esta dis-
tinção é atribuída às praias que apre-
sentaram resultados melhores que os 
valores definidos pela Diretiva relativa 
às águas balneares em todas as análi-

ses realizadas, sem exceção, na última 
época balnear (2017). A Zona Balnear 
do Meimão além da valência balnear, 
com piscina flutuante no espelho de 
água, dispõe de bar e bungalows para 
estadia. Recorde-se que, além desta, o 
concelho de Penamacor conta com a 
Zona de Lazer da Meimoa, que dispõe 
de bar de apoio com esplanada, pisci-
na fluvial, campos de futsal e futebol 
de praia e área de relva e sombras, e 

com a Zona de Lazer de Benquerença, 
situada numa extensa área natural, 
marcada pelo açude de um velho moi-
nho, onde se pode repousar, nadar e 
merendar. Possui estacionamento, 
área de serviço para autocaravanas, 
churrasqueira e bar de apoio. Por fim, 
além da Piscina Municipal, nesta épo-
ca balnear é, ainda, possível desfrutar 
do Parque de Campismo do Freixial, 
situado a cerca de cinco quilómetros 

da aldeia de Aranhas, a 11 quilómetros 
da vila de Penamacor e a seis quiló-
metros de Espanha, e que se insere 
numa vasta área livre de aglomerados 
urbanos, sulcada por aprazíveis vales 
e ribeiras, nas proximi-
dades da Reserva 
Natural da Serra da 
Malcata e que dis-
põe, igualmente, 
de piscina.

DENTRO DE QUATRO ANOS

Fundo Ambiental. Em execução está também o projeto Linx 2020, 
que prevê a reintrodução do lince ibérico naquela serra e que envol-
ve as Câmaras Municipais de Penamacor e do Sabugal. O Ministro 
do Ambiente disse que prevê que o lince ibérico seja reintroduzido 

na Reserva Natural da Serra da Malcata dentro de 
quatro anos, estando a ser criadas as condições 
para que esta reintrodução tenha sucesso.
A apresentação pública destes projetos decorreu 
em Penamacor e contou com a presença de João 
Matos Fernandes e da secretária de Estado do 
Ordenamento do Território e da Conservação da 
Natureza, Célia Ramos.
O programa terminou com uma visita ao Viveiro Flo-
restal da Malcata, situado no Centro de Educação 
Ambiental da Sra. da Graça, no concelho do Sabugal.

No âmbito da prevenção dos fogos florestais 
para o ano de 2018, a Câmara Municipal de Pe-
namacor esteve também representada no dia 12 
de maio, em Montalegre, na assinatura dos ter-
mos de aceitação do apoio à abertura de Faixas 
de Interrupção de Combustíveis (FIC), do Fundo 
Florestal Permanente, que contou com a presen-
ça do Primeiro-Ministro António Costa.

(...) está em curso 
um projeto que visa 
a proteção e res-
tauro de espécies e 
habitats na Reserva 
Natural.

Penamacor apresentou o novo mapa turístico do concelho na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, onde o município esteve represen-
tado pelo segundo ano consecutivo, com stand próprio. Houve, 
ainda, espaço para uma apresentação da empresa Serramel.
A apresentação decorreu no stand do Turismo do Centro, integrada 
numa ação de promoção da Comunidade Intermunicipal da Beira 
Baixa (CIMBB). O novo mapa apresenta-se como um desdobrável de 
duas faces, sendo que uma representa a planta da vila com os prin-
cipais monumentos representativos de Penamacor, com destaque 
para a zona histórica, onde se localiza o castelo, classificado como 
Monumento Nacional, e a outra apresenta uma visão integral do ter-
ritório concelhio, na qual são identificados os principais pontos de 
interesse turístico. A presença do Município na BTL insere-se numa 

PENAMACOR  
APRESENTA NOVO 
MAPA TURÍSTICO  
NA BTL

estratégia de promoção turística que Penamacor vem prosseguindo. 
O stand, ancorado nas marcas Penamacor Vila Madeiro e Terras do 
Lince, deu a conhecer os produtos locais e o património histórico e 
natural, além das unidades de alojamento. A estância termal das 
Águas esteve também representada no stand das Termas do Centro.

MUNICÍPIO REPRESENTADO NA FIT
O Município de Penamacor também esteve representado, pelo se-
gundo ano consecutivo na Feira Ibérica de Turismo (FIT) na Guarda, 
seguindo a mesma estratégia que o levou à BTL. Durante os qua-
tro dias do evento, o stand do Município de Penamacor apresentou 
várias provas gastronómicas de produtos locais, dinamizadas pelos 
alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches. No domingo, o expositor penamaco-
rense foi palco da atuação do Rancho Folclórico de Aranhas e, na 
terça-feira, do Grupo de Cantares de Pedrogão de São Pedro.

» Presidentes das câmaras municipais de Penamacor e da Guarda, Secretária de Estado  
   do Turismo, Presidente do Turismo de Portugal e Diretor da FIT 

08 09

VI
DA

 M
UN

IC
IP

AL

AM
BI

EN
TE

 E
 F

LO
RE

ST
A



Teve lugar em Penamacor, no dia 11 de maio, a quarta edição da 
Marcha Noturna “Somos Todos Europa”. A iniciativa decorreu no âm-
bito das comemorações do Dia da Europa, que é assinalado a 9 de 
maio, contou com cerca de 300 participantes e passou por vários 
projetos na vila que tiveram financiamento europeu, com o objetivo 
de mostrar que a Europa está presente na vida dos cidadãos e de 
sensibilizar a comunidade local para os princípios fundamentais do 
projeto europeu. A caminhada teve início em frente ao edifício dos 
Paços do Concelho, onde se registou um momento musical com o 
Coro da Academia Sénior de Penamacor. O percurso seguiu, depois, 
pela Praça Vila Madeiro, onde atuou a Tuna da Academia Sénior 
de Vila Velha de Ródão, pelo ex-quartel e pela Biblioteca Municipal, 
onde foi explicada a intervenção comunitária e a aplicação de fun-
dos europeus nestes projetos. A marcha seguiu, depois, em direção 
à sede dos parceiros da atividade. Primeiro, pelo posto da Guarda 
Nacional Republicana, assinalando uma das “Dez prioridades Juncker”, 
que é a segurança dos cidadãos. Finalmente, a iniciativa passou pelo 
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Penamacor, onde estava uma 
viatura de combate a incêndios adquirida com o apoio de fundos 
europeus. A iniciativa terminou no Instituto Social Cristão Pina Fer-
raz, que ofereceu um reforço alimentar.
A marcha noturna “Somos todos Europa” teve, ainda, a participação 
do grupo de percussão Toc & Ródão. A organização foi da Europe 
Direct Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa e a Câmara Municipal 
de Penamacor foi um dos parceiros da iniciativa.

CONTINUAM A SER  
REALIZADAS

Cerca de 600 pessoas estiveram 
presentes no Bodo de Aranhas, no 
dia 19 de maio, onde foi servida a 
tradicional chanfana, além de fei-
joada e sopa de grão. A iniciativa 
foi organizada pela Comissão de 
Festas de Aranhas, com o apoio 
da Câmara Municipal de Penama-
cor e da Junta de Freguesia local, 
e tem como objetivo a socializa-

ção e a divulgação da gastrono-
mia local, mais concretamente 
da chanfana. Durante o evento, 
a comunidade pode degustar, 
ao almoço e ao jantar, 27 cabras 
(sendo que 12 foram oferecidas 
à Comissão de Festas), num total 
de 1080 quilos de carne, além 
dos 200 quilos utilizados para a 
feijoada, tudo de forma gratuita 

e cozinhado em panela de ferro. 
Os excedentes foram doados à 
Unidade de Cuidados Continua-
dos Integrados (UCCI) do Lar D. 
Bárbara Tavares da Silva e à Liga 
dos Amigos das Aranhas.
Durante o evento, aturam as 
Concertinas da Covilhã, o Rancho 
Folclórico de Penamacor e o Trio 
Popular.

CHANFANA FOI RAINHA EM ARANHAS

CRIADO CORAÇÃO 
GIGANTE  
EM PENAMACOR
Portugueses e espanhóis construiram o terceiro Coração Terras do 
Lince em Movimento, no dia 15 de maio, em Penamacor, iniciativa 
que envolveu cerca de 700 pessoas. Esta foi apenas uma das ativi-
dades do programa do 3º Convívio Cardio-Saudável Transfronteiriço, 
que envolveu participantes de Penamacor, Valverde del Fresno e 
Eljas. O dia começou com um pequeno almoço saudável, seguido da 
construção do coração gigante, que, este ano, teve a particularidade 
de criar um efeito semelhante ao batimento daquele órgão. Após a 
construção do coração, decorreu a caminhada “O Lince Mexe-se na 
Vila Madeiro”. A meio da manhã teve início o “Itinerário Saudável”, 
com vários ateliês e workshops. Na sede do Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches, decorreram apresentações dos veículos da Prote-
ção Civil, de dispositivos de urgências e salvamento dos Bombeiros 
Voluntários de Penamacor, da Autoridade Nacional de Proteção Civil 
- Comando Distrital de Castelo Branco e da Força Aérea Portuguesa, 

FESTA DE ENCERRAMENTO DA PISCINA  
COBERTA MUNICIPAL DE PENAMACOR COM  
70 CRIANÇAS E ADULTOS
Cerca de 30 adultos e 40 crianças participaram na festa de 
encerramento da Piscina Coberta Municipal de Penamacor. A 
parte da manhã foi destinada aos mais velhos, com uma aula 
de hidroginástica e várias atividades na água. Já durante a 
tarde, os insufláveis fizeram as delícias dos mais pequenos. 
Recorde-se que a Piscina Coberta Municipal funciona de ou-
tubro a junho.

além de ateliês de RCP e salvamentos em acidentes fluviais e uma 
visita ao stand do Núcleo de Alunos de Enfermagem da Escola Supe-
rior de Saúde Dr. Lopes Dias. Houve, ainda, espaço para workshops 
educativos sobre obesidade, bullying, consumos e sexualidade. Da 
parte da tarde, decorreu um ateliê de Salvamento em Montanha e 
a continuação do “Itinerário Saudável” e dos workshops. No final, 
foram entregues Certificados de Excelência na promoção da saúde 
da Comunidade Escolar das Terras do Lince e um momento musical 
com a Carpe Tuna da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.

ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL REUNIU
PARA ASSINALAR
Penamacor assinalou o 25 de Abril de 1974 com a habitual ses-
são solene da Assembleia Municipal, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho. Antes, as comemorações tiveram início com uma 
arruada e com o içar da bandeira no edifício da Câmara Muni-
cipal, ao toque do Hino Nacional, pela Banda Filarmónica de 
Aldeia de João Pires. Houve, ainda, espaço para o momento 
musical “Canções de Abril”, a cargo de antigos alunos da Aca-
demia de Música e Dança do Fundão, atualmente a frequentar 
a Escola Superior de Música de Lisboa, e do Coro da Academia 
Sénior de Penamacor.

300 PARTICIPANTES  
NA MARCHA NOTURNA  
  
EM PENAMACOR

As cerimónias da Semana Santa, 
em Penamacor, incluem um calen-
dário recheado de tradições qua-
resmais, que percorrem as ruas 
e igrejas da vila. O arranque das 
festividades aconteceu na Quinta-
-feira Santa com o embelezamento 
do Passo nas igrejas da Misericór-
dia, de Santo António e de São 
Pedro. A Procissão das Ladaínhas, 
a Procissão do Enterro do Senhor, 
os Martírios do Senhor, além das 
tradicionais cerimónias de Aleluia 
e de Páscoa foram algumas das 
tradições que continuaram a ser 
realizadas.

TRADIÇÕES  
QUARESMAIS

“REVOLUÇÃO DOS CRAVOS”

“SOMOS TODOS EUROPA”
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FEIRA INTERCULTURAL 
DE PENAMACOR 

A segunda edição da Feira Intercultural de Pena-
macor, que decorreu no dia 26 de maio, no Jardim 
da República, contou com 47 expositores, entre os 
quais portugueses, espanhóis, ingleses, alemães e 
irlandeses. O programa, que tinha como objetivo 
fomentar a partilha e a troca de saberes aos mais 
diversos níveis (culturais, artísticos, musicais e 
gastronómicos), foi visto por centenas de pessoas, 
que se deslocaram ao Jardim da República para 
assistir ao certame. A iniciativa foi organizada pelo 
Município de Penamacor, em colaboração com as 
associações The Hub e Lagartu Verdi, e contou com 
a atuação de grupos espanhóis e portugueses.
Do programa, destaca-se as atuações do Grupo 
de Danças Medievais Centenaria, do Cantautor El 

PENAMACOR ASSINALOU DIA DA 
CRIANÇA COM FESTA DA ESPUMA
Mais de uma centena de crianças, do Jardim de In-
fância Nossa Senhora das Dores e do Centro Esco-
lar do concelho (educação pré-escolar e primeiro 
ciclo) celebraram o dia da Criança, no dia 1 de ju-
nho, em Penamacor, com uma festa, no Terreiro de 
Santo António. A segunda Festa da Espuma foi a 
atividade que mais entusiasmou os pequenos que 
se divertiram, ainda, em insufláveis e com danças 

com coreografia dinamizadas pelos professores 
de educação física da autarquia. A festa do Dia da 
Criança, oferecida pelo Município de Penamacor 
terminou com um almoço no Jardim da República.

TOASTMASTERS  
recebidos nos  
Paços do Concelho 
em Penamacor
O Clube Toastmasters de Coimbra, orga-
nizou, nos dias 9 e 10 de junho, o Encon-
tro TM Portugal-Galiza, em Penamacor, 
evento que contou com participantes 
de outros clubes de todo o país.
No sábado, dia 9, foram recebidos no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho de 
Penamacor, por António Joaquim Gil, 
Adjunto do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Penamacor e Presidente da 
Junta de Freguesia local.

PENAMACOR  
COM ANIMAÇÃO  
DE VERÃO
Penamacor conta com animação 
de verão, até ao dia 21 de julho, 
com um programa recheado que 
promete animar vários locais da 
vila. Música, dança e teatro fazem 
parte de um programa organizado 
pela Junta de Freguesia de Pena-
macor com o apoio da Câmara Mu-
nicipal. Esta é a segunda edição da 
iniciativa, que teve a sua estreia em 
2016 e que pretende animar a vida 
noturna e dinamizar a economia 
local, acontecendo junto a vários 
estabelecimentos comerciais.

ENCONTRO DE MUSICA TRADICIONAL 
JÁ VAI NA 12ª EDIÇÃO
Penamacor recebeu o 12º Encontro de Musica Tra-
dicional, no dia 10 de junho, evento que contou 
com quatro grupos convidados de diferentes re-
giões do país, além do anfitrião Rancho Folclórico 
de Penamacor, e que envolveu cerca de 180 par-
ticipantes. Este ano, participaram no encontro o 
Rancho Folclórico Cova do Ouro e Serra da Rocha, 

PENAMACOR  
RECEBEU BEST WEEKEND 2018
Os concertos de Back in Track, Gryzzler, Meia Noi-
te e um Café e Joana Best foram os momentos 
que mais entusiasmaram o público que esteve 
em Penamacor, durante o fim de semana de 23 
e 24 de junho, para assistir ao Best Weekend 
2018. O workshop de maquilhagem teve também 
bastante aceitação dos participantes, assim como 
as Youth Talks – Conversas sobre inovação e em-
preendedorismo no interior, que permitiram criar 
algumas linhas de orientação para o empreende-
dorismo no concelho. Durante o Best Weekend 
2018 decorreu, ainda, uma Caça ao Tesouro, no 
Jardim da República, e esteve disponível uma Kid 
Zone, durante os dois dias do evento, que contou 
com insufláveis e onde foram realizadas pinturas 
faciais. Houve, ainda, animação de rua e um mural 

onde foram pintadas as mãos das pessoas que 
passaram pelo evento. Este foi o primeiro ano da 
iniciativa, que decorreu maioritariamente entre a 
Praça Vila Madeiro e o Largo D. Bárbara Tavares da 
Silva, mas a intenção do Município de Penamacor 
é a de lhe dar continuidade e fazê-lo evoluir.

INAUGURADO JARDIM COM OLIVEIRAS DA BEQUERENÇA NA BASE NAVAL DE LISBOA
Foi inaugurado um jardim com oli-
veiras oriundas da Benquerença, em 
frente à Capela da Base Naval de 
Lisboa (BNL), localizada no Alfeite, 
em Almada. Para já, são 21 oliveiras 
cedidas pelo benquerido Álvaro Sil-
veiro mas, segundo os responsáveis 
da Marinha, no futuro vão ser mais. 
Esta inauguração decorreu no âmbito 
do convívio da Benquerença, que se 
realiza desde o final da década de 90 

naquele espaço, devido às ligações da 
freguesia com a Marinha, já que esta 
é a aldeia portuguesa que mais ma-
rinheiros cedeu àquele ramo das For-
ças Armadas nacionais. Este convívio  

remonta a tempos ainda mais remo-
tos, quando se realizava em Monsan-
to, tendo sido interrompido por vários 
anos até ser reativado na década de 
90, altura desde a qual tem sido rea-

lizado ininterruptamente. Durante a ce-
rimónia, foi ainda oferecida uma réplica 
de Nossa Senhora do Mar à comunida-
de da Benquerença, pelo capelão da 
BNL. À chegada os participantes foram 
recebidos pelos representantes da Ma-
rinha, tendo depois visitado o Palácio 
do Alfeite, antiga morada do Rei D. Car-
los. Seguiu-se um almoço, que reuniu 
cerca de duas centenas de benqueridos 
e o convívio entre os presentes.

Pequeño Muñoz, de Pedro Domingues, do Rancho 
Folclórico de Aranhas, do Grupo de Sevilhanas Du 
Lugal, das fadistas Ana Lopes e Alcina Crucinho, 
acompanhadas pelos guitarristas João Carvalho 
e António Sereno, do Grupo Folclórico U Fresno e 
do Orfeão de Castelo Branco. Decorreu, ainda, um 
Workshop Infantil com material reciclado, dinami-
zado por Isabel Donaire.

com grande afluência 
de público

de Coimbra; o Rancho Folclórico da Lagoa Parada, 
de Ansião; o Grupo de Cavaquinhos da Rebordosa, 
de Penacova; o Rancho Folclórico de S. Miguel do 
Rio Torto, de Abrantes; e o anfitrião Rancho Folcló-
rico de Penamacor. Os objetivos da iniciativa são o 
de divulgar e preservar as danças e músicas tradi-
cionais e o de trazer grupos de outros pontos do 
país para que mostrem o seu folclore, as suas mú-
sicas e as suas danças, permitindo uma tarde cul-
tural, com música tradicional e diversificada, para 
o público presente. Este evento é, igualmente, 
uma forma de divulgação do património e riqueza 
da vila aos grupos visitantes e de convívio entre 
os participantes. O Encontro de Musica Tradicional 
de Penamacor é organizado pelo Rancho Folclóri-
co de Penamacor, com o apoio do Município e da 
Junta de Freguesia locais.
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Os Paços do Concelho, a Biblioteca Municipal e o Museu Mu-
nicipal continuam a ser palco de inúmeras exposições. No 
Museu Municipal está patente, até maio de 2019, a exposição  
“O Tempo – Relógios de Torres de Campanários do Concelho de 
Penamacor”. O mesmo espaço recebeu, entre 24 de abril e 15 
de maio, uma exposição de pintura e desenho de António Justi-
no. Já os Paços do Concelho tiveram patente, entre 10 de maio 
e 10 de junho, uma exposição de escultura dos artistas inter-
nacionais Nelson Cardoso e Carlos Henrich e a exposição “Arte 
da Cabaça”, de Maria do Carmo Cunha, entre 1 e 26 de março. 
Por fim, a Biblioteca Municipal recebeu as exposições “Feltro & 
Telas”, da autoria de Alice Almeida e Manuela Abreu, “Discursos 
imaginados”, da autoria de Joaquim Nabais, em homenagem a 
todos os bombeiros, de Honorato Nogueira Berto, e “Memórias 
de Infância”, da autoria da Graciela Costa.

ESPAÇOS MUNICIPAIS COM INÚMERAS

Penamacor assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, sábado, dia 21 de abril, em mais uma iniciativa conjunta 
entre a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia. Pro-
curando ir de encontro ao tema proposto para este ano pelo 
ICOM internacional (Conselho Internacional de Museus - sigla 
em inglês), “Património: de geração para geração”, o programa 
contemplou uma visita ao Museu Paroquial de Aldeia de João 
Pires, assim como a várias oficinas de artesãos de Aranhas e 
Salvador.

PENAMACOR RECEBEU  
FESTIVAL “AQUI HÁ MÚSICA”
Penamacor recebeu, entre 6 e 27 de maio, o Festival “Aqui há 
música”, que visitou quatro freguesias do concelho, com um con-
certo em cada uma delas. Esta iniciativa surge no âmbito de uma 
parceria entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Academia 
de Música e Dança do Fundão (AMDF), que visa não só o ensino 
da música, mas também a sua difusão no espaço concelhio.

AMDF COM CONCERTOS EM PENAMACOR
A AMDF realizou os tradicionais concertos de Primavera e de Encer-
ramento do Ano Letivo, em Penamacor. O “Concerto de Primavera” 
realizou-se no dia 17 de março, no auditório da Escola de Música 
(ex-quartel), e o Concerto de Encerramento do Ano Letivo a 16 de 
junho, no Convento de Santo António. As atuações envolveram alu-
nos da Academia de Música e Dança do Fundão (AMDF) e do polo 
de Penamacor da mesma instituição.

ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER COM BALANÇO MUITO POSITIVO
Um total de 14 crianças, com idades entre os 5 e os 12 anos, par-
ticiparam na “Academia Explorar e Aprender - Experimentação e  
Reforço de Conhecimentos”, que decorreu em duas semanas distin-
tas, durante as férias letivas da Páscoa. A iniciativa foi organizada 
pelo Município de Penamacor, através do Gabinete de Ação Social 

Perto de 100 crianças formaram, em Penamacor, um laço azul gigante 
para alertar para os maus tratos infantis. Esta iniciativa foi organizada 
pela CPCJ local, no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 
Infância, no dia 27 de abril, e envolveu alunos do segundo e do terceiro 
ciclo do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches.

UMA CENTENA DE CRIANÇAS FORMOU 
LAÇO AZUL EM PENAMACOR

PENAMACOR ASSINALOU  
DIA DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

EXPOSIÇÕES

e Educação, durante as semanas compreendidas entre 26 e 29 de 
março e 3 e 6 de abril e incluiu uma série de atividades como expres-
são corporal e dramática, expressão plástica, atividade física, explo-
ração da natureza, arquitetura para os mais novos, ateliês de leitura 
e visitas temáticas. Tendo como base os dados dos inquéritos de 
satisfação realizados, a grande maioria dos encarregados de educação 
revelou-se muito satisfeito com a atividade.
A “Academia Explorar e Aprender” teve a colaboração da Santa Casa 
da Misericórdia de Penamacor, no fornecimento das refeições du-
rante as duas semanas de atividades, e do Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches, na cedência dos espaços. A Associação Marafona 
Encantada foi parceira nesta iniciativa, disponibilizando monitores 
muito profissionais que ajudaram a concretizar todos os objetivos 
que foram propostos.

“SALA DE AULA DO FUTURO”
O Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS), em Pena-
macor, vai ter uma “Sala de Aula do Futuro”. O anúncio foi feito 
pelo Presidente da Câmara Municipal, António Luís Beites, du-
rante as comemorações do Dia do Patrono daquela instituição 
de ensino. O autarca garantiu que o município está a “traba-
lhar com a Direção Geral de Educação para implementar já no 
próximo ano letivo uma ‘Sala de Aula do Futuro’ no agrupa-
mento de escolas”, sendo que este é um “conceito diferen-
ciador e um projeto inovador”. Durante o Dia do Patrono do 
AERS, foram distinguidos alunos, professores e funcionários 
da instituição pelos bons resultados e serviços prestados. 
Também o presidente da Câmara Municipal de Penamacor e 
o presidente da Junta de Freguesia local receberam uma lem-
brança como reconhecimento da cooperação entre aquelas 
autarquias e a instituição de ensino.
Houve ainda lugar para a atuação de alunos do Polo de Pena-
macor da Academia de Música e de Dança do Fundão e para 
uma palestra de Laurinda Gil Mendes, subordinada ao tema 
do judaísmo.

O Município de Penamacor está a dinamizar a atividade “Visitas 
Guiadas e Encenadas”, ação que leva os participantes a conhecer 
melhor a história e cultura da vila. Este projeto vai decorrer até ao 
final do ano, permitindo três experiências distintas: “Convento de 
Santo António de Penamacor”, “Penamacor Medieval” e “Penamacor: 
Figuras, Factos e Lugares”.

“VISITAS GUIADAS E ENCENADAS”
ATÉ AO FINAL DO ANO

PENAMACOR VAI TER
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ALUNOS DE PENAMACOR 
COM HONROSO 4º LUGAR 
EM ÉVORA
Alunos de Cozinha e Pastelaria do Ensino Secundário Profissional do 
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) ficaram num hon-
roso quarto lugar entre 20 equipas na Feira Ilimitada de Évora. Os 
alunos representaram a escola e o Município de Penamacor na Feira 
de Empreendedorismo Regional da Associação de Jovens Empreen-
dedores de Portugal (Junior Achievement Portugal), onde apresenta-
ram uma ideia de negócio por eles desenvolvida no âmbito do projeto 
Educação para a Cidadania e Empreendedorismo, implementado pela 
Câmara Municipal de Penamacor, em parceria com Junior Achieve-
ment Portugal e com a colaboração do AERS. O produto de negócio 
Geobiscoitos ficou em quarto lugar, sendo que, das 20 equipas pre-
sentes, apenas uma passou à competição nacional.

ALUNOS PENAMACORENSES VISITAM 
EXEMPLO DE EMPREENDEDORISMO 
EM CAMPO MAIOR
Os alunos do 6º ano do Agrupamento de Escolas Ribeiro San-
ches visitaram, no dia 20 de abril, o Centro de Ciência do Café 
e a fábrica do Grupo Delta em Campo Maior. Esta iniciativa 
decorreu no âmbito do projeto Educação para a Cidadania e 
Empreendedorismo (Atividade nº 3.17 do Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar), implementado 
pela Câmara Municipal de Penamacor, através do Gabinete de 
Ação Social e Educação. Esta visita teve como objetivo mos-
trar aos alunos um exemplo português de empreendedorismo, 
permitindo proporcionar um dia de aprendizagens no âmbito 
histórico-cultural e o contacto com um contexto empresarial 
de referência nacional.

RECEBEU JORNADAS  
PEDAGÓGICAS
O Auditório da Escola Básica e Secundária do 
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, em Pe-
namacor, recebeu, no dia 23 de maio, as Jorna-
das Pedagógicas “Ambientes educativos inova-
dores: o poder da desordem”, ação que contou 
com uma plateia de cerca de 60 pessoas, na sua 
maioria professores oriundos de Penamacor, Fun-
dão, Covilhã, Idanha-a-Nova e Castelo Branco. Esta 
ação de formação, que resultou de uma organi-
zação conjunta do Município de Penamacor e do 
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS), 
foi destinada a profissionais de educação e pre-
tendeu proporcionar uma reflexão sobre os novos 
desafios nesta área, permitindo aos formandos 
considerarem novas estratégias e metodologias, 
para que os processos de ensino e aprendizagem 
continuem a evoluir ativamente em prol do suces-
so escolar.

SEMANA DA LEITURA 
DESPERTOU BASTANTE 
INTERESSE
O balanço da Semana da Leitura 2018, em Penamacor, foi 
positivo, com as atividades “Livros à Solta” e “Kit do Leitor 
Feliz” a serem aquelas que envolveram mais a comunidade. 
Na atividade “Livros à Solta”, dos 88 livros espalhados por 24 
estabelecimentos locais, 56 foram recolhidos, enquanto a ela-
boração dos “kits leitores felizes” envolveu muitos utentes das 
bibliotecas Ribeiro Sanches e Municipal. Os postais escritos a 
personagens especiais e as viagens traçadas no mapa mundo 
também despertaram bastante interesse.
A Semana da Leitura decorreu de 5 a 9 de março, em Penama-
cor e convidou toda a comunidade a participar no conjunto de 
atividades preparado para a iniciativa. O evento decorreu na 
Biblioteca Escolar Ribeiro Sanches e na Biblioteca Municipal.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAMACOR  
ASSINALOU 25 DE ABRIL COM ENTREGA 
DE 8 LIVROS
A Biblioteca Municipal de Penamacor (BMP) ofereceu oito livros, no 
âmbito da iniciativa “Desafio 25”, que pretendeu assinalar o 25 de 
Abril de 1974. Foram entregues exemplares da obra “O soldado e 
o capitão, os cravos e o povão”, do autor Valdemar Cruz, a quem 
respondeu de forma criativa à questão “Mas afinal o que foi o 25 
de Abril?”, publicando as respostas no Facebook da biblioteca ou 
entregando a resposta diretamente naquele espaço até à manhã 
do dia 24 de abril. O objetivo deste desafio lançado pela BMP foi o 
de colocar as pessoas a refletirem sobre a “Revolução dos Cravos”.

Número redondo, 700 foram os atletas 
que participaram no PIOM 2018 – Pe-
namacor International Orienteering 
Meeting, na sua larga maioria estran-
geiros, uma boa percentagem dos 
quais vindos da longínqua Escandiná-
via, entre as mais de 20 nacionalida-
des, abrangendo Europa, Ásia e Amé-
ricas. O evento, que decorreu nos dias 
17 e 18 de fevereiro no concelho de 
Penamacor, primou por uma organi-
zação irrepreensível (parceria entre o 
COC – Clube de Orientação do Centro 
e Câmara Municipal de Penamacor), 
num ambiente de saudável compe-
tição, em terrenos que já ganharam 
reputação de grande exigência, mas 

também de grande beleza, servidos 
por mapas de reconhecida qualida-
de. Depois dos Model Event (basica-
mente treinos livres de adaptação ao 
terreno e à cartografia localizados nas 
áreas do Anascer e Meimoa), as pro-
vas tiveram início, com a realização da 
Distância Média no mapa da Rachã, e 
prosseguiram com o sempre especta-
cular Sprint Urbano Nocturno na vila 
de Penamacor. O último dia esteve 
reservado para a Distância Longa, dis-
putada no mapa do Dongalinho, prova 
WRE (World Ranking Event).

DIA MUNDIAL DA ORIENTAÇÃO 
COM 397 PARTICIPANTES
O Dia Mundial da Orientação - WOD 
também passou por Penamacor, no 
dia 23 de maio. Os mapas desta edi-
ção apresentaram como pontos dos 
percursos elementos reais do patrimó-
nio natural, militar, religioso, civil, entre 
outros, dando a conhecer o território 
de Penamacor de uma forma didática.
O resultado foi bastante positivo, com 

os 397 participantes desta edição a 
descobrirem o património cultural e 
natural da vila através deste desporto. 
Os desafios deste ano contemplavam 
marcas de judiaria, flores, pontos de 
água ou portas de casas como balizas, 
o que permitiu uma maior interação e 
momentos de partilha com a popula-
ção penamacorense.

SEDE DO  
AGRUPAMENTO

PENAMACOR NO CENTRO 
DA ORIENTAÇÃO PEDESTRE
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ENCONTRO DE ESCOLAS DE NATAÇÃO  
EM PENAMACOR
Cerca de 100 crianças, nascidas entre 2001 e 2011, participaram no 3º Encontro de 
Escolas de Natação de Penamacor, que se realizou nas Piscinas Cobertas do Município. 
No evento, realizado a 21 de abril, participaram as escolas de natação de Penamacor, 
Sabugal, Vilar Formoso, Almeida, Oleiros, Vila de Rei e dos Redentoristas (Castelo Branco). 
Tendo participado em várias provas organizadas por outros concelhos, o Município de 
Penamacor não quis deixar de organizar o seu próprio encontro, que vai já na terceira 
edição e que tem como objetivo a confraternização e a troca de experiências entre 
participantes.

GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL 
BEIRAS E SERRA DA ESTRELA  
E TROFÉU RAIANO DE PERÍCIA  
PASSARAM POR PENAMACOR
A segunda etapa do 3º Grande Prémio Internacio-
nal Beiras e Serra da Estrela passou no concelho de 
Penamacor, a 14 de abril. A segunda etapa partiu 
do Sabugal, passando pelo Vale de Nossa Senhora 
da Póvoa e Meimoa, Aldeia do Bispo, Águas e Pe-
drogão. Em Penamacor, houve uma Meta Volante, 
em frente ao Café Forno. O 3º Grande Prémio Inter-
nacional Beiras e Serra da Estrela utiliza o ciclismo 
como um importante veículo de promoção e divul-
gação da região das Beiras e Serra da Estrela.
Penamacor recebeu também o Troféu Raiano de Perí-
cia Automóvel “Penamacor Vila Madeiro”, no dia 21 de 
abril, o qual foi organizado pela Escuderia de Castelo 
Branco, com o apoio do município penamacorense.

PAISAGEM NATURAL 

A paisagem natural do concelho de Penamacor 
é indiscutível. Como tal, são muitas as caminha-
das que são realizadas no concelho. No dia 26 de 
maio, decorreu a caminhada solidária “Sensações 
de Água”, em Pedrógão de São Pedro, que contou 
com a participação de cerca de 150 pessoas e cujas 
receitas reverteram a favor da Liga dos Amigos de 
Pedrógão de São Pedro. Também no dia 3 de ju-
nho, se realizou a Caminhada  de Reconhecimento 
da Rede de Percursos Pedestres de Penamacor: 
“Os Moinhos da Bazágueda – PR6”, numa organi-
zação conjunta da Câmara Municipal de Penamacor, 
do Geopark Naturtejo e da Rotas & Raízes.
Por fim, no dia 19 de maio, decorreu a Caminhada 
em Honra de Nossa Senhora da Póvoa.

A Associação Desportiva Penamacorense (ADEP) venceu o torneio de benjamins, 
realizado no dia 16 de junho, no Estádio Municipal de Penamacor, no âmbito das 
comemorações dos 40 anos do clube. O Sporting Clube de Portugal alcançou o 
segundo lugar, a Associação Desportiva de Oeiras ficou no terceiro posto, enquanto 
o CDRC Vila Velha de Ródão terminou no último lugar da tabela. No final, foram 
entregues distinções a funcionários, colaboradores, ex-presidentes da ADEP e árbi-
tros, além das respetivas taças e medalhas de participação aos atletas. Este torneio 
teve o apoio do Município de Penamacor.

ADEP VENCE TORNEIO DE  
BENJAMINS DE COMEMORAÇÃO 
DOS 40 ANOS DO CLUBE

PRIVILEGIA  
CAMINHADAS

A equipa de Benjamins da ADEP 
participou no Torneio Internacio-
nal de Clamart, cidade geminada 
com Penamacor, com uma pres-
tação brilhante, alcançando o 
segundo lugar. Esta participação 
teve o apoio do Município.

ADEP em Clamart

18
DE

SP
OR

TO



JULHO
AGOSTO

/ EXPOSIÇÕES / MÚSICA E DANÇA / LIVROS E LEITURAS / TRADIÇÕES  / PASSEIOS E CONVÍVIOS / ENSINO E EDUCAÇÃO / FEIRAS / DESPORTO / FESTAS DE VERÃO / COMEMORAÇÕES / PALESTRAS E WORKSHOPS / VISITAS GUIADAS E ENCENADAS

SETEMBRO

OUTUBRO

02 ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER  
DE PENAMACOR 
EXPERIMENTAÇÃO E REFORÇO DE CONHECIMENTOS
Para crianças e jovens com idades compreendidas entre 
os 5 e os 16 anos, residentes no concelho de Penamacor 
e/ou que se encontrem no concelho durante o período 
de férias letivas.
INFO/INSCRIÇÕES Gabinete de Ação Social e Educação do Muni-
cípio de Penamacor / Tel.: 277 394 040 / www.cm-penamacor.pt 
gab.social@cm-penamacor.pt
PENAMACOR | Org.: CMP

03.AGO.

02 EXPOSIÇÃO COLETIVA DE PINTURA 
De Conceição Cascavel, Fátima Mouta, Gracinda Robalo  
e Maria José Mariano
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

31.JUL.

07 ANIMAÇÃO DE VERÃO EM PENAMACOR  
22:00h - Grupo de Sevilhanas Du Lugal
23:00h - Coverkill / Pedro Domingues
PENAMACOR | Jardim da República  | Org.: Junta de Freguesia

JUL.

08 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00hJUL.

14 ANIMAÇÃO DE VERÃO EM PENAMACOR  
22:00h - Noite de Fados
00:00h - DJ Bruno Cunha
PENAMACOR | Jardim da República  | Org.: Junta de Freguesia

JUL.

15 TORNEIO DE VOLEIBOL E SUECA
BENQUERENÇA | Praia Fluvial “O Moinho” / Org.: ADCRB JUL.

21 ANIMAÇÃO DE VERÃO EM PENAMACOR  
22:00h - Banda 69 Graus / Música dos anos 80 e 90
PENAMACOR | Praça Vila Madeiro | Org.: Junta de FreguesiaJUL.

21 TORNEIO QUADRANGULAR DE FUTEBOL  
DE CINCO
MEIMOA | Org.: ACD dos Amigos da Meimoa e Junta de FreguesiaJUL.

27 FEIRA TERRAS DO LINCE - PRODUTOS  
REGIONAIS / SABORES DA BEIRA BAIXA
Gastronomia, artesanato e animação
PENAMACOR |  Org.: CMP

29.JUL.

01 EXPOSIÇÃO: LAR DOCE LAR - CASAS DE BONECAS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP31.AGO.

01 CINEMA COM PIPOCA 
Dia 01: Coco / Dia 06: Paddington 2 / Dia 08: LEGO Batman: o 
filme / Dia 10: A idade da pedra / Dia 14: Um susto de família / 
Dia 17: Patrulha de gnomos / Dia 21: Bailarina / Dia 23: Um voo 
em grande / Dia 28: O gangue do parque 1 / Dia 30: O gangue 
do parque 2
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h | Org.: BMP/CMP

30.AGO.

03 FESTA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 
Dia 03: Sérgio Corista; Banda Atlas / Dia 04: Sérgio Corista; 2ª  
Geração / Dia 05: Sérgio Corista; Folkings; Band&Tarola; Grupo GPL
BENQUERENÇA | Comissão de Festas de Benquerença

05.AGO.

10 FESTAS DE S. DOMINGOS 
Dia 10: Concertinas “Peramocenses”; 2ª Geração /
Dia 11: Conjunto musical Popo e Banda / Dia 12: Filarmónica 
Recreativa Cortense; Grupo Musical Sétima Arte
MEIMOA | Org.: Comissão de Festas de S. Domingos

12.AGO.

05 PASSEIO DE MOTAS ANTIGAS
ALDEIA DO BISPO | Org. Clube Fernão LopesAGO.

05 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00hAGO.

05 FEIRA DE VELHARIAS
VALE DA SR.ª DA PÓVOAAGO.

10 FESTA EM HONRA DE SÃO SALVADOR 
Dia 10: Artista José Malhoa / Dia 11: Grupo SantaMaria /
Dia 12: Grupo Musical LM
MEIMÃO | Comissão de Festas do Meimão

12.AGO.

10 FESTAS EM HONRA DE SÃO TIAGO
VALE DA SRA DA PÓVOA | Org.: Comissão de Festas do Vale  
da Senhora da Póvoa com o apoio da Junta de Freguesia12.AGO.

11 COLOR PARTY - DIA INTERNACIONAL DA COR
BENQUERENÇA | Praia Fluvial“O Moinho” | Org.: ADCRBAGO.

15 FESTA DAS SOPAS EM PANELA DE FERRO
MEIMOA | Org.: ACD dos Amigos da Meimoa e Junta de FreguesiaAGO.

19 TARDE DE FADOS COM FLÁVIA PEREIRA
BENQUERENÇA | Largo da Igreja Matriz | Org.: ADCRBAGO.

19 DIA DO EMIGRANTE
ÁGUAS | Org.: Comissão de Festas de S. MarcosAGO.

25 PASSEIO DE MOTORIZADAS ANTIGAS
INFO/INSCRIÇÕES: Tm: 960 157 246; 962 438 474
ARANHAS | Org.: Comissão de Festas de AranhasAGO.

26 PASSEIO DE LUA CHEIA 
Passeio gratuito com cerca de 10km 
ÁGUAS | Largo da Igreja | 21:00h | Org.: ADIAAGO.

01 CASA NO CAMPO: COLEÇÃO DE MODA  
DE STÉPHANIE GONÇALVES
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP31.OUT.

05 2º FESTIVAL AFROLATINO TRANSFRONTEIRIÇO 
DE PENAMACOR / 16 WORKSHOPS E 2 FESTAS
INFO/INSCRIÇÕES
Tm: 969 553 503 / Tm: 917 277 901 / fatpenamacor@gmail.com
As receitas dos bilhetes revertem para o Instituto Pina Ferraz
PENAMACOR | Palace Hotel & SPA - Termas de S. Tiago | Org.: CMP

07.OUT.

03 O OLHAR DE JOLON 
Exposição de fotografia de José Lopes Nunes, complemen-
tada com exposição de máquinas fotográficas 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

28.SET.

02 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00hSET.

08 110º ANIVERSÁRIO DA BANDA FILARMÓNICA  
DE ALDEIA DE JOÃO PIRES
Banda Municipal Alterense / Filarmónica São João de Areias / 
Sociedade Filarmónica Louriçal do Campo / Sociedade Filar-
mónica União Maçaense / União de Aldeia de João Pires SRM
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Org.: Banda Filarmónica de AJP

SET.

09 CONCURSO DE PESCA
MEIMOA | Org.: ACD dos Amigos da Meimoa e Junta  
de Freguesia SET.

22 CAMINHADA INTERFREGUESIAS
Com todas as freguesias do concelho
Ponto de Convergência: Parque de Campismo do Freixial
Org.: CMP, Juntas de Freguesia e COC

SET.

23 PASSEIO CONVÍVIO: BTT, PASTELEIRAS  
E CAMINHADA
BENQUERENÇA | Org.: ADCRBSET.

29 PASSEIO DAS VINDIMAS
MEIMOA | Org.: ACD dos Amigos da Meimoa e Junta 
de FreguesiaSET.

06 PASSEIO DE MOTAS
BENQUERENÇA | Praia Fluvial “O Moinho” | Org.: ADCRBOUT.

07 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00hOUT.

08 HORA DO CONTO 
“A pele do piolho”, de Luísa Ducla Soares, seguido  
de Oficina de Encantar / Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

25.OUT.

JULHO A DEZEMBRO
EXPOSIÇÃO: O TEMPO 
RELÓGIOS DE TORRES E CAMPANÁRIOS  
DO CONCELHO DE PENAMACOR 
VISITAS: Terça a domingo:  09:00h – 12:30h / 14:00h – 17:30h 
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

12 PASSEIO DE MOTAS 50CC
ANASCER | Org.: Comissão de Festas do AnascerAGO.

13 FESTA EM HONRA DE NOSSA  
SENHORA DA SAÚDE
ANASCER | Org.: Comissão de Festas do Anascer15.AGO.

21 NOITE NA BIBLIOTECA: AQUI HÁ PIRATAS!
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMPJUL.

28 VISITAS GUIADAS E ENCENADAS
Penamacor Medieval / Visita Encenada ao Convento
INFO/INSCRIÇÕES: Tel.: 277 394 106 
PENAMACOR |  Org.: CMP

JUL.

/ EXPOSIÇÕES / MÚSICA E DANÇA / LIVROS E LEITURAS / TRADIÇÕES  / PASSEIOS E CONVÍVIOS / ENSINO E EDUCAÇÃO / FEIRAS / DESPORTO / FESTAS DE VERÃO / COMEMORAÇÕES / PALESTRAS E WORKSHOPS / VISITAS GUIADAS E ENCENADAS

29 VISITAS GUIADAS E ENCENADAS
Visita encenada ao Convento / Penamacor Medieval
INFO/INSCRIÇÕES: Tel.: 277 394 106
PENAMACOR |  Org.: CMP

SET.

2º FÓRUM “TERRAS DO LINCE” 
DIÁLOGO COM A RAIA
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música | Org.: CMP

DATA A 
DEFINIR

OUT.

12 WORKSHOPS DE MODA COM MARIA JOÃO MARTINS 
10:30h - 1ª sessão: Moda e o Cinema
15:00h - 2ª sessão: Moda em Portugal nos Descobrimentos
INFO/INSCRIÇÕES / Até dia 8 de outubro 
Tel.: 277 394 931; biblioteca@cm-penamacor.pt
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

OUT.

INÍCIO DOS TREINOS DA NOVA  
TEMPORADA 2018-2019 DA ADEP 
Futebol: todos os escalões etários / Estádio M. de Penamacor
Futsal / Pavilhão Municipal de Penamacor
PENAMACOR | Org.: ADEP

SET.
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8 DE JANEIRO DE 2018
[01] Deliberado por maioria aprovar ratificar a Alteração Orça-
mental nº 16/2017 e as Grandes Opções do Plano nº 15/2017;
[02] Deliberado por maioria aprovar ratificar a Alteração Orça-
mental nº 17/2017 e as Grandes Opções do Plano nº 16/2017;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo de Maneio 
para o ano de 2018;
[04]Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
apoios às freguesias para o ano de 2018;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio 
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pena-
macor para o ano de 2018;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de encar-
gos – Despesas com Pessoal para 2018;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de inclu-
são do saldo transitado do ano de 2017 nos fundos disponíveis; 
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda ao Pro-
tocolo celebrado entre o Município de Penamacor e a Opaflor; 
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de redução 
de taxas – Processo 24/2016 – Ibersaco, S.A;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de redução 
de taxas – Processo 28/2016 – Euromel,Lda;
 
22 DE JANEIRO DE 2018
[01] Deliberado por maioria aprovar ratificar a Alteração Orça-
mental nº 1/2018 e as Grandes Opções do Plano nº 1/2018;
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de redução 
de taxas – Processo 24/2017 – Cipina, Unipessoal, Lda.;
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação do 
Despacho de Designação do Representante do Município na  
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;
[01] Deliberado por unanimidade a atribuição de um apoio  
financeiro no valor de 4.000,00 (quatro mil euros) à Associação 
do Rancho Folclórico de Aranhas;
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de  
Colaboração entre a CIMBB e a Câmara Municipal de Penamacor 
relativa à Rede Gateways Beira Baixa;
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de “Em-
parcelamento Simples”- Proposta de aprovação submetida à 
Câmara por João Emanuel Silva em representação de Hélder 
Gama do Vale;

9 DE FEVEREIRO DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a Altera-
ção Orçamental nº 2/2018 e as Grandes Opções do Plano nº 
2/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de Pro-
tocolo entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Associação 
Bandeira Azul da Europa;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Prorrogação Graciosa 
do Prazo de Execução da Empreitada - Proc. N.º MB - 15/2017:  
“Requalificação Urbana do Centro de Salvador”;

[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização para 
celebração de contrato adicional da Empreitada - Proc. N.º MB - 
15/2017: “Requalificação Urbana do Centro de Salvador”;
[05] Deliberado por maioria aprovar o Tarifário dos Serviços 
de Abastecimento de Água, Saneamento e Recolha de RSU´s 
para 2018;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda ao Proto-
colo – Transportes Escolares;

27 DE FEVEREIRO DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a Alteração Or-
çamental nº 3/2018 e as Grandes Opções do Plano nº 3/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Reconhecimento 
das funções que correspondem a necessidades permanentes 
e cujos vínculos jurídicos são inadequados, nos termos do  
n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
que aprovou o Programa de Regularização Extraordinária dos 
Vínculos Precários;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração ao Mapa 
de Pessoal 2018

12 DE MARÇO DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato 
da empreitada “Requalificação Urbana do Centro de Salvador”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a Despesa 
para o 2º Adicional ao Contrato do Proc. MB-29/2016 – “Requa-
lificação Urbana do Acesso ao Cimo de Vila”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de uma 
Loja no Mercado Municipal;

28 DE MARÇO DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de uma 
Loja no Mercado Municipal;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de uma 
Loja no Mercado Municipal;

9 DE ABRIL DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do segundo 
contrato adicional à empreitada designada por “Requalificação 
Urbana do Acesso ao Cimo de Vila”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a abertura 
do Concurso Público para formação de contrato de empreitada 
“Requalificação da Sede da Banda Filarmónica de Aldeia de 
João Pires”;

19 DE ABRIL DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a Altera-
ção Orçamental nº 4/2018 e as Grandes Opções do Plano nº 
4/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o inventário de to-
dos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município 
de Penamacor, e respetiva avaliação por referência ao ano de 
2017;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório de Gestão 
e Contas de Gerência de 2017;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de sus-
pensão da aplicação do Plano de Saneamento Financeiro;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação da cons-
tituição de uma Comissão de Avaliação Bipartida referente ao 
processo de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a venda do lote G4 
na Zona Industrial de Penamacor;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o plano de transportes 
escolares para o ano letivo de 2018-2019;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Proto-
colo entre o Município de Penamacor e a AECBP – Associação 
Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor.

9 DE MAIO DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a Altera-
ção Orçamental nº 5/2018 e as Grandes Opções do Plano nº 
5/2018;

[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de Empar-
celamento Simples denominado Lote I (Casa Pimentel);
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de uma 
Loja no Mercado Municipal;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a celebração 
do 1.º contrato adicional à empreitada “Requalificação do Centro 
de Saúde de Penamacor;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar um apoio no âmbito 
do Regulamento de Apoios à Habitação dos Agregados Fami-
liares Carenciados no Município de Penamacor;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro no valor € 3.000,00 (três mil euros) à Associação 
Comissão de Festas de Aranhas;

21 DE MAIO DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar submeter a discussão 
pública o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU 
de Penamacor;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar submeter a discussão 
pública o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU 
de Benquerença;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar submeter a discussão 
pública o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU 
de Bemposta;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento de 
uma quota extraordinária no valor de € 7.036,15 (sete mil e 
trinta e seis euros e quinze cêntimos) à Associação Rede de 
Judiarias de Portugal;

4 DE JUNHO DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a Altera-
ção Orçamental nº 6/2018 e as Grandes Opções do Plano nº 
6/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a celebração 
do 2.º contrato adicional à empreitada “Requalificação Urbana 
do Centro de Salvador”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato 
adicional à empreitada ”Requalificação do Centro de Saúde de 
Penamacor”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro no valor € 3.000,00 (três mil euros) à Associação 
Etnireferences;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro no valor € 4.000,00 (quatro mil euros) ao 
Rancho Folclórico de Penamacor;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro no valor € 15.000,00 (quinze mil euros) à  
Associação Desportiva Penamacorense;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a celebração de um 
Protocolo de Cooperação
entre a Administração Regional de Saúde do Centro, IP e o  
Município de Penamacor;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de Pro-
cedimento e da Despesa inerente à Aquisição de Serviços para 
a Abertura de Faixas de Interrupção de Combustível (FIC) na 
Rede Primária de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), 
em áreas não prioritárias, em 140,52 km.

15 DE JUNHO DE 2018
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão Orçamental 
nº 1/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar submeter a discussão 
pública a proposta do Plano de Pormenor “Zona Industrial de 
Penamacor – Ampliação Sul”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato 
adicional à empreitada “Requalificação Urbana do Centro de 
Salvador”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Prorrogação Gra-
ciosa do Prazo de Execução da Empreitada - Proc. N.º MB - 
09/2017: ”Requalificação do Centro de Saúde de Penamacor”.

NOVEMBRO

DEZEMBRO DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   

02 EXPOSIÇÃO: QUADROS DA RELIGIOSIDADE 
POPULAR / De Francisco Abreu 
Esta exposição de quadros da religiosidade popular, em mês 
de Todos os Santos e S. Martinho, mostra uma arte que provém 
das casas dos nossos avós desde há décadas e mesmo séculos 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: Francisco Abreu e BMP

27.NOV.

03 PASSEIO PEDESTRE DE S. MARTINHO  
E MAGUSTO
ÁGUAS | Org.: Comissão de Festas de S. MarcosNOV.

04 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00hNOV.

07 HORA DO CONTO 
“A que sabe a lua”, de Michael Grejniec, seguido de Oficina  
de Encantar 
Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

23.OUT.

11 PASSEIO DE S. MARTINHO E MAGUSTO  
CONVÍVIO
MEIMOA | Org.: ACD dos Amigos da Meimoa e Junta de FreguesiaNOV.

11 COMEMORAÇÃO DE S. MARTINHO
09:00h - Caminhada / 13:00h - Almoço / 17:00h - Magusto
MEIMÃO | Org.: Junta de Freguesia do MeimãoNOV.

11 MAGUSTO POPULAR DE SÃO MARTINHO
VALE DA SR.ª DA PÓVOA | Org. Junta de FreguesiaNOV.

24 NOITE DE FADOS
BENQUERENÇA | Casa do Povo | Org.: ADCRBNOV.

03 FEIRA DO LIVRO 
Com abertura no fim de semana 8 e 9, das 14:00h às 18:00h
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP28.DEZ.

02 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00hDEZ.

04 HORA DO CONTO 
“Uma prenda de Natal”, de M. Christina Butler e il. de Tina  
Macnaughton, seguido de Oficina de Encantar
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

14.DEZ.

07 ABATE E DEPOSIÇÃO DO MADEIRO NO ADRO 
DA IGREJA
ÁGUAS | Org.: Malta do Ano, União de Freguesias e ADIA08.DEZ.

07 TRADIÇÃO DA RECOLHA DO MADEIRO
MEIMOA | Org.: ACD dos Amigos da Meimoa e Junta de Freguesia08.DEZ.

08 CONVÍVIO E RECOLHA DO MADEIRO DE NATAL
VALE DA SENHORA DA PÓVOA | Org.: Junta de FreguesiaDEZ.

09 ROTA DAS ADEGAS 
MEIMOA | Org.: ACD dos Amigos da Meimoa e Junta de FreguesiaDEZ.

24 ACENDER DO MADEIRO
ÁGUAS | Org.: Malta do Ano, União de Freguesias e ADIADEZ.

25 BAILE DE NATAL  
Clube Fernão Lopes
ALDEIA DO BISPO | Clube Fernão Lopes | Org. Clube Fernão LopesDEZ.

24 “VAMOS ACENDER O MADEIRO”
MEIMOA DEZ.

14 FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS  
DO PRÉ- ESCOLAR, 1.º CICLO E ESCOLA INTERNACIONAL
PENAMACOR | Org.: Agrupamento de Escolas Ribeiro SanchesDEZ.

01 TRADICIONAL MAGUSTO
BENQUERENÇA | Org. Junta de FreguesiaNOV.

16 RECOLHA DO MADEIRO
BENQUERENÇADEZ.

24 MADEIRO DE NATAL
BENQUERENÇADEZ.

14 PASSEIO DO OUTONO
MEIMOA | Org.: ACD dos Amigos da Meimoa e Junta de Freguesia

OUT.

/ EXPOSIÇÕES / MÚSICA E DANÇA / LIVROS E LEITURAS / TRADIÇÕES  / PASSEIOS E CONVÍVIOS / ENSINO E EDUCAÇÃO / FEIRAS / DESPORTO / FESTAS DE VERÃO / COMEMORAÇÕES / PALESTRAS E WORKSHOPS / VISITAS GUIADAS E ENCENADAS

08 VISITAS GUIADAS E ENCENADAS 
Visita encenada ao Convento / Penamacor Medieval
DIAS 8, 16 E 22 / INFO/INSCRIÇÕES: Tel.: 277 394 106
PENAMACOR | Org.: CMP

22.DEZ.

7, 8, 9, 15, 16, 22, 23 E 24
PENAMACOR | Org.: CMP

07
24.DEZ.

PENAMACOR VILA MADEIRO

13
e20

WORKSHOPS DE MODA  
COM STÉPHANIE GONÇALVES
INFO/INSCRIÇÕES: Tel.: 277 394 931; biblioteca@cm-penamacor.pt
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMPOUT.

15 CONCERTO DE NATAL
PENAMACOR | 21:00h | Org.: CMP e AMDFDEZ.

18 TRADICIONAL MAGUSTO
Jeropiga, castanhas, lanche ajantarado e animação musical 
PENAMACOR | Org.: Junta de FreguesiaNOV.
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