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Passou sensivelmente um ano após o último ato elei-
toral no qual recebemos um voto de confiança dos 
munícipes do concelho. Conscientes de que estamos 
permanentemente a ser legitimamente escrutinados 
pelos nossos cidadãos, 2019 arranca tendo nós a 
vontade e a convicção de que vamos concretizar o 
conjunto de compromissos de investimentos e me-
lhoria das condições no concelho, que fizemos du-
rante o sufrágio de 2017. 
2019 será o ano das grande obras alocadas ao Por-
tugal 2020. A Zona Histórica de Penamacor vai fi-
nalmente ser requalificada, numa 
empreitada que valorizará a vila e 
o próprio concelho de Penamacor. 
Também a requalificação do Tea-
tro Clube, edifício datado do início 
do século XX, é outro inegável 
indicador da política deste execu-
tivo na valorização da história, da 
cultura e do património do nosso 
concelho. Mas a estratégia não se 
esgota na valorização do nosso 
património, da nossa cultura e da 
nossa história. Passar da requalifi-
cação à captação de investimento, 
atração de empresas e criação de 
emprego é o próximo passo, sendo 
exemplo disso a ampliação da Zona Industrial, que 
passará a contar com mais 18 lotes, e a criação de 
uma incubadora de valorização dos recursos endó-
genos, no edifício do antigo celeiro de Penamacor. 
Além destas obras, todas agendadas para o ano que 
agora arranca, estamos a trabalhar nos projetos de 
reabilitação do Mercado Municipal e do antigo posto 
da GNR, duas empreitadas decididas em coerência 
com a política de aumento de competitividade e atra-
tividade de Penamacor e que se pretendem alocar, 
ainda, ao Portugal2020. Também as freguesias não 
foram esquecidas. Depois das obras realizadas em vá-
rias localidades e de estarem concluídas as obras em 

Salvador, avançou a requalificação urbana de Aranhas, 
seguindo-se Aldeia do Bispo, Meimoa e Meimão.
Também o turismo é outra das apostas deste execu-
tivo municipal. Sendo um território reconhecido pela 
Carta Europeia de Turismo Sustentável, o concelho 
encerra em si muitas potencialidades. Neste sentido, 
algumas das medidas que temos vindo a tomar vão 
desde a potenciação do património natural, prin-
cipalmente alocado à Reserva Natural da Serra da 
Malcata, com o projeto Linx 2020 que visa a criação 
de condições de habitat para a reintrodução do lince 

ibérico; mas não só, à reformulação 
da Grande Rota das Aldeias Histó-
ricas, com a GR22, que irá passar 
dentro da vila de Penamacor, substi-
tuindo o ramal já existente; ou ainda 
à nossa adesão à Rota dos Caminhos 
de Santiago, que será concretizada 
ainda este ano, passando ainda pela 
nossa adesão ao Geopark Naturtejo. 
Com a futura descentralização de 
competências, novos desafios se co-
locarão às autarquias. Estamos pre-
parados para os enfrentar e é esse 
o caminho que já estamos a trilhar. 
Também o Penamacor Vila Madeiro, 
um dos eventos de excelência do 

concelho, está na rota do crescimento, assim como 
a Festa das Varas e do Fumeiro, a acontecer logo no 
início do ano, em Aranhas, as quais serão duas entre 
muitas outras iniciativas através das quais pretende-
mos atrair cada vez mais visitantes e mostrar o que 
de melhor Penamacor tem para oferecer.
Neste boletim, podem encontrar ainda um pouco do 
que se foi realizando neste segundo semestre de 2018.
Consciente de que muito foi feito mas que muito ainda 
há por fazer, resta-me expressar o meu desejo de um 
próspero ano novo para Penamacor e para todos os 
nossos cidadãos.

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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VEREADORA
Sandra Maria Pires Vicente

- 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: 966 855 069 
Email: recantosdelazer@gmail.com

ONDE COMER

LAZER

ONDE DORMIR

Caros Munícipes

DESPORTO

(...) 2019 arranca 
tendo nós a vontade 
e a convicção de que 
vamos concretizar o 
conjunto de compro-
missos de investimen-
tos e melhoria das 
condições no concelho, 
que fizemos durante  
o sufrágio de 2017. 
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A empreitada de requalificação da zona his-
tórica de penamacor vai arrancar durante o 
primeiro trimestre de 2019, depois de ter 
sido adjudicada a obra. O valor de investimen-
to previsto ascende a cerca de 750 mil euros, 
financiada pelo Centro 2020, numa obra que 
prevê, nesta fase, a requalificação integral do 
núcleo medieval. As empreitadas prendem-se 
com a estratégia delineada para a valorização 
do espaço urbano e do património histórico-
-cultural da sede do concelho, visando conferir 
uma nova imagem a Penamacor e, conse-
quentemente, aumentar a sua atratividade/
competitividade. Espera-se, igualmente, que 
a iniciativa privada acompanhe o investimento 
público ao nível da requalificação dos imóveis 
particulares.

As obras de requalificação integral do Teatro Clube de Penamacor 
arrancam no primeiro trimestre de 2019, prevendo-se que estejam 
concluídas no primeiro semestre de 2020. O investimento previsto é 
de mais de dois milhões de euros, apoiados em parte pelos Planos de 
Ação de Regeneração Urbana - PARU de Penamacor e em parte finan-
ciados através de empréstimo a contrair no âmbito do IFRRU 2020. 
Recorde-se que este edifício de inegável valor histórico e emblemático 
da vila nasceu no seio do Clube de Penamacor, fundado em 1844, her-
deiro, por sua vez, de um mais antigo Clube Penamacorense. A sala foi 
inaugurada 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 me-
mória, preservar património e dar continuidade à história da terra. O 
Teatro Clube de Penamacor é, por si só, um equipamento cultural essen-
cial para a comunidade. Parte do piso ao nível do Jardim da República 
manterá a sua vocação de Espaço Associativo, onde as coletividades da 
terra poderão sedear e desenvolver a sua atividade.

As obras de transformação do antigo Celeiro de 
Penamacor da EPAC numa incubadora de valoriza-
ção dos recursos endógenos arrancam em janeiro 
e têm um prazo de 240 dias após a consignação do 
contrato, encontrando-se, neste momento, em fase 
de elaboração do contrato. Esta obra pretende captar 
investimento de empresas e jovens que se queiram 
ali instalar e valorizar as inúmeras potencialidades 
do concelho de Penamacor. Esta empreitada tem um 
custo estimado de cerca de 280 mil euros.

A Zona Industrial de Penamacor vai ser am-
pliada em 18 lotes, num investimento de 600 
mil euros, financiado pelo Portugal 2020. 
A empreitada arranca no início deste ano e 
insere-se na política de captação de investi-
mento, atração de empresas e criação de em-
prego do Município de Penamacor.

As obras de requalificação urbana do centro de 
Aranhas já arrancaram e prevê-se que estejam ter-
minadas durante o primeiro semestre de 2019. Esta 
intervenção, que decorre em várias artérias daquela 
freguesia, ao nível da rede de água e do pavimento, 
tem um custo estimado de cerca de 130 mil euros.

Foi concluída a limpeza integral da Barragem da Ba-
ságueda, num investimento que rondou os 210 mil 
euros e que foi financiado pelo PDR 2020.

Está concluído o cadastro da rede 
de água e saneamento do con-
celho de Penamacor. O objetivo 
deste cadastro é o de permitir 
futuros investimentos nas fre-
guesias com vista à melhoria da 
eficiência destas redes. Estão pre-
vistos investimentos em Aldeia do 
Bispo, Meimoa e Meimão, sendo 
que em Aranhas já há uma em-
preitada em curso.

Foram adjudicadas as obras de 
beneficiação do caminho agrícola 
entre Aldeia do Bispo e Aranhas. 
Esta empreitada deverá arrancar 
no início de 2019 e tem um cus-
to estimado de cerca de 130 mil 
euros. Também a beneficiação do 
caminho rural entre Bemposta 
e Águas foi adjudicada, com um 
custo estimado de cerca de 200 
mil euros, prevendo-se que arran-
quem igualmente no início do ano.

Continuam em execução os trabalhos decorrentes  
da aprovação da candidatura ao Fundo Florestal  
Permanente para abertura de Faixas de Interrupção 
de Combustível (FIC), numa extensão de de 140,52km, 
os quais se destinam à remoção do combustível  
vegetal, de forma a contribuir para a melhor eficácia 
da Rede Primária de Defesa da Floresta Contra  
Incêndios, como uma ação de prevenção estrutural.

A nova sede da Junta de Freguesia 
de Penamacor foi inaugurada, dia 
18 de novembro, pelos Presidentes 
da Junta de Freguesia e da Câmara 
Municipal, numa cerimónia que con-
tou também com a bênção do Bispo 

da Guarda, D. Manuel Felício, e com 
a presença dos párocos locais, além 
da muita população que ali se deslo-
cou para assistir ao ato. A nova sede 
da Junta de Freguesia de Penamacor 
fica situada no Largo Júlio Rodrigues 
da Silva, no centro da vila. A infraes-
trutura tem um gabinete para o aten-
dimento privado aos fregueses, uma 
sala de atendimento ao público e 
uma sala multiusos, onde decorrerão 
as Assembleias de Freguesia e outras 
atividades, como, por exemplo, for-
mações. O edifício tem 150 m2 brutos 
e teve um custo aproximado de cerca 
de 140 mil euros, totalmente finan-

ciados pela Junta de Freguesia, tendo 
o Município cedido o espaço.
O ato solene contou a atuação da 
Banda Filarmónica de Aldeia de 
João Pires. A seguir à cerimónia de 
inauguração, decorreu um pequeno  

lanche-convívio. O programa termi-
nou no Terreiro de Santo António, 
com o tradicional magusto de Pena-
macor e com a atuação do Rancho 
Folclórico de Penamacor e do grupo 
musical ToKaDançar.

REQUALIFICAÇÃO  
DA ZONA HISTÓRICA 
ARRANCA NO  
PRIMEIRO TRIMESTRE

TEATRO CLUBE COM  
INVESTIMENTO DE MAIS DE 
2 MILHÕES DE EUROS

CELEIRO VAI SER  
INCUBADORA  
DE VALORIZAÇÃO  
DOS RECURSOS  
ENDÓGENOS

ZONA INDUSTRIAL VAI  
SER AMPLIADA

REQUALIFICAÇÃO  
URBANA DAS ARANHAS 
JÁ ARRANCOU

CONCLUÍDA LIMPEZA  
INTEGRAL DA BARRAGEM  
DA BASÁGUEDA

REPAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADAS  
ARRANCAM NO INÍCIO 
DO ANO

NOVA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE PENAMACOR INAUGURADA

FAIXAS DE INTERRUPÇÃO  
DE COMBUSTÍVEL 
EM ÁREAS 
NÃO PRIORITÁRIAS

CONCLUÍDO  
CADASTRO  
DA REDE DE 
ÁGUA E  
SANEAMENTO

04 05

OB
RA

S 
E 

PR
OJ

ET
OS

OB
RA

S 
E 

PR
OJ

ET
OS



O Primeiro-Ministro António Costa esteve em Penamacor, acompanhado 
pelos ministros da Economia, Pedro Siza Vieira, e do Planeamento e 
das Infraestruturas, Pedro Marques, onde reuniu, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, com os municípios integrantes das comunidades 
intermunicipais da Beira Baixa e das Beiras e Serra da Estrela.
Esta reunião realizou-se no âmbito da Cimeira Luso Espanhola, que de-
correu dia 21 de novembro, em Valladolid, com o intuito do Governo 
auscultar estas duas comunidades intermunicipais quanto aos novos 
desafios que se colocam à cooperação transfronteiriça, bem como 
proceder ao levantamento dos principais entraves à intensificação das  
relações económicas e sociais com Espanha.
Da reunião saiu a necessidade de dar uma atenção especial à fronteira 
entre Portugal e Espanha, por esta ser uma das mais desertificadas e 
envelhecidas da Europa, e a garantia que haverá diálogo com o Governo 
espanhol quanto à identificação dos problemas e às estratégias para 
os resolver.

A Câmara Municipal de Penamacor tem 
a funcionar, desde junho, um Gabinete 
e Atendimento e Apoio à Vítima de Vio-
lência, nas instalações do Município no 
Largo Tenente Coronel Júlio Rodrigues 
da Silva, no âmbito de um protocolo 
assinado com a Amato Lusitano - Asso-
ciação de Desenvolvimento. Penama-
cor foi um dos municípios que aderiu 
a esta iniciativa de descentralização 
de serviços, sendo o Gabinete de Ação 
Social e Educação responsável pela 
implementação do documento no ter-
reno. Desta forma, o primeiro contacto 
é realizado com as técnicas deste ga-
binete, agendando-se, posteriormen-
te, um atendimento/intervenção com 
os técnicos da Amato Lusitano, que 
se deslocam a Penamacor pelo menos 
duas vezes por mês ou sempre que for 
assinalada uma situação emergente. 
De referir que é assegurada a confi-
dencialidade no atendimento, promo-
vendo-se, igualmente, as condições 

necessárias ao apoio e proteção das ví-
timas de violência doméstica, de forma 
a assegurar o eficaz encaminhamento 
e apoio das diferentes situações.
Esta medida tem como primeiro obje-
tivo a intervenção e apoio (social, psi-
cológico e jurídico) a pessoas vítimas 
de violência doméstica, através de um 
serviço mais próximo e mais presente 
junto da comunidade. Além deste, ou-
tro dos objetivos é a prevenção, atra-
vés da implementação de programas 
de desenvolvimento de competências 
para as questões da igualdade de 
género, não discriminação e direitos 
humanos, com vista à promoção de 
relações saudáveis e evitando, assim, 
comportamentos violentos (considere-
-se violência ao nível das relações de 
intimidade, entre pares, contra a pes-
soa idosa, contra crianças e do abuso 
sexual). Este trabalho de prevenção 
é dirigido à comunidade escolar e à  
comunidade em geral.

No dia 26 de outubro, a Câmara Mu-
nicipal de Castelo Branco, em colabo-
ração com a Amato Lusitano – Asso-
ciação de Desenvolvimento, celebrou 
o Dia Municipal para a Igualdade. 
A sessão de abertura do Seminário 
contou com a presença da Secretária 
de Estado para a Cidadania e Igualda-
de, Rosa Monteiro. Os municípios de 
Penamacor, Castelo Branco, Oleiros, 

Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e 
Vila Velha de Ródão prestaram-se a 
debater as estratégias de combate, 
prevenção e apoio à vítima de violên-
cia doméstica, nas políticas e apoio às 
vítimas de violência doméstica e na 
promoção da igualdade.

Penamacor foi o primeiro município 
português a receber uma sessão de 
esclarecimento sobre o programa Al-
deia Segura Pessoas Seguras para a 
comunidade estrangeira. A apresen-
tação do programa, que decorreu a 
29 de junho, coube ao presidente da 
Safe Communitites Portugal, David 
Thomas, e decorreu no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. A assistir 
estiveram cerca de duas dezenas de  
estrangeiros, residentes em Pena-
macor. Este evento resultou de uma 
organização conjunta da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, do Muni-
cípio de Penamacor e da Safe Com-
munities, durante o qual a plateia teve 
oportunidade de colocar questões e 
esclarecer dúvidas.
A sessão de abertura coube ao Presi-
dente da Câmara Municipal de Pe-
namacor, António Luís Beites, que 
recordou que a segurança de um é a 
segurança de todos, reforçando que 
este é um projeto de extrema impor-
tância para toda a comunidade.
Recorde-se que o programa Aldeia 
Segura Pessoas Seguras é destinado a 

todo o País e que tem como principal 
alvo os 189 municípios que possuem 
freguesias de risco no âmbito da defe-
sa da floresta contra incêndios.

A atuação dos Santamaria foi o ponto alto da Feira Terras do Lince ten-
do enchido por completo, no sábado, dia 28 de julho, o recinto, junto ao 
ex-quartel. A Remember Revival Band, na sexta-feira, e a Brigada Victor 
Jara, no domingo, também tiveram boa adesão de público. O balanço 
do certame, que terminou domingo, dia 29 de julho, e que decorreu em 
Penamacor, no Jardim da República e junto ao ex-quartel da vila, é posi-
tivo, tendo contado com 50 expositores, além das habituais tasquinhas.
O Dj The Fox, na sexta-feira, a Dj Lady Van, no sábado, o Grupo de 
Cantares de Pedrógão de São Pedro e a Banda Filarmónica da Aldeia 
de João Pires, no domingo, foram os outros espetáculos musicais que 

fizeram parte do programa. O evento contou, ainda, com teatro e ani-
mação de rua, com os Fanfarralhados, os Rurais, os Bordões da Beira, a 
Rock Academy, Dom Quixote, a Marchinha do Botequim, Celtitando, os 
espanhóis Aras Navi, Fanfarra Nem Fa Nem Fum e Leo, Belita e os Filhos 
Magic. As crianças não foram esquecidas e existiu um espaço infantil 
disponível, no Jardim da República, com insufláveis, face painting, caça 
ao tesouro e outras surpresas. Destaque, também, para o desafio de 
orientação Orilince.

PRIMEIRO-MINISTRO 
EM PENAMACOR COM 
DESAFIOS IBÉRICOS  
NA AGENDA

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA  
JÁ ESTÁ A FUNCIONAR EM PENAMACOR

PENAMACOR É O PRIMEIRO MUNICÍPIO A 
RECEBER APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
ALDEIA SEGURA PARA ESTRANGEIROS

FEIRA TERRAS DO LINCE  
ANIMOU CENTRO DE PENAMACOR DURANTE TRÊS DIAS

PENAMACOR MARCOU  
PRESENÇA EM CERIMÓNIA DO DIA 
MUNDIAL DA IGUALDADE
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II FÓRUM TERRAS  
DO LINCE DISCUTIU 
RAIA IBÉRICA
O II Fórum Terras do Lince – Carta Europeia do Turismo Sustentável dis-
cutiu, no dia 26 de outubro, a situação da Raia Ibérica e as sinergias 
que podem ser criadas entre os dois lados da fronteira, partilhando, 
igualmente, várias experiências do lado luso e do lado espanhol. Com o 
tema “Diálogos com a Raia Ibérica”, a iniciativa, que decorreu na sede 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS), contou com a pre-
sença dos presidentes das Câmaras Municipais de Penamacor, António 
Luís Beites Soares, e de Almeida, António Machado, do vereador do 
Município do Sabugal, Amadeu Neves, e do representante do ICNF – Ins-
tituto de Conservação da Natureza e Florestas, António Cabanas, para 
a sessão de abertura. O presidente do Município anfitrião, António Luís 
Beites Soares, deu as boas vindas aos presentes e lembrou que “os 
problemas que temos do lado português são sentidos, igualmente, do 
outro lado da fronteira”. “Cada vez temos menos gente, com pirâmides 
etárias invertidas e populações envelhecidas. Esta é a nossa realidade, 
temos que viver com ela e lutar para que isto possa mudar”, disse.
O evento contou, ainda, com a presença de um representante da  
Diputación de Cáceres, seguindo-se um testemunho de Artur Pegas 
(Papa-Léguas), Carlos Martinez (Fundación Naturaleza e Hombre), Paulo 
Castro (Federação Europarc) e por fim, Marco Ferraz (Ambieduca). A 
organização foi da responsabilidade da Territórios do Côa – Associação 
de Desenvolvimento Regional.
A meio da tarde, os presentes puderam, ainda, saborear um lanche  

O projeto Moveletur: “Turismo Susten-
tável e Mobilidade Elétrica em Espaços 
Naturais” passou por Penamacor, no 
dia 16 de setembro. A comitiva, que 
arrancou do Parque Natural Las Ba-
tuecas - Sierra de Francia, esteve na 
Vila a promover a mobilidade elétrica. 
Depois de uma visita ao museu, da 
parte da manhã, estiveram disponí-
veis, da parte da tarde, três automó-
veis elétricos, em frente aos Paços 
do Concelho, para quem os quisesse 
experimentar. Também no Jardim da 
República estiveram seis bicicletas 
elétricas disponíveis para a utilização 
da população que ali passasse.
Para a vereadora da Câmara Municipal 
de Penamacor, Sandra Vicente, estes 
“projetos transfronteiriços são cada 
vez mais importantes”, principalmen-
te quando associados à forte aposta 
“no turismo feita pela autarquia”.  

“Estamos desde o princípio neste pro-
jeto e estaremos recetivos a todos os 
projetos nesta área. A Reserva Natural 
da Serra da Malcata é extremamente 
interessante em termos de fauna e 
flora. As pessoas do interior do país sa-
bem fazer um acolhimento ímpar e ain-
da temos a gastronomia. Se juntarmos 
a isto, este tipo de projetos e parcerias 
chegaremos a algum lado”, disse.

O projeto Moveletur: “Turismo Sus-
tentável e Mobilidade Elétrica em 
Espaços Naturais” visa promover um 
modelo público, sustentável e limpo 
de disponibilização de veículos e bi-
cicletas elétricas para os visitantes de 
áreas naturais transfronteiriças entre 
Portugal e Espanha, criando uma rede 
de itinerários turísticos “verdes” que 
conectem veículos elétricos a pontos 

de interesse naturais e culturais das 
áreas identificadas. Paralelamente, o 
consórcio pretende também capacitar 
empresários do sector turístico e em-
preendedores dos espaços naturais, 
no sentido de garantir uma nova ofer-
ta de mobilidade sustentável.
Este projeto é desenvolvido no âmbito 
do Programa de Cooperação INTER-
REG VA Espanha Portugal (POCTEP) 
2014-2020, tem um orçamento de 
908.829,13 euros, cofinanciado em 
75% pelo Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional (FEDER). Inclui a 
aquisição de 9 veículos e 91 bicicletas 
elétricas, para além da instalação de 
25 postos de carregamento, o desen-
volvimento de uma plataforma de 
monitorização de veículos elétricos e 
uma área exclusiva para a reserva de 
veículos (https://patrimonionatural.
org/moveletur).

Uma comitiva de 29 alunos e duas professoras de Malpartida de Plasencia 
estiveram em Penamacor, no dia 20 de novembro, no âmbito de um in-
tercâmbio com o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches. Esta iniciativa 
foi proposta pela Direção Geral de Ação Exterior, através do Gabinete de 
Iniciativas Transfronteiriças, inserido no Programa INTERREG V-A Espanha-
-Portugal (POCTEP) 2014-2020. O programa, denominado “Encontros Es-
colares 2018”, realizou-se em Penamacor na sequência da relação de pro-
ximidade entre o Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial da UNESCO e a 
Diputación de Cáceres, tendo o 
município Penamacor realizado 
a ponte entre as duas escolas.
Este intercâmbio, ao nível cultu-
ral, gastronómico, da fauna, da 
flora e do património, envolveu 
alunos entre os 10 e os 12 anos, 
dos dois lados da fronteira. 
Registou-se a apresentação de 
powerpoints, degustação de 
produtos regionais portugueses 
e espanhóis, bem como a visita a alguns espaços mais emblemáticos da vila 
de Penamacor, como o Convento de Santo António e o Museu Municipal.

PENAMACORENSES EXPERIMENTARAM VEÍCULOS ELÉTRICOS COM O MOVELETUR

INTERCÂMBIO TRAZ JOVENS  
ESTRANGEIROS A PENAMACOR

ALUNOS ESPANHÓIS  
CONHECERAM PENAMACOR

Cerca de 35 empresários do setor 
turístico da Extremadura espanhola, 
além de alguns representantes polí-
ticos, visitaram o concelho de Pena-
macor, no dia 14 de novembro. Este 
“Encontro de empresários do sector 
turístico da Extremadura”, inserido no 
projeto Interreg - Rede do Tejo Inter-
nacional, teve como principal obje-
tivo facilitar o contacto entre o setor 
turístico português e o setor turístico 
da Extremadura espanhola, além de 
permitir que estes representantes em-
presariais conheçam o território e os 
produtos turísticos locais.
No âmbito deste projeto foram promo-
vidas visitas ao território do Geopark 
Naturtejo e, consequentemente, a to-
dos os municípios que o constituem. 
Os empresários espanhóis foram re-

cebidos no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Penamacor, António Luís 
Beites Soares, tendo decorrido um 
pequeno debate e uma apresentação 
sobre o património natural e cultural 
do concelho, a sua história e ofertas 
turísticas disponíveis, seguida de uma 
visita ao Convento de Santo António.
Segundo o Presidente do Município, o 
problema do envelhecimento da po-
pulação é comum aos dois lados da 
fronteira, mas, porém, o setor turístico 
traz um conjunto de oportunidades 
que não devem ser ignoradas. António 
Luís Beites Soares agradeceu, ainda, 
a visita e garantiu que o Executivo da 
Câmara Municipal estará sempre dis-
ponível para ajudar no que for neces-
sário e pertinente.

COMITIVA DE EMPRESÁRIOS  
ESPANHÓIS VISITA PENAMACOR

confecionado pelos alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastela-
ria do agrupamento de escolas, com recurso a produtos endógenos e  
genuínos do território Terras do Lince.
Recorde-se que a Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais 
(Europarc) atribuiu a Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) à 
candidatura do território da Serra da Malcata dinamizada pelos municí-
pios de Penamacor, Almeida e Sabugal.
A CETS denominada “Terras do Lince”, que envolve uma vasta parceria 
entre os agentes locais de desenvolvimento, tem como objetivo promover 
a região abrangida ao nível do turismo sustentável nesta área protegida.

30 jovens portugueses, romenos e polacos estiveram em Penamacor, 
entre 26 de agosto e 1 de setembro, numa ação inserida no programa 
Erasmus +, organizada pela Agência Local da Juventude das Beiras e 
Serra da Estrela, em parceria com a Câmara Municipal de Penamacor 
e com o apoio da Junta de Freguesia da vila. Destes 30 jovens, dez 
são naturais do concelho e dez de cada um dos países visitantes. 
O tema deste intercâmbio foi o Ecoturismo, pretendendo mostrar as 
boas práticas da região nesta área, tendo os participantes visitado 
vários exemplos de negócios locais de sucesso. O parque natural da 
Serra da Estrela e a aldeia de Monsanto foram duas das paragens 
obrigatórias, sendo que os jovens polacos e romenos trouxeram tam-
bém consigo exemplos de boas práticas dos seus países de origem. 
Além desta partilha de conhecimentos, esta iniciativa permitiu, ainda, 
uma troca de costumes entre os jovens presentes mas também com a 
comunidade local. Entre as atividades realizadas, registam-se jantares 
típicos dos países intervenientes, com danças e cantares e para cul-
minar, uma festa de despedida cultural no Jardim da República, em 
Penamacor, com um momento musical a cargo da Banda Filarmónica 
da Aldeia de João Pires, bem como a visualização de um vídeo em 
que a comunidade local pode ficar a conhecer o que foi realizado 
durante a semana.
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O Festival Afrolatino Transfrontei-
riço de Penamacor regressou nos 
dias 5, 6 e 7 de outubro. Este é um 
evento de cariz solidário, sendo 
que as receitas revertem sempre 
a favor de uma instituição. Este 
ano, reverteram para o Instituto 
Pina Ferraz. O festival contou com 
mais de uma centena de partici-
pantes e, nesta segunda edição, 
decorreram 16 workshops, duas 
festas, um passeio turístico pela 
vila de Penamacor e um jantar de 
gala com seis shows de dança. O 
evento, que decorreu no Palace 
Hotel & Spa Termas de São Tiago, 
contou com instrutores de todo o 
país e de Espanha. Workshops de 
Kizomba; Bachata; Salsa; Semba; 
e Men e Lady Style animaram os 
presentes, num evento que con-
tou com a participação dos instru-
tores Bernardo & Joana (Leiria); 
Carlos e Maria (Cáceres); Cláudio 
& Cris (Quarteira); Fábio & Patricia 
(Castelo Branco); Max & Mariana 
(Castelo Branco); Pagée & Leonor 
(Lisboa); Pedro & Fernanda (Viseu); 
José & Ana (Covilhã); Henrique & 

Viviane (Leiria); Pedro Gomes (Lis-
boa); e Joel Alves (Leiria). Houve, 
ainda, espaço para a música do Dj 
Bernardo Pinto (Leiria). Os parti-
cipantes do festival foram rece-
bidos no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho de Penamacor, no 
domingo, dia 7, tendo, posterior-
mente, sido realizada uma visita 
guiada ao Convento de Santo  
António e ao Museu Municipal.
Esta é uma iniciativa do Município 
de Penamacor, com a colaboração 
da Junta de Freguesia de Pena-
macor, do Palace Hotel & Spa Ter-
mas de São Tiago e do Instituto 
Pina Ferraz.

O Mercado ECO realizou-se em Pe-
namacor, no dia 28 de outubro, com 
bastantes curiosos a deslocarem-se à 
Escola Internacional da vila para par-
ticiparem no evento. Este mercado 
realiza-se no último domingo de cada 
mês no mesmo local. A iniciativa sur-
giu da necessidade de sensibilizar o 
público geral para a importância dos 
produtos locais, produzidos segundo 
regras éticas que visam melhorar o 
meio ambiente e salvaguardar a saú-
de do consumidor. O objetivo é o de 
fornecer uma experiência genuína e 
multicultural a todos os visitantes de 
um mercado pulsante de saúde, vida 
e bem-estar, onde produtores e con-

sumidores criam laços de confiança. 
No Mercado ECO poderão ser encon-
trados frescos biológicos, produtos 
locais, artesanato, produtos naturais 
e produtos a granel.

O Viva Termas Centro, programa 
de eventos, animações e ativi-
dades, passou pelo concelho de 
Penamacor, pelo segundo ano 
consecutivo, nos dias 4 e 6 de 
outubro. O evento encerrou, no 
dia 6 de outubro, sábado, com o 
Balneário das Termas de Águas, a 
abrir as portas e a garantir a oferta 

de uma experiência termal. O pro-
grama teve início no dia 4, com 
um desafio de orientação, na zona 
envolvente às Termas de Águas, e 
continuou, da parte da tarde, no 
Jardim da República, com Jogos 
do Hélder (jogos de cariz tradi-
cional), um workshop de degus-
tação, com a chef Cristina Manso 

Preto e com o nutricionista Pedro 
Botelho, o espetáculo “O Humor 
dá Saúde”, com Pedro Neves e 
Joca Silva, e uma oficina de carta-
zes, recorrendo a técnicas básicas 
de impressão (serigrafia, stencil e 
monotipia) explorando as poten-
cialidades gráficas do desenho e 
do texto tipográfico.

Integrada nas atividades promovidas 
pelo Viva Termas Centro, decorreu, 
ainda no dia 4 de outubro, a receção 
aos alunos e professores da Acade-
mia Sénior de Penamacor, também 
no Jardim da República. 
A representar a Direção da ADRACES e 
do Município de Penamacor esteve a 
vereadora Sandra Vicente, que desejou 
as boas vindas a alunos e professores 
para o quinto ano daquela academia. 
“Espero que se divirtam como se di-
vertiram nos últimos quatro anos. Aos 
professores e aos alunos, sejam bem 
vindos ao quinto ano da Academia 
Sénior de Penamacor”, disse.

O Município de Penamacor assinalou o Dia da Floresta Autóctone, 
no dia 23 de novembro, com uma ação de sensibilização que pre-
tendeu alertar para a importância da preservação desta floresta no 
seu território. Devido às condições climatéricas, esta ação apenas 
teve lugar nas instalações do centro escolar, ficando a visita à Mata 
Municipal e a rota pedagógica ali planeada adiada para uma data 
mais oportuna. Esta iniciativa, aberta à população em geral e à co-
munidade educativa, decorreu no Centro Escolar do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches, tendo os presentes conhecido algumas 
espécies nativas do concelho e percebido a relevância da preserva-
ção destes exemplares no seu habitat natural. 
O Dia da Floresta Autóctone foi estabelecido para promover a di-
vulgação da importância da conservação das florestas naturais, 
apresentando-se simultaneamente como um dia mais adaptado às 
condições climatéricas de Portugal e Espanha para se proceder à 
sementeira ou plantação de árvores, alternativo ao Dia Mundial da 
Floresta, 21 de março, que foi criado inicialmente para os países do 
Norte da Europa.

FESTIVAL AFROLATINO TRANS-
FRONTEIRIÇO DE PENAMACOR 
COM CARIZ SOLIDÁRIO

FESTIVAL DAS ARTES  
DA BEIRA BAIXA PROMOVEU  
ADUFE EM PENAMACOR

MERCADO ECO  
REALIZOU-SE EM PENAMACOR

VIVA TERMAS CENTRO  
PROMOVEU TERMAS DE ÁGUAS EM PENAMACOR

RECEÇÃO AOS ALUNOS  
E PROFESSORES  
DA ACADEMIA SÉNIOR  
DE PENAMACOR

PENAMACOR ASSINALOU  
DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE  

As comemorações do 110º aniversário da Banda Filarmónica de Aldeia 
de João Pires incluíram, no dia 8 de setembro, um momento único 
que juntou no mesmo concerto as cinco bandas presentes no even-
to. À União de Aldeia João Pires S.R.M juntaram-se a Banda Municipal  
Alterense, a Sociedade Filarmónica Fraternidade de S. João de Areias, 
a Sociedade Filarmónica Louriçal do Campo e a Sociedade Filarmónica 
União Maçaense, que tocaram em simultâneo seis peças. Ao todo, fo-
ram cerca de 250 músicos a atuar no mesmo palco, com centenas de  

CENTENAS COMPARECERAM NO 110º ANIVERSÁRIO  
DA BANDA FILARMÓNICA DE ALDEIA DE JOÃO PIRES

pessoas a assistir. Antes, decorreu um desfile com as bandas presentes 
no evento e um almoço convívio.
Presente no evento, o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
António Luís Beites Soares, agradeceu à Banda Filarmónica de Aldeia 
de João Pires o convite para o Município estar presente nas cerimónias, 
deixando claro que é uma “obrigação” do executivo apoiar esta entidade. 
“E vamos continuar a apoiar incondicionalmente porque é uma asso-
ciação que dignifica o concelho. É uma banda com mais de quarenta 
elementos, mérito extraordinário do maestro e de todos os dirigentes”. 
António Luís Beites Soares deixou, ainda, a garantia que, em breve, irão 
iniciar as obras de requalificação da sede da banda. As comemorações 
arrancaram no dia 7 à noite, com a abertura do bar e com a atuação 
de Pedro Domingues (Coverkill). Integradas nas comemorações de Nª 
Srª da Graça, prosseguiram, no dia 8 de manhã, com uma arruada e 
uma Eucaristia, seguida da Procissão. O dia terminou com a atuação de  
Micael Simões e, no domingo, dia 9, voltou a atuar Pedro Domingues, com 
Coverkill. A iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Penamacor.

Cerca de uma centena de pessoas, entre participantes e assistentes, 
presenciou ao Festival de Artes da Beira Baixa, em Penamacor. Este 
festival, que pretendeu dar a conhecer o Adufe, como instrumento 
musical que importa preservar e valorizar, decorreu na Casa do Povo, 
no dia 17 de novembro, contando com as atuações das Adufeiras do 
Paúl, das Adufeiras do Rancho Folclórico do Ladoeiro, das Adufeiras do 
Rancho Folclórico de Monsanto, das Adufeiras do Rancho Folclórico de 
Aranhas e do Adufe em Lisboa, permitindo aos espetadores assistirem a 
vários formas de tocar adufe, características dos diferentes concelhos ali  
representados.
Paralelamente ao Festival de Artes da Beira Baixa, decorreu, da par-
te da manhã, um ateliê de construção de adufes, da responsabilidade 
de António Supico, que contou com a participação de 22 pessoas,  
salientando-se a adesão da comunidade estrangeira de Penamacor. 
Este ateliê pretendeu dar bases aos participantes para que estes pos-
sam aprender a construir e tocar este instrumento musical. 
O adufe é um instrumento tradicional das Beiras e estas atividades  
inseriram-se na estratégia de promoção e valorização deste instrumento. 
De salientar que vários grupos do concelho de Penamacor, ligados à 
música, foram convidados a estar presente no evento, pretendendo-se 
que este projeto tenha reflexo na preservação deste valioso património 
cultural e consequências práticas no futuro.
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Durante o “Passeio Natal na Floresta” foram plantadas 50 árvores au-
tóctones na Mata Municipal de Penamacor. Esta iniciativa, inserida no 
Penamacor Vila Madeiro, decorreu no domingo, dia 16 de dezembro, e 
contou com a participação de cerca de 30 voluntários, entre os quais 
jovens da Malta de 98 do Madeiro, dos Bombeiros Voluntários de Pe-
namacor e de elementos do Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF). Além da plantação destas espécies florestais 
autóctones, decorreu uma atividade de orientação que previa a iden-
tificação de espécies nativas da região na Mata Municipal. Esta inicia-
tiva foi organizada pelo Município de Penamacor, com a colaboração 
da Malta do Madeiro de 98, os Bombeiros Voluntários de Penamacor 
e o ICNF.

A Corrida Noturna Solidária Vila Madeiro regressou, 
no dia 23 de dezembro, para a segunda edição. De-
pois de no ano passado a receita ter revertido a fa-
vor das vítimas dos incêndios, este ano, o valor das 
inscrições reverteu integralmente para os Bombei-
ros Voluntários de Penamacor. Cerca de 140 atletas 
participaram na prova. Esta iniciativa resulta de uma 
organização conjunta da ADEP e do Município de  
Penamacor.

Cerca de 300 idosos, de todas 
as freguesias do concelho de Pe-
namacor, participaram no Natal 
Sénior, que decorreu no Pavilhão 
Desportivo da vila, no domingo, 
dia 16 de dezembro, no âmbito da 
programação do evento “Pena-
macor Vila Madeiro” . O programa 
do encontro incluiu a celebração 
de uma missa, um almoço convívio, 
animação musical durante a tarde, 
com a atuação do Grupo Modas 
Antigas, do Rancho Folclórico de 

Penamacor e do Grupo de Canta-
res de Pedrógão de São Pedro, e 
um lanche partilhado.
Com esta iniciativa, o Município de 
Penamacor pretende proporcionar 
aos idosos do concelho um dia  
diferente na época natalícia. No 
final do evento, foi entregue uma 
lembrança a cada participante.

Mais de uma centena de crianças partici-
pou na habitual Festa de Natal que, este 
ano, decorreu na tenda “Natal na Floresta”, 
situada no ex-quartel de Penamacor. A ini-
ciativa envolveu os alunos do Jardim-de-In-
fância e 1º Ciclo do Agrupamento de Escola 
Ribeiro Sanches e do Jardim de Infância 
de Nossa Senhora das Dores, no dia 14 de 
dezembro. Da parte da manhã, as crian-
ças puderam assistir ao espetáculo musi-
co-teatral “A Banda de Natal da Floresta”.  
Seguiram-se as apresentações por parte 
dos mais novos, subordinadas ao tema 
“Natal na Floresta”, com música, dança 
e teatro, e a chegada do Pai Natal, ainda 
antes do almoço. Já durante a tarde, re-
gistaram-se ações de Educação Ambiental, 
com jogos pedagógicos, organizadas pelo 
Município de Penamacor em parceria com 
o Serviço Educativo do Geopark Naturtejo 
- Geopark Mundial da UNESCO. Na tenda, 
esteve patente uma exposição com os tra-
balhos dos alunos do jardim-de-infância 
e do 1º ciclo das escolas de Penamacor. 
Recorde-se que, inserida no Penamacor 
Vila Madeiro, a tenda “Natal na Floresta”, 
situada no ex-quartel, teve várias atividades 

NATAL SÉNIOR  
EM PENAMACOR COM CERCA 
DE 300 IDOSOS

CORRIDA NOTURNA  
SOLIDÁRIA VILA MADEIRO 
COM QUASE UMA CENTENA  
E MEIA DE ATLETAS

FESTA DE NATAL VOLUNTÁRIOS  
PLANTAM 50 ÁRVORES NA MATA 
MUNICIPAL DE PENAMACOR

PENAMACOR  
ACENDEU MADEIRO
No dia 23 de dezembro, pelas 23:59, foi aceso o Madeiro de Penamacor, com uma  
multidão a assistir ao ato. Este foi um dos pontos altos do evento, que arrancou no  
dia 7 de dezembro. Também o primeiro fim de semana do Vila Madeiro foi vivido em 
ambiente de festa na vila de Penamacor. O momento alto foi o desfile, no sábado, que 
contou com uma multidão de pessoas a assistir. Foram mais de duas dezenas de 
 tratores que depositaram a lenha que carregavam junto do adro da Igreja Matriz.  
Durante os três fins de semana em que decorreu o evento houve animação de rua,  
com atuação de inúmeros grupos, concertos e atividades desportivas e culturais.

programadas até ao dia 23 de dezembro. 
Durante o horário de funcionamento, os 
visitantes da tenda puderam encontrar jo-
gos pedagógicos, vídeos de natureza, um 
slidermove, onde podiam tirar a sua foto-
grafia “na floresta”, e um equipamento de 
realidade virtual, onde foi possível observar 
a floresta a 360 graus. Decorreram, ainda, 
workshops de gastronomia “Sabores da 
Floresta” e uma sessão de Live Cooking 
com o chefe Valdir Lubave.

DOS MAIS NOVOS NA TENDA “NATAL 
NA FLORESTA” EM PENAMACOR
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Cerca de 85 crianças, com idades 
compreendidas entre os 5 e os 
14 anos, participaram na edição 
de verão da “Academia Explorar 
e Aprender – Experimentação e  
Reforço de Conhecimentos”. 
Organizada pelo Município de Pe-
namacor através do Gabinete de 
Ação Social e Educação, a iniciativa 
decorreu durante as presentes fé-
rias letivas de verão, entre os dias 2 
de julho e 3 de agosto, com o obje-
tivo principal de estimular compe-
tências, incluindo um conjunto de 
atividades diversificadas, que pro-
moveram não só o conhecimento 
como também o divertimento e a 
partilha de experiências.
Ao longo de cinco semanas, os par-
ticipantes tiveram a oportunidade 
de realizar atividades, com o apoio 

de monitores credenciados, em 
diversas áreas de estimulação do 
conhecimento, desde as ciências 
à história, línguas, saúde, leitura 
e literatura infantil, matemática, 
cultura, artes plásticas, desporto, 
entre outras. 
Esta edição da “Academia Explorar 
e Aprender” teve a colaboração de 
serviços camarários como o Mu-
seu e a Biblioteca municipais, dos 
profissionais de Educação Física 
do Município, além de entidades 
como as juntas de freguesia de 
Penamacor, de Benquerença e da 
Meimoa e a empresa local Euromel.

O pessoal docente e não docente 
do Agrupamento de Escolas Ribei-
ro Sanches foi recebido, no dia 3 de 
setembro, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Penamacor pelo Pre-
sidente do Município, António Luís 
Beites Soares, numa altura em que 
acontecia o arranque do novo ano 
letivo. Durante a receção, o autarca 
disse esperar que todas as atividades 
relativas ao Plano Integrado e Inova-
dor de Combate ao Insucesso Escolar, 
incluindo as Salas de Aula do Futuro, 
sejam colocadas em prática duran-

te o primeiro período do ano letivo. 
“Creio que são ferramentas que vão 
dar algum apoio ao vosso trabalho 
de promoção do sucesso escolar”, 
disse. António Luís Beites Soares deu, 
ainda, as boas vindas aos que estão 

em Penamacor pela primeira vez e 
garantiu que a autarquia está dis-
posta a apoiar a comunidade escolar 
em tudo o que for necessário para 
que o sucesso educativo no concelho 
seja uma realidade. “O Município tem 

um papel importante na educação 
no concelho. Vamos trabalhar num 
espírito de colaboração entre o Agru-
pamento de Escolas Ribeiro Sanches 
e o município, como, aliás, temos 
vindo a fazer. Os dados que temos 
relativamente ao ano letivo anterior 
mostram-nos que também é possível 
ter ensino de excelência no interior 
do país”.
A receção terminou com um almoço 
na Praia Fluvial “O Moinho”, na Ben-
querença, e com uma visita à zona 
norte do concelho de Penamacor.

O Convento de Santo António, em Penamacor, recebeu, no sábado, 
dia 15 de dezembro, o 2º Encontro de Cantares ao Menino. Esta 
iniciativa, inserida no Penamacor Vila Madeiro, contou com a atua-
ção de grupos vindos de diversas regiões do país como o Rancho 
Folclórico "As Mondadeiras de Casa Branca" de Sousel, em repre-
sentação do Alto Alentejo, os Cavaquinhos da Rebordosa, da Beira 
Litoral Serrana, o Rancho Típico de Vila Nova, também da Beira 
Litoral, e o anfitrião Grupo Modas Antigas, em representação de 
Penamacor e de toda a Beira-Baixa. O encontro contou com cerca 
de 130 pessoas, entre participantes e público presente. Esta ini-
ciativa, organizada pela Associação Cultural Resumo Fonético, que 
tem no seu seio o Grupo de Recolhas Tradicionais Modas Antigas, 
em colaboração com a Câmara Municipal e a Santa Casa da Mise-
ricórdia locais, pretendeu, assim, ser uma representação digna de 
Cantares ao Menino.

A Igreja Matriz de Penamacor encheu para assistir ao Concerto de Natal 
da Academia de Musica e Dança do Fundão (AMDF), que contou com a 
participação dos alunos do polo de Penamacor.
O concerto decorreu no sábado, 15 de dezembro, inserido no Penamacor 
Vila Madeiro, e foi organizado pela AMDF em parceria com o Município 
de Penamacor.

A Feira do Livro, atividade di-
namizada na Biblioteca Muni-
cipal, integrada no Penamacor 
Vila Madeiro, decorreu entre o 
dia 3 e o dia 31 de dezembro. 
Esta iniciativa pretendeu es-
timular a leitura, além de ter 
permitido que se oferecesse 
uma prenda diferente nesta 
época natalícia. Além dos li-
vros disponíveis para venda, 
que foram desde a literatura 
infantil à ficção para adultos, 
estiveram disponíveis tam-
bém jogos de ciência.

Quase três centenas e meia de jovens participaram no desafio de 
orientação Orimadeiro, registando-se um acréscimo de 40% de parti-
cipantes em relação ao último ano. A atividade, que decorreu a 12 de 
dezembro e que foi realizada no âmbito do Penamacor Vila Madeiro, 
está na terceira edição. Este ano, teve como tema o Natal na Floresta, 
inserida nas atividades da tenda como o mesmo nome, situada no  
ex-quartel. Nesta edição do Orimadeiro participaram alunos da EB23 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, do Centro Escolar de  
Penamacor, no Jardim de Infância Nossa Senhora das Dores e de escolas 
de Nelas, Covilhã e Sertã.

CANTARES AO MENINO JESUS 
REVIVIDOS ATRAVÉS DE  
ENCONTRO EM PENAMACOR

IGREJA MATRIZ DE PENAMACOR ENCHEU 
PARA ASSISTIR AO CONCERTO DE NATAL 
DA AMDF EM PENAMACOR

ORIMADEIRO COM CERCA 
DE 340 PARTICIPANTES

PENAMACOR RECEBEU 
MAIS UMA EDIÇÃO DA 
ACADEMIA EXPLORAR  
E APRENDER

DOCENTES E NÃO DOCENTES RECEBIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

O Gabinete de Ação Social e Educação do Município de Penama-
cor, com a colaboração do Agrupamento de Escolas Ribeiro San-
ches, está a realizar, no presente ano letivo, um projeto designado 
“Filosofia para Crianças”. Este é um programa educativo que tem 
como principal objetivo colocar em prática a arte de pensar de 
uma forma criativa, crítica e afetiva, desenvolvendo assim com-
petências cognitivas, afetivas e sociais das crianças através de 
metodologias educativas variadas.
De realçar que este é um projeto piloto, que procura responder à 
estimulação de aprendizagens ao nível da linguagem, comunicação 
e pensamento crítico, bem como promover os relacionamentos in-
terpessoais saudáveis e a concentração.
As sessões tiveram início no dia 23 de novembro, sendo que este 
programa é destinado aos alunos do 1º ciclo (turmas do 2º, 3º e 4º 
anos), aplicado em pequenos grupos e conta com uma formadora 
certificada pelo Centro de Formação de Educadores e Professores 
da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática.

PENAMACOR IMPLEMENTA 
PROJETO PILOTO DE FILOSOFIA 
PARA CRIANÇAS

42 cavaleiros participaram no Passeio 
Equestre Penamacor Vila Madeiro, 
no sábado, dia 15 de dezembro. Esta 
quinta edição teve um acréscimo do 
número de participantes, em relação 
aos anos anteriores, tendo inclusive 
atraído cavaleiros da vizinha Espa-
nha. Os participantes na iniciativa 
passearam pela vila e pelo concelho, 
num evento que tem como objetivo 
mostrar o potencial do concelho de 
Penamacor para o turismo equestre 
e divulgar aos visitantes o Penamacor 
Vila Madeiro.

PASSEIO EQUESTRE PENAMACOR VILA  
MADEIRO JUNTA CAVALEIROS PORTUGUESES 
E ESPANHÓIS

FEIRA  
DO LIVRO 
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O Encontro dos Afetos, que de-
correu no dia 29 de setembro, no 
Parque de Campismo do Freixial, 
teve um balanço deveras positivo, 
tendo envolvido 77 participantes, 
entre crianças, pais/encarregados 
de educação e staff do evento. A 
iniciativa foi destinada a todas as 
crianças do concelho de Penama-
cor, do primeiro ao sexto ano de 
escolaridade, desde que acompa-
nhados pelos pais ou encarregados 
de educação. O Encontro dos Afe-
tos é da responsabilidade da CPCJ 
Penamacor e conta já com cinco 

edições. O encontro tem como 
objetivo criar espaços lúdicos 
entre pais e filhos e promover a 
interação entre estes, o que mui-
tas vezes não é possível durante 
o quotidiano. Durante o Encontro 
dos Afetos decorreram várias 
atividades, entre as quais: jogos 
tradicionais, GeoAfetos (jogos do 
Geopark Naturtejo), FloraAfetos 
(jogos com a flora do Parque de 
Campismo), CampingAfetos (reali-
zação de mobiliário de campismo 
em colaboração com os escoteiros 
de Penamacor) e OrientaAfetos 

(jogos de orientação), para além 
de uma frequente distribuição de 
afetos através da oferta de auto-
colantes. No final das atividades, 
a CPCJ serviu um almoço buffet a 

todos os participantes (crianças e 
pais) e a piscina esteve disponível 
para quem quisesse aproveitar o 
último dia de abertura daquela 
infraestrutura deste ano civil.

Decorreu, no dia 12 de novembro, 
mais uma edição do evento “As Pa-
nelas de Ferro e a Sopa Tradicional, 
os Gastro-SuperHeróis”, iniciativa que 
pretendeu sensibilizar a comunidade 
escolar (alunos do primeiro ciclo e 
pré-escolar) para hábitos de alimen-
tação saudáveis, pretendendo, igual-
mente, que estas crianças possam le-
var para os seus lares esses mesmos 

hábitos. Cerca de 200 pessoas, entre 
crianças do Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches (AERS), do infantário 
da Santa Casa da Misericórdia de Pe-
namacor, elementos da Academia Sé-
nior, encarregados de educação, re-
presentantes do Município e da CPCJ 
e profissionais do Centro de Saúde, 
participaram na iniciativa, que teve 
início com os workshops pedagógicos 

“Sabores de Ontem”, “Conhecimentos 
de Hoje” e “Saúde para o Futuro” e 
que culminou com um almoço sau-
dável. Este almoço, que decorreu no 
Centro Escolar e que foi confecionado 
pelos alunos do Curso Profissional de 
Cozinha e Pastelaria do AERS, com 
a ajuda de auxiliares da escola, do 
Centro de Saúde e alunos da Acade-
mia Sénior de Penamacor, teve como 

menu Migas de Bacalhau, Rancho à 
Portuguesa e Maçã Assada, tudo con-
fecionado com alimentos saudáveis.
“As Panelas de Ferro e a Sopa Tradi-
cional, as Gastro-SuperHerois” é uma 
organização do Centro de Saúde de 
Penamacor, que conta com a Câmara 
Municipal, o AERS, a Santa Casa da 
Misericórdia, a Academia Sénior e a 
CPCJ como parceiros.

ENCONTRO DOS AFETOS COM BALANÇO MUITO POSITIVO

GASTRO SUPERHERÓIS ALERTOU PARA HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEIS

PENAMACOR DEU A  
CONHECER VILA COM VISITAS 
GUIADAS E ENCENADAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL COM  
VÁRIAS EXPOSIÇÕES

As turmas do 7º ano (turmas A e B) do Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches (AERS) colheram a azeitona de algumas olivei-
ras da Câmara Municipal de Penamacor, situadas junto ao Cen-
tro Escolar da vila, no início do mês de dezembro. Esta atividade 
realizou-se no âmbito do projeto de flexibilidade curricular das 
turmas do 7º ano do AERS “Do azeite à azeitona” e pretende que 
os alunos possam experienciar todo o processo, desde a apanha 
da azeitona, à simulação do fabrico do azeite em laboratório, ao 
retalho da azeitona, ao fabrico de alguns produtos derivados e 
à transformação no lagar, com a visita a duas destas infraestru-
turas, uma mais moderna e outra mais tradicional. Este projeto 
decorre durante todo o ano letivo.

TURMAS DO AERS  
COLHEM AZEITONA  
EM PENAMACOR O Município de Penamacor dinami-

zou, durante este último ano, a ativi-
dade “Visitas Guiadas e Encenadas”, 
ação que levou os participantes a 
conhecer melhor a história e cultu-
ra da vila. Este projeto permitiu três 
experiências distintas: “Convento de 
Santo António de Penamacor”, “Pe-
namacor Medieval” e “Penamacor: 
Figuras, Factos e Lugares”.
As primeiras ações da iniciativa de-
correram nos dias 18 e 30 de março, 
com “Visitas Guiadas e Encenadas ao 
Convento de Santo António de Pena-
macor”. Neste roteiro, pretendeu-se 
dar a conhecer, sob ponto de vista 
histórico e artístico, um dos monu-
mentos emblemáticos da vila de Pe-
namacor e certamente o mais rico em 
termos de arquitetura e decoração. A 
visita constou de uma componente 
narrativa de enquadramento histó-
rico protagonizada por um “frade 
capucho” de S. Francisco, seguida de 
uma descrição artístico-arquitetónica. 
Foi introduzida e finalizada por apon-
tamentos musicais, em relação com o 
período de vida do convento.

Já na ação “Visitas Guiadas e En-
cenadas – Penamacor Medieval”,os 
participantes ficaram a conhecer os 
monumentos emblemáticos do perí-
metro medieval de Penamacor (Torre 
de Menagem, Torre do Relógio, Casa 
da Câmara/Pelourinho), servida de 
informação histórica e de dois mo-
mentos musicais distintos, que en-
quadram temporalmente cada um 
dos monumentos: período medieval 
e início do século do século XVI.
Por fim, nas “Visitas Guiadas e Ence-
nadas – Penamacor: Figuras, Factos 
e Lugares” foi proposta uma visita 
pela vila de Penamacor do século 
XVIII e seguintes, com informações e 
comentários sobre individualidades 
marcantes, acontecimentos e lugares 
com história. Ali se falou de judeus e 
cristão-novos e desse penamacoren-
se maior que foi Ribeiro Sanches, do 
Real Hospital Militar/Quartel/Compa-
nhia Disciplina, do Jardim da Aveni-
da, do Teatro Clube, entre outros.

A Biblioteca Municipal de Pe-
namacor teve patente, até ao 
dia 31 de julho, uma Exposição 
Coletiva de Pintura, da autoria 
de Conceição Cascavel, Fátima 
Mouta e Gracinda Robalo, alunas 
da da disciplina de Pintura da 
Academia Sénior de Penamacor, 
e Maria José Mariano, orienta-

dora dessa mesma disciplina. A 
mostra exibiu trabalhos maiori-
tariamente realizados em óleo, 
aguarela e acrílico. Durante o mês 
de agosto, foi a vez da exposição 
de Casas de Bonecas “Lar Doce 
Lar”. Esta exposição só foi possí-
vel com a contribuição de Alcina 
Cruchinho, Ilda Lopes, Maria João 
Cunha, Maria João Carreirinho e 
Sara Gaspar. No mesmo espaço 
esteve patente, até ao dia 12 de 
setembro, uma exposição que é 
resultado do ateliê “Bordados & 

Outras Brincadeiras”, organizado 
pela Junta de Freguesia de Pe-
namacor. Cerca de 25 pessoas, na 
sua maioria crianças mas também 
alguns adultos, participaram nes-
ta atividade, que além do ensino 
da arte de bordar, teve também 
uma componente musical, com 
a aprendizagem do toque de 
instrumentos de percussão. Em 
setembro, esteve patente a expo-
sição “O Olhar de Jolon - Gentes 
com história”. A mostra incluiu um 
conjunto de 20 fotografias de fi-

guras típicas e artesãos, algumas 
com mais de cinco décadas e ou-
tras mais recentes.
Já a exposição Casa no Campo es-
teve em exibição durante todo o 
mês de outubro. Esta mostra exibiu 
a coleção de moda de Stéphanie 
Gonçalves e resulta do trabalho 
que apresentou no final do curso, 
sendo inspirada no campo, na na-
tureza e nas origens da autora.
Por fim, durante o mês de no-
vembro, esteve patente a expo-
sição Quadros da Religiosidade 
Popular, organizada por Francis-
co e Manuela Abreu e que contou 
com o contributo de outros par-
ticipantes.
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Cerca de uma centena de pessoas participou no Passeio Interfreguesias do concelho de Pena-
macor, que decorreu no dia 22 de setembro. A partida foi realizada em dois pontos distintos: 
Estádio Municipal de Penamacor e Aranhas. Os participantes partiram, depois, em direção ao 
Parque de Campismo do Freixial, onde convergiram, em percursos de cerca de 10,5 quilóme-
tros. Naquele espaço decorreu um almoço convívio, ao qual não faltou a animação musical.
Esta foi a segunda edição do evento, que tem como objetivo promover a mobilidade, 
através de uma caminhada, e o convívio entre a população de todas as freguesias do 
concelho. Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de 
Penamacor, em articulação com as restantes juntas de freguesia do concelho.

Um grupo de nove ciclistas portugue-
ses e franceses, todos residentes na 
zona de Paris, percorreu, em julho, 
cerca de 1600 quilómetros desde a 
capital francesa até Penamacor, ten-
do sido recebidos pelos Presidentes 
da Câmara Municipal e da Junta de 
Freguesia e por outros representantes 
do Município, no Jardim da República. 
Foram 11 os ciclistas que partiram de 
França mas dois apenas concluíram as 
duas primeiras etapas, indo ter com o 
restante grupo a Castelo Branco para 
realizarem as duas últimas. O total da 
viagem perfez dois mil quilómetros, 
sendo que de Penamacor, os via-
jantes partiram em direção à capital 
portuguesa com paragem em Fátima. 
O objetivo da viagem foi o de home-
nagear os pais e avós emigrantes que 
fizeram o percurso inverso há alguns 
anos atrás, explicou Artur Faria, na-
tural de Leiria. O grupo passou em 
Penamacor já que um dos elementos, 
Narciso Timóteo, é penamacorense.

Cerca de meia centena de amantes da marca Land 
Rover estiveram, no fim de semana de 15 e 16 de 
setembro, na Praia Fluvial “O Moinho”, na Benque-
rença. Este acampamento Land Raia foi destinado 
a amantes da marca e a sócios do Landmania Clube 
de Portugal, tendo sido organizado pelo Núcleo de 
Landmaníacos das Beiras. Durante o fim de semana 
registaram-se atividades de campismo, canoagem, 
padel, atividades com insufláveis e dois percursos 
turísticos. O primeiro passou pela zona da ribeira, 
pelos pontos turísticos da Benquerença e pela Se-
nhora da Quebrada. O segundo passou pela Serra de 
Santa Marta, pelo Centro da Vila e pelo Castelo de 
Penamacor, pela Ponte Romana e pela Praia Fluvial 
da Meimoa. Por fim, esteve disponível uma pista de 
obstáculos para os cerca de 20 carros presentes.
A iniciativa contou com o apoio do Município de Pe-
namacor e da Junta de Freguesia da Benquerença.

CERCA DE UMA CENTENA PARTICIPOU NO 
INTERFREGUESIAS DE PENAMACORLANDMANÍACOS ACAMPARAM 

NA BENQUERENÇA

CICLISTAS PEDALAM 
1600 QUILÓMETROS 
ATÉ PENAMACOR

Partiu de Penamacor, no dia 26 de julho, a Portugal 
Ultramarathon Beira Baixa, prova que contou com 
59 atletas de dez nacionalidades diferentes, de  
locais tão distantes como o Japão ou os Estados Uni-
dos. A Portugal Ultramarathon (PT281) Beira Baixa, 
uma das maiores distâncias do mundo, atravessa 
uma natural paisagem, percorrendo concelhos como 
Penamacor, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Rodão, 
Proença-a-Nova, Oleiros e Castelo Branco, em Portu-
gal. Um percurso com 281 km desenhado por trilhos 
florestais e pedestres, caminhos rurais e estradas 
de asfalto, com passagem pelo Geopark Naturtejo, 
castelos, Aldeias de Xisto e praias fluviais. Este é um 
duro desafio físico que os inscritos tiveram que con-
cluir, guiados por GPS, no máximo em 66 horas.

O percurso foi realizado de forma contínua, com par-
tida de Penamacor e passagens pela Serra de Mal-
cata, Monsanto e Penha Garcia, Idanha-a-Nova, Tejo 
internacional, Vila Velha de Ródão, Portas de Ródão, 
Oleiros pelos Trilhos dos Apalaches, Proença-a-Nova e 
com final em Castelo Branco. Em Penamacor, a prova 
teve partida em frente ao Edifício dos Paços do Con-
celho, passou pelo Jardim da República, em direção 
ao antigo quartel, seguindo em direção à Zona Histó-
rica da vila e à Aldeia de João Pires. Os participantes 
fizeram um briefing no Salão Nobre do edifício da 
Câmara Municipal e tiveram direito a um reforço ali-
mentar no Jardim da República. A organização é da 
Horizontes e tem o apoio da Câmara Municipal e da 
Junta de Freguesia de Penamacor.

PORTUGAL ULTRAMARATHON BEIRA BAIXA 
PARTIU DE PENAMACOR
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JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
“A montanha de livros mais alta do mundo”
Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

TODO
MÊS

JANEIRO A JUNHO

06 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00

JAN.

09
JAN.

AQUI HÁ CINEMA 
“Homem Aranha: regresso a casa” / Maiores de 12 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

15
28.JAN.

EXPOSIÇÃO: O ARMISTÍCIO DA PRIMEIRA  
GRANDE GUERRA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

15
JAN.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO: OS PORTUGUESES  
NA GRANDE GUERRA - OS BATALHÕES DOS BEIRÕES 
EM ÁFRICA E FRANÇA” 
de António Lopes Pires Nunes
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

FILOSOFIA PARA CRIANÇAS 
Projeto Educativo para a formação e desenvolvimento das 
crianças e jovens

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO 
(JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL) 
Programa dirigido aos alunos do 1º, 2º, 3º ciclos e secun-
dário do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches

AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARENTAL
PROJETO OLHO DE LINCE 
Prevenção e Estimulação de Competências Escolares

19
JAN.

ORIATIVIDADES 
Atividades no âmbito do Desporto Escolar
PENAMACOR | Agr. de Escolas Ribeiro Sanches | Org.: EB23RS, 
COC, CMP e JFP

23
JAN.

AQUI HÁ CINEMA 
“The incredibles” / Maiores de 6 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

JANEIRO A MARÇO
PROMOÇÃO DA OBTENÇÃO DA ESCOLARIDADE 
OBRIGATÓRIA
Sessões de esclarecimento junto da comunidade de etnia 
cigana das freguesias de Pedrógão S. Pedro e Salvador
PEDRÓGÃO DE S. PEDRO | Org: CPCJ

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
“Plantar um beijinho” / Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

TODO
MÊS

01
22.FEV.

EXPOSIÇÃO: PROFISSÕES ANTIGAS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: BMP/CMP

03 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00

FEV.

13
FEV.

AQUI HÁ CINEMA 
“Velocidade Furiosa 8” / Maiores de 12 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

14
FEV.

DIA DOS NAMORADOS 
SÃO VALENTIM NA BIBLIOTECA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

14
FEV.

A VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES  
DE INTIMIDADE / NAMORO
Peça de teatro/dança
PENAMACOR | Agr. de Escolas Ribeiro Sanches | Org.: CPCJ

14
FEV.

ORILOVE / ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Tema: Dia dos Namorados
PENAMACOR | Mata Municipal | Org.: COC, CMP e JFP

25
01.MAR.

CARNAVAL NA BIBLIOTECA
A biblioteca disponibiliza/aluga fatos de carnaval para 
adulto e criança, mediante caução
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

27
FEV.

AQUI HÁ CINEMA 
“Patrulha de gnomos” / Maiores de 6 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
“Tal com tu” / Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

TODO
MÊS

03 MATINÉS DANÇANTES / BAILE DE CARNAVAL 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00

MAR.

06
27.MAR.

EXPOSIÇÃO: AS MÁSCARAS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: BMP/CMP

07 COMEMORAÇÃO DO DIA DO PATRONO
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 
PENAMACOR | Agr. de Escolas Ribeiro Sanches | Org.: AERSMAR.

10
MAR.

ORIART / ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Tema: Artes / Integradas no Dia do Patrono
PENAMACOR | AERS | Org.: EB23RS, COC, CMP e JFP

13
MAR.

AQUI HÁ CINEMA 
“Thor: Ragnorok” / Maiores de 12 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

15
MAR.

ORIFAMILY / ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Tema: Dia da Família
PENAMACOR | Mata Municipal | Org.: COC, CMP e JFP

21
MAR.

ORIFOREST/ ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Tema: Dia Mundial da Árvore
PENAMACOR | Mata Municipal | Org.: COC, CMP e JFP

22
MAR.

HÁ POESIA, HÁ FADO! 
Celebração do Dia da Poesia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

23
MAR.

ORIESCUTA / ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Com o Agrupamento de Escoteiros 163 de Penamacor
PENAMACOR | Mata Municipal | Org.: COC, CMP e JFP

24
MAR.

PASSEIO DA PRIMAVERA 
08h00 - Concentração no Largo de Santo António
13h00 - Partilha de merendas e tarde de convívio
MEIMÃO | Org.: Junta de Freguesia de Meimão

27
MAR.

AQUI HÁ CINEMA 
“Ferdinando” / Maiores de 6 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

ABRIL
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA 
O MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS INFANTIS 
PENAMACOR | Org.: CPCJ

TODO
MÊS

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
“O sexto sentido” / Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

TODO
MÊS

01
23.ABR.

EXPOSIÇÃO: TRADIÇÕES QUARESMAIS DO CONCELHO 
DE PENAMACOR
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

07 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00ABR.

10
ABR.

AQUI HÁ CINEMA 
“Planeta dos macacos: A guerra” / Maiores de 12 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER DE PENAMACOR 
EXPERIMENTAÇÃO E REFORÇO DE CONHECIMENTOS
FÉRIAS LETIVAS DE PÁSCOA
INFO/INSCRIÇÕES Gab. de Ação Social e Educação do Município 
de Penamacor / Tel.: 277 394 040 / gab.social@cm-penamacor.pt
PENAMACOR | Org.: CMP

DATA A 
DEFINIR

/  EXPOSIÇÕES  /  MÚSICA E DANÇA  /  LIVROS E LEITURAS  /  TRADIÇÕES  /  PASSEIOS E CONVÍVIOS  /  ENSINO E EDUCAÇÃO   /  DESPORTO  /  COMEMORAÇÕES  /  FÓRUNS  /  FEIRAS  /  FESTAS E ROMARIAS  /

18
ABR.

COMEMORAÇOES DO DIA INTERNACIONAL  
DE MONUMENTOS E SÍTIOS
PENAMACOR | Org.: CMP e Santa Casa da Misericórdia de Penamacor

18
JAN.

19
JAN.

20
JAN.

JANEIRO MÊS DE JANEIRAS 
CÂNTICOS DE JANEIRAS EM TODO O CONCELHO

TODO
MÊS

07
ABR.

CERIMÓNIAS DA QUARESMA: PROCISSÃO DOS PASSOS
PENAMACOR | Org.: Santa Casa da Misericórdia de Penamacor

07
ABR.

ENTOAÇÃO DOS MARTÍRIOS DO SENHOR 
PENAMACOR | Org.: Rancho Folclórico de Penamacor

24
ABR.

AQUI HÁ CINEMA 
“Idade da Pedra” / Maiores de 6 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

19
ABR.

CERIMÓNIAS DA QUARESMA: PROCISSÃO  
DO ENTERRO DO SENHOR 
PENAMACOR | Org.: Santa Casa da Misericórdia de Penamacor

19
ABR.

ENTOAÇÃO DOS MARTÍRIOS DO SENHOR 
PENAMACOR | Org.: Rancho Folclórico de Penamacor

22
ABR.

ROMARIA DA SENHORA DO INCENSO
PENAMACOR 

25
ABR.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
PENAMACOR | Assembleia Municipal e CMP

25
ABR.

CAMINHADA DA LIBERDADE 
Comemorações do 25 de Abril
8hOO - Concentração no Largo de Santo António
13h00 - Almoço e tarde de convívio 
MEIMÃO | Org.: Junta de Freguesia de Meimão

CANTAR DAS JANEIRAS 
MEIMOA | Org.: ACDAM

SEXTAS
E SÁBADOS

02 COMADRES 
MEIMOA | Org.: ACDAM

MAR.

25
ABR.

OILERBITY / ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Tema: Dia da Liberdade
PENAMACOR | Org.: COC, CMP e JFP

[17h00]   INAUGURAÇÃO DO EVENTO,  visita aos expositores e 
animação com o Grupo de Bombos “Os Grifos” [19h30] Picadi-
nhos da Concertina / Animação de Rua [21h30] Orfeão de Castelo 
Branco / Lagar [22h30] Trovadores da Beira / Adro da Igreja

[11h00] Abertura / Os Chibatas / Animação de rua [14h00] 
Tok’Avakalhar / Animação de rua [14h30] Os Fotógrafos / Ani-
mação itinerante [15h00] Cantar das Janeiras; Tocadores de 
concertina e acordeão do Concelho;  DESFILE DAS VARAS;  
Leitura da Carta do Fumeiro; Leilão das Varas [17h00] Show 
cooking de gastronomia tradicional [17h30] Grupo de Sevi-
lhanas de Eljas / Adro da Igreja [18h30] Celtitando / Animação 
de rua [22h00] Grupo de música tradicional “Sons do Tempo” 
/ Adro da Igreja

[11h00] Abertura / Grupo de Bombos da Casa do Povo do 
Paul [14h00] Bombos e Adufes da Casa do Povo do Paul / 
Animação de rua [15h00]  XX FESTIVAL DE FOLCLORE  com a 
participação de ranchos portugueses e espanhóis [15h30] 
Teatro de rua: “Porco Personal Training” [18h00] Atelier de 
gastronomia: “À mesa com o fumeiro” [18h30] Manta de  
Ourelos / Animação de rua

TODOS OS DIAS: Espaço infantil / Beco do Forno 
ORIFUMEIRO / Atividades de orientação 
Org.: CMP e Junta de Freguesia de Aranhas

20 21
AG

EN
DA

AG
EN

DA



11 DE JUNHO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a Alte-
ração Orçamental nº 7/2018 e as Grandes Opções do Plano 
nº 7/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MB 
- 06/2018: “Requalificação Urbana do Centro de Aranhas”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de “Em-
parcelamento Simples”, denominado Lote II (casa Pimentel). 
Proposta de aprovação submetida à Câmara por José Faro de 
Sousa Pimentel e Irmãos;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de “Em-
parcelamento Simples”, denominado Lote III (casa Pimentel). 
Proposta de aprovação submetida à Câmara por José Faro de 
Sousa Pimentel e Irmãos;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação do 
Procedimento de 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 140,52km;
20 DE JULHO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão Orça-
mental nº 2/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MA - 
05/2018: “Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MB - 
07/2018: “Requalificação do Castelo/Fortaleza de Penamacor”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MC - 
08/2018: “Beneficiação da Barragem da Baságueda”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Porme-
nor “Zona Industrial de Penamacor – Ampliação Sul” – Rela-
tório de Ponderação da Discussão Pública, “Versão Final” da 
proposta do Plano;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório de 
Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública, “Ver-
são Final” da proposta do “Programa Estratégico de Reabili-
tação Urbana de Penamacor”;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório de 
Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública,  

“Versão Final” da proposta do “Programa Estratégico de Rea-
bilitação Urbana de Benquerença”;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório de 
Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública, “Ver-
são Final” da proposta do “Programa Estratégico de Reabili-
tação Urbana de Bemposta”;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de Ar-
quitetura de “Incubadora para a Valorização dos Recursos 
Endógenos”;
3 DE AGOSTO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta de re-
dução de taxas – Processo 20/2017 – Ricardo José Vicente 
Bernardino;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Pedido de Es-
clarecimento – Proc. N.º MB - 07/2018: “Requalificação do 
Castelo/Fortaleza de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, 
no valor de € 522,93 (Quinhentos e vinte e dois euros e no-
venta e três cêntimos);
17 DE AGOSTO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a adjudicação e 
aprovação da minuta de contrato: “Requalificação Urbana do 
Centro de Aranhas”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro à Federação Portuguesa de Ciclismo no valor 
de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros).
10 DE SETEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Adesão ao Pacto 
de Autarcas para o Clima e Energia;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação e 
minuta do contrato – Proc. N.º MB - 07/2018: “Requalificação 
do Castelo / Fortaleza”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação e 
minuta do contrato – Proc. N.º MC - 08/2018: “Beneficiação 
da Barragem da Baságueda”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar Adenda ao Proto-
colo entre o Município de Penamacor e a Rodoviária da Beira 
Interior, S.A.;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Pagamento de 
indemnização – Acidente de viação no valor de € 702,90 
(setecentos e dois euros e noventa cêntimos).

21 DE SETEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação à 
Alteração Orçamental Nº 8/2018 e Alteração às Grandes 
Opções do Plano Nº 8/2018; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MB - 
12/2018: “Ampliação da Zona Industrial de Penamacor”; 
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de “Em-
parcelamento Simples”, denominado “Ação de Emparcela-
mento, Lagariça – Aldeia do Bispo”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação ao 
Protocolo de Colaboração entre a Unidade Local de Saúde 
de Castelo Branco, EPE e a Câmara Municipal de Penamacor; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Modelo de es-
trutura orgânica da Câmara Municipal de Penamacor para o 
ano de 2019;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Taxa de IMI a 
cobrar em 2019;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, 
no valor de €13.020.00 (Treze mil e vinte euros);
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio – Despe-
sas de Transportes Escolares – Christopher David Steele;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio – Despe-
sas de Transportes Escolares – João Manuel Campos Silva;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta de 
Adesão da Assembleia Municipal de Penamacor à Associação 
Nacional de Assembleias Municipais;
8 DE OUTUBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MB - 
14/2018: “Beneficiação do Caminho Rural entre Bemposta 
e Águas”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de es-
clarecimento referente à empreitada à Empreitada de Obras 
Públicas – Proc. N.º MB – 12/2018: “Ampliação da Zona In-
dustrial de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Análise aos Do-
cumentos de Habilitação – Lote n.º 1 - Proc. N.º MB - 07/2018: 
“Requalificação do Castelo/Fortaleza de Penamacor”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio no âmbito 
da saúde, no valor de 50€ (cinquenta euros) à Requerente 
Maria de Lurdes Cardoso Costa Pereira;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação à 
Alteração Orçamental Nº 9/2018 e Alteração às Grandes 
Opções do Plano Nº 9/2018;
30 DE OUTUBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação à 
Alteração Orçamental Nº 10/2018 e Alteração às Grandes 
Opções do Plano Nº 10/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MA - 
15/2018: “Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MA 
- 16/2018: “Incubadora de Valorização dos Recursos Endó-
genos”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar aceitar a doação 
de Armando Júlio Pinheiro Peres de um prédio urbano, sito 
em Aldeia do Bispo;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro à União de Aldeia de João Pires, no valor de 
€15.000.00 (Quinze mil euros);
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro à Associação Desportiva Penamacorense, no 
valor de €45.000.00 (Quarenta e cinco mil euros);
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro à Associação Desportiva e Cultural de Pedró-
gão de S. Pedro, no valor de €42.500.00 (Quarenta e dois 
mil e quinhentos euros); 
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro ao Centro de Dia de S. Domingos, no valor de 
€12.500.00 (Doze mil e quinhentos euros);
12 DE NOVEMBRO
[01] Deliberado por maioria, com o voto contra do senhor 
vereador Domingos Torrão, 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;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração ao 
Mapa de Pessoal 2018;
[03] Deliberado por maioria, com a abstenção do senhor 
vereador Domingos Torrão, aprovar o Orçamento e Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) para 2019;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar os Compromissos 
Plurianuais – Ano de 2019;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar Mapa de Pessoal e 
Organograma para 2019;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento de 
Organização de Serviços para 2019;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Traba-
lhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de Obra e Plano 

de Pagamentos – Proc. N.º MB - 06/2018: “Requalificação 
Urbana do Centro de Aranhas”;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Segu-
rança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º MB 
- 06/2018: “Requalificação Urbana do Centro de Aranhas”;
[09] Deliberado por maioria com o voto contra do senhor 
vereador Domingos Torrão,     aprovar a Proposta para Aber-
tura de Procedimento e Autorização da Despesa - “Recolha 
e Transporte de Resíduos Urbanos na Área do Município de 
Penamacor”;
26 DE NOVEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação da 
Empreitada de Obras Públicas e Aprovação de Minuta de Con-
trato - Proc. N.º MB - 12/2018: “Ampliação da Zona Industrial 
de Penamacor”; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Análise a Pedido 
de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões – Ratificação 
- Proc. N.º MA – 15/2018: “Reabilitação do Teatro Clube de 
Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Traba-
lhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de Obra e Plano 
de Pagamentos – Proc. N.º MC - 08/2018: “Beneficiação da 
Barragem da Baságueda”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação 
da Empreitada de Obras Públicas e Aprovação de Minuta de 
Contrato - Proc. N.º MB - 14/2018: “Beneficiação do Caminho 
Rural entre Bemposta e Águas”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro ao Centro Paroquial de Nossa Senhora da Que-
brada, no valor de €12.500,00 (doze mil e quinhentos euros);
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Participação no 
IRS em 2019;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Atualização de 
Taxas, Tarifas e outras Receitas a aplicar em 2019;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o Reembolso de 
Manuais Escolares – 2018/2019;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição de 
Apoio aos Alunos do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo; 
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição 
de Bolsa de Estudo – Regulamento Municipal de Apoio à  
Educação; 
7 DE DEZEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Traba-
lhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de Obra e Plano 
de Pagamentos – Proc. N.º MB - 07/2018: “Requalificação do 
Castelo/Fortaleza de Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação da 
Empreitada de Obras Públicas e Aprovação de Minuta de Con-
trato – Proc. N.º MA - 16/2018: “Incubadora de Valorização 
dos Recursos Endógenos”; 
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Segu-
rança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas – Proc. N.º 
MC – 08/2018: “Beneficiação da Barragem da Baságueda”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação 
– Procedimento de Aquisição de Serviços para a Recolha e 
Transporte de Resíduos Urbanos na Área do Município de 
Penamacor; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 
protocolo entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Asso-
ciação Bandeira Azul da Europa; 
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 
Adesão ao Processo de Certificação Florestal;
21 DE DEZEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação à 
Alteração Orçamental Nº 11/2018 e Alteração às Grandes 
Opções do Plano Nº 11/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação à 
Alteração Orçamental Nº 12/2018;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Comparticipação 
Nacional de Projetos Aprovados à Associação de Municípios 
da Cova da Beira;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Comparticipação 
Nacional de Projetos Aprovados à Associação de Municípios 
Natureza e Tejo;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Prorrogação 
Graciosa do Prazo de Execução – Proc. N.º MA - 09/2017: 
“Requalificação do Centro de Saúde de Penamacor”;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Traba-
lhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de Obra e Plano 
de Pagamentos - Proc. N.º MB - 07/2018: “Requalificação do 
Castelo/Fortaleza de Penamacor” – Lote 1;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização para 
Pagamento do Auto de Medição n.º 1 (único) - Proc. N.º MC - 
08/2018: “Beneficiação da Barragem da Baságueda”;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta para 
Aquisição de Imóveis; 
[09] Deliberado por unanimidade aprovar o “Sistema de Pla-
neamento, Visão, Missão e Objetivos Estratégicos do SIADAP;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 
Abertura do Procedimento de Contratação de Empréstimo 
IFRRU para Financiamento da Componente Nacional da Rea-
bilitação do Edifício do Teatro Clube;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, 
no valor de €100.000,00 (cem mil euros);

MAIO

JUNHO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   
28

ABR.

RAMO DA CARNE
ARANHAS | Org.: Comissão de Festas

BODO DE ARANHAS
ARANHAS | Org.: Comissão de Festas

DATA A 
DEFINIR

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

TODO
MÊS

01
29.MAI.

EXPOSIÇÃO: CANDEIAS, A ILUMINAÇÃO  
DE OUTROS TEMPOS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

12 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00

MAI.

15
MAI.

AQUI HÁ CINEMA 
“Rei Artur: A lenda” / Maiores de 12 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

15
22.MAI.

WOD2019 / ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Atividades integradas no Dia Mundial de Orientação
PENAMACOR | Org.: COC, CMP, JFP e EB23RS

29
MAI.

AQUI HÁ CINEMA 
“Coco” / Maiores de 6 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

VI ENCONTRO DOS AFETOS  
Atividades lúdicas e desportivas para as crianças
PENAMACOR | Org.: CPCJ

DATA A
DEFINIR

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
“O secador de livros” / Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

TODO
MÊS

01
JUN.

FÓRUM: PENAMACOR TEM FUTURO 
Inscrições limitadas: antónio.seguro@amarcor.net
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música | Org.: CMP e 
AMARCOR

01
JUN.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
PENAMACOR | Org.: CMP

02 MATINÉS DANÇANTES 
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00JUN.

03
27.JUN.

EXPOSIÇÃO: SANTOS POPULARES,  
A PROCISSÃO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

12
JUN.

AQUI HÁ CINEMA 
“Baywatch” / Maiores de 14 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

14
JUN.

OARIS / ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO
Encerramento do Ano Letivo
PENAMACOR | EB23RS | Org.: COC, CMP, JFP e EB23RS

15
16.JUN.

BEST WEEKEND
Fim de semana dedicado à juventude
PENAMACOR | Org.: CMP

14
JUN.

FESTA DE FINAL DE ANO DO AGRUPAMENTO  
DE ESCOLAS RIBEIRO SANCHES
PENAMACOR | Org.: AERS

21
JUN.

FESTA DE FINAL DE ANO DA ESCOLA BÁSICA  
DE PENAMACOR
PENAMACOR | Org.: AERS

21
23.JUN.

PIOM IN TRAIL O ECTO
Provas de competição inclusivas/pessoas com deficiência
Pré abertura aos campeonatos do mundo que irão decorrer 
em Idanha-a-Nova.
PENAMACOR / RAMALHÃO – RACHÃ | Org.: COC, CMP e JFP

26
JUN.

AQUI HÁ CINEMA 
“Um susto de família” / Maiores de 6 anos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP

05
MAI.

ROMARIA DA SENHORA DO BOM SUCESSO
PENAMACOR 

02
JUN.

ROMARIA DA SENHORA DA QUEBRADA
BENQUERENÇA 

09 13º ENCONTRO DE MÚSICA TRADICIONAL  
DE PENAMACOR
PENAMACOR | Org.: Rancho Folclórico de PenamacorJUN.

09
10.JUN.

ROMARIA DA SENHORA DA PÓVOA 
VALE DA SENHORA DA PÓVOA

15
JUN.

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO  
DO POLO DE PENAMACOR DA AMDF
PENAMACOR | Org.: AMDF e CMP

28
30.JUN.

FESTAS DE S. PEDRO 
PENAMACOR | Org.: Comissão de Festas de S. Pedro

/  EXPOSIÇÕES  /  MÚSICA E DANÇA  /  LIVROS E LEITURAS  /  TRADIÇÕES  /  PASSEIOS E CONVÍVIOS  /  ENSINO E EDUCAÇÃO  /   DESPORTO  /  COMEMORAÇÕES  /  FÓRUNS  /  FEIRAS  /  FESTAS E ROMARIAS  /

PISCINA COBERTA 
MUNICIPAL
ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO / NATAÇÃO PURA
HIDROGINÁSTICA / HIDROGINÁSTICA SÉNIOR
MOBILIZAÇÃO AQUÁTICA / REGIME LIVRE

2ª A 6ª - 15h00 ÀS 20h00 / SÁB. - 09h00 ÀS 13h00 / TEL.: 277 394 000

01
JUN.

COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO
PENAMACOR | Org.: CMP

25
ABR.

PASSEIO PEDESTRE E CICLOTURISMO
MEIMOA | Org.: Junta de Freguesia

19
MAI.

PASSEIO PEDESTRE
MEIMOA | Org.: ACDAM

22
JUN.

ARRAIAL DE S. JOÃO
MEIMOA | Org.: Junta de Freguesia

22
JUN.

ARRAIAL DE S. PEDRO
MEIMOA | Org.: ACDAM

19
MAI.

FEIRA INTERCULTURAL
PENAMACOR | Jardim da República | Org.: CMP, The Hub  
e Lagartu Verdi
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