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É minha firme convicção que Penamacor proporciona 
uma qualidade de vida invejável aos que aqui esco-
lhem residir. Um concelho sem a grande azáfama das 
grandes metrópoles, possuidor de todas as condições 
básicas necessárias aos cidadãos e a poucos minutos 
da fronteira com Espanha e dos grandes centros 
urbanos do distrito permite um 
conforto do qual muitos não se 
podem gabar. Nesse sentido, te-
mos vindo a realizar um conjunto 
de investimentos e iniciativas, 
com o objetivo de melhorar o 
nível de vida dos nossos muní-
cipes, tentando fixar os que aqui 
já residem. Exemplo disso são as 
obras de requalificação do Centro 
de Saúde, que serão brevemen-
te inauguradas, ou as requali-
ficações urbanas que têm sido 
realizadas nas freguesias, sendo 
Aranhas o exemplo mais recen-
te e ao qual se seguem Meimoa,  
Aldeia do Bispo e Meimão. No 
entanto, a estratégia passa, agora, 
pela captação de investimento e 
criação de emprego. Para con-
cretizar esta mudança de paradigma, já temos em 
curso as obras de ampliação da Zona Industrial de 
Penamacor e de transformação do antigo Celeiro da 
EPAC numa incubadora de valorização dos recursos 
endógenos, empreitadas que pretendem cumprir es-
tes propósitos.
Outro dos desafios deste executivo, num território 
com um património cultural mas sobretudo natural 

invejável, é o turismo. O reconhecimento de Penama-
cor, Almeida e Sabugal pela Carta Europeia de Turis-
mo Sustentável é uma das âncoras para impulsionar 
esta aposta, prevendo-se que, nos próximos meses 
se intensifique a ação concertada entre estes três 
municípios. Também as atividades de orientação, um 

desporto de natureza de excelência, 
têm merecido destaque, sendo que, 
além das inúmeras provas para os 
mais novos realizadas durante o ano, 
Penamacor recebeu, em junho, o PIOM 
in Trail-O ECTO, competição que con-
tou com cerca de uma centena e meia 
de atletas, de 24 nacionalidades dife-
rentes. Já entre 20 e 22 de setembro, 
o concelho recebe o Campeonato Ibé-
rico Masculino de Orientação Pedestre 
“Terras do Lince”. Estando Penamacor 
na zona fronteiriça com Espanha, a 
organização deste Campeonato Ibérico 
Masculino ganha redobrada importân-
cia, apresentando-se a prova como um 
notável cartão de visita do concelho.
Pretendemos, igualmente, continuar 
a afirmar a Feira Terras do Lince, que 
decorre já durante este mês de julho, 

assim como o Penamacor Vila Madeiro como eventos 
de excelência desta região.
Neste boletim, pode ficar a par do que foi sendo feito 
no último semestre no nosso município.
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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
FONTANHÃO / Águas 
Tel.: 277 305 196
O TEAR / Meimoa 
Tel.: 277 377 177

PALACE HOTEL & SPA - TERMAS  
DE S. TIAGO / Penamacor 
Tel: 277 390 070 / Tm.: 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

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 
POSTO DE TURISMO / Tel.: 277 394 106
PARQUE DE CAMPISMO / Tel.: 277 385 529
BOMBEIROS / Tel.: 277 394 122

GNR PENAMACOR / Tel.: 277 394 274

CAÇADOR / Penamacor 
Tel.: 277 394 143
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 / Tm: 962 846 639

ONDE COMER

ONDE DORMIR

Caros Munícipes

DESPORTO

Outro dos desafios 
deste executivo, num 
território com um 
património cultural 
mas sobretudo natural 
invejável, é o turismo. 
O reconhecimento de 
Penamacor, Almeida 
e Sabugal pela Carta 
Europeia de Turismo 
Sustentável é uma das 
âncoras para impulsio-
nar esta aposta (...)

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
CASA DA VILA / Penamacor 
Tm: 965 631 341
CASA DA AVÓ / Penamacor 
Tm: 961 085 867
CASAS DA PENHA / Penamacor 
Casa do Cesteiro; Casa do Agricultor; 
Casa do Pastor; Casa da Forneira. 
Tm: 926 108 218  
Web: www.amarcor.pt
CASA DOS POVOAS / Aldeia do Bispo 
Tm: 967 188 471
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Já reiniciaram os trabalhos de requalificação da Zona Histórica de Pe-
namacor. O valor de investimento previsto é de cerca de 800 mil euros, 
financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Pacto para o Desenvolvi-
mento e Coesão Territorial da Beira Baixa. Esta obra 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, consequentemente, aumentar a sua 
atratividade/competitividade. Espera-se, igualmente, que a iniciativa 
privada acompanhe o investimento público ao nível da requalificação 
dos imóveis particulares.

Arrancou a segunda fase das obras de ampliação da Zona Industrial 
de Penamacor. Esta empreitada, inserida na política de captação de 
investimento, atração de empresas e criação de emprego do Muni-
cípio de Penamacor, tem um valor de cerca de 524 mil euros, cofi-
nanciado pelo Portugal 2020, no âmbito das Áreas de Acolhimento 
Empresarial. A Zona Industrial de Penamacor será assim aumentada 
em 17 lotes, destinados à indústria. O prazo de execução da obra é 
de 480 dias, prevendo-se que os trabalhos estejam concluídos em 
maio de 2020. Recorde-se que a primeira fase de ampliação da Zona 
Industrial de Penamacor terminou em 2017 e adicionou cinco lotes 
àquele espaço.

As obras de transformação do antigo Celeiro de Penamacor da EPAC 
numa incubadora de valorização dos recursos endógenos arrancaram 
no início do ano. Esta obra pretende captar investimento de empresas 
e jovens que se queiram ali instalar e valorizar as inúmeras potencia-
lidades do concelho de Penamacor. Esta empreitada tem um custo  
estimado de cerca de 300 mil euros.

Terminaram as obras de requalificação urbana do centro de Aranhas. 
Esta intervenção, decorreu em várias artérias daquela freguesia, ao 
nível da rede de água e do pavimento. Seguem-se as obras de requa-
lificação urbana de Meimoa, Aldeia do Bispo e Meimão.

REQUALIFICAÇÃO  
DA ZONA HISTÓRICA 
JÁ ARRANCOU

INCUBADORA DE VALO-
RIZAÇÃO DOS RECURSOS 
ENDÓGENOS PERTO DE SER 
REALIDADE

AMPLIAÇÃO DA 
ZONA INDUSTRIAL 

EM CURSO

REQUALIFICAÇÃO URBANA  
DAS ARANHAS TERMINADA,  
SEGUEM-SE MEIMOA, ALDEIA  
DO BISPO E MEIMÃO

Terminaram as obras de beneficiação do caminho agrícola entre 
Aldeia do Bispo e Aranhas. Também a beneficiação do caminho 
rural entre Bemposta e Águas já terminou.

TERMINADA

BENEFICIAÇÃO 
DE CAMINHOS 
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O Município de Penamacor realizou trabalhos de limpeza nas Faixas de 
Gestão de Combustível confinantes com a rede viária, trabalhos esses que 
decorreram da obrigação legal. Encontra-se, ainda, a realizar intervenções 
na Mata Municipal para gerir os combustíveis dessa propriedade, que se 
encontra na faixa exterior de proteção aos aglomerados. As operações em 
causa decorrerão na totalidade dos 40 hectares da área da Mata Munici-
pal e, além do primordial objetivo da defesa da floresta contra incêndios, 
deixarão a área ainda mais agradável à visita.

O Município de Penamacor inaugurou, no dia 11 de ju-
nho, nos Paços do Concelho, um Espaço do Cidadão 
(EC), ato que contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal, António Luís Beites Soares, do 
Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Ad-
ministrativa, Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro, e do 
Conselho Executivo da Agência para a Modernização 
Administrativa (AMA). A rede dos Espaços do Cida-
dão, coordenada pela AMA, é uma peça chave para 
a modernização e simplificação administrativa. O EC 
funciona como um balcão único que disponibiliza  
variados serviços de diversas entidades.
Este espaço permite aos cidadãos tratarem de as-
suntos relativos a serviços como a ADSE (entrega de 
documentos de despesa), Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (marcação de renovação de autorização 
de residência, marcação de renovação do Cartão de 
Residência ou marcação da prorrogação de perma-
nência), do IMT (alteração de morada, revalidação, 
emissão de segunda via ou substituição da carta de 
condução), da AMA (confirmação e alteração de mo-
rada do Cartão do Cidadão, pedido de certidões de 
registo civil, predial e comercial ou registo, alteração 
do PIN, cancelamento e desbloqueio da Chave Móvel 
Digital) ou do IHRU (submissão de candidaturas do 
Porta 65), entre outros.
Durante a inauguração, o Presidente da Câmara Municipal 
de Penamacor reforçou a importância deste serviço de 
proximidade, que “servirá de apoio a toda a população 
de Penamacor”. Para António Luís Beites Soares, o novo 
Espaço do Cidadão irá “melhorar o excelente nível de 
qualidade de vida que Penamacor já tem”.

O Secretário de Estado das Florestas e do De-
senvolvimento Rural, Miguel Freitas, esteve em 
Penamacor, no dia 11 de abril, para visitar o tra-
balho que foi realizado no âmbito das Faixas de 
Interrupção de Combustível (FIC). Acompanhado 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Pena-
macor, António Luís Beites Soares, o governante 
teve a oportunidade de verificar no terreno a 

execução dos trabalhos, tendo visitado a Serra 
da Malcata para o efeito.
O Município de Penamacor executou 19,74 qui-
lómetros de FIC em áreas prioritárias e 140,52 
quilómetros em áreas não prioritárias, tendo uma 
taxa de execução de 100%. Estes trabalhos fo-
ram realizados no âmbito de duas candidaturas 
ao Fundo Florestal Permanente.

O Município de Penamacor assinalou o Dia Internacional das Florestas, no 
dia 21 de março, na Mata Municipal. Durante a manhã, decorreu uma ação 
de sensibilização sobre a proteção e a defesa da floresta, com a colaboração 
de militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da 
GNR e um desafio de orientação pedestre, na qual os participantes identifi-
caram várias espécies da flora autóctone da Mata Municipal.
Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 150 alunos do Agru-
pamento de Escolas Ribeiro Sanches e da Santa Casa da Misericórdia  
de Penamacor.

PENAMACOR REALIZA  
TRABALHOS DE  
LIMPEZA NA REDE  
VIÁRIA E NA MATA  
MUNICIPAL

PENAMACOR ASSINALOU 
DIA INTERNACIONAL DAS 
FLORESTAS

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS 
EM PENAMACOR PARA AVALIAR FIC

SECRETÁRIO DE ESTADO  
ADJUNTO E DA MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA INAUGUROU 
ESPAÇO DO CIDADÃO

O Município de Penamacor reforçou a rede de ecopontos no concelho, 
tendo aumentado o número de 25 para 40 nas várias freguesias. Os 
ecopontos são contentores de grande dimensão que servem para fazer 
a coleta seletiva de lixo de natureza variada, sendo o amarelo para 
plásticos e metal, o verde para vidro e o azul para papel e cartão. Este 
reforço da rede de ecopontos no concelho insere-se na política de res-
ponsabilidade ambiental do Município de Penamacor, pretendendo-se 
uma gestão eficaz e reciclagem de resíduos que, de outra forma, teriam 
um ciclo de vida mais curto.

REDE DE ECOPONTOS  
REFORÇADA NO CONCELHO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA VALORIZAÇÃO 
DO INTERIOR E PRESIDENTE DO COMPETE 
2020 EM PENAMACOR
O presidente do COMPETE 2020 – Programa 
Operacional Competitividade e Internaciona-
lização, Jaime Andrez, esteve em Penamacor, 
no dia 31 de maio, acompanhado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, António Luís 
Beites Soares, pelo Secretário de Estado da Va-
lorização do Interior, João Paulo Marçal Lopes 

Catarino, e pelo Presidente da Associação Em-
presarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor 
(AECBP), Henrique Gigante, para um conjunto 
de visitas a empresas. No concelho, a comitiva 
esteve na Ibersaco e na Euromel. Esta iniciativa 
realizou-se a convite da AECBP.
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Aranhas recebeu a Festa das Varas do Fumeiro, certa-
me no qual o enchido foi “rei” durante três dias. No dia 
19 de janeiro, apesar das condições climatéricas ad-
versas, o Desfile das Varas, acompanhado por grupos 
espontâneos de tocadores de concertina e acordeão 
do concelho que animaram esta parada, teve grande 
afluência. Posteriormente, foi lida a Carta do Fumeiro, 
documento que pretendeu recriar a carta régia que 
outrora autenticava este tipo de feiras, seguida do  
Leilão das Varas. Os Chibatas, os Tok’Avakalhar, o grupo 
de teatro Os Fotógrafos e os Celtitando estiveram en-
carregues da animação de rua durante o dia. No final 
da tarde, atuou, no adro da igreja, o Grupo de Sevi-
lhanas de Eljas e o Grupo de Musica Tradicional “Sons 
do Tempo” deu um concerto no Lagar da localidade. 
Registo, ainda, para o atelier de gastronomia.
O certame terminou no dia 20. No último dia do cer-
tame, a festa contou com animação de rua, a cargo 
dos Bombos e Adufes da Casa do Povo do Paul e dos 
Manta de Ourelos. Da parte da tarde, decorreu o XX 
Festival de Folclore, com a participação do Grupo de 
Cantares de Monfortinho, do Rancho Folclórico “Os 
Camponeses” do Freixo (Mortágua), do Grupo Folkló-
rico U’Fresno (Espanha) e do grupo anfitrião Rancho 
Folclórico de Aranhas.
Seguidamente, teve lugar o teatro de rua “Porco Per-
sonal Training”, havendo ainda lugar para mais um 
workshop de gastronomia.
A Festa das Varas do Fumeiro foi inaugurada no dia 

18 de janeiro, pelo presidente da Câmara Municipal 
de Penamacor, António Luís Beites Soares, e pelo 
presidente da Junta de Freguesia de Aranhas, Luís 
Manuel Mendes Vaz. António Luís Beites Soares dei-
xou um agradecimento ao executivo de Aranhas e a 
toda a população da freguesia, sem a dedicação dos 
quais não seria possível realizar o evento. O edil de-
sejou, ainda, que o certame fosse um sucesso, desejo 
também expresso pelo autarca da freguesia anfitriã.
O primeiro dia da Festa das Varas do Fumeiro contou 
com os concertos do Orfeão de Castelo Branco e dos 

Trovadores da Beira. Houve ainda animação de rua 
com o Grupo de Bombos “Os Grifos” e os Picadinhos 
da Concertina.
Recorde-se que as novidades deste ano foram a 
existência de um espaço infantil durante os dias em 
que decorreu a feira, as atividades de orientação 
Orifumeiro e sessões de showcooking e ateliês de 
gastronomia. O evento contou com expositores de 
artesanato, de produtos regionais e tasquinhas, além 
de vários madeirinhos pelas ruas para “aquecerem” 
os visitantes.

O Jardim da República, em Penamacor, recebeu inú-
meros curiosos, no dia 2 de junho, que se desloca-
ram ao local para visitar a terceira edição da Feira 
Intercultural.
O espetáculo “The Sensual Theme Show”, concerto 
de tributo à música sensual da Broadway foi um 
dos destaques do dia. O dia arrancou com a atua-
ção do Grupo Celtitando, seguido do grupo de dan-
ças medievais Centenaria, da A.C.U. Lagartu Verdi. Já 
da parte da tarde, foi a vez do polo espanhol do 
Grupo de Alunos de Acordeão da Escola Geração  
Musical atuar. O concerto do Grupo de Cavaquinhos 
da Escola Geração Musical, a atuação do Grupo  
Folclorico U Fresno, de Valverde del Fresno, as danças 
do Grupo de Sevilhanas du Lugal, e uma aula aberta 
de zumba coreografada encerraram os espetáculos. 
Os mais novos não foram esquecidos, tendo decorrido 
um workshop infantil.
Na terceira edição da Feira Intercultural de Penama-
cor, os visitantes puderam encontrar, ainda, vários 

expositores com artesanato, produtos naturais e re-
gionais, velharias, antiguidades e vestuário criativo.
Presente na inauguração, a Vereadora da Câmara 
Municipal de Penamacor, Sandra Vicente, defendeu 
que esta é uma das atividades mais diferentes e di-
versificadas que o Município promove e mostrou-se 

agradada com a afluência e participação na feira.
A Feira Intercultural de Penamacor tem como objeti-
vo fomentar a partilha e a troca de saberes aos mais 
diversos níveis: culturais, artísticos, musicais e gastro-
nómicos. A iniciativa é organizada pelo Município de 
Penamacor e as associações The Hub e Lagartu Verdi.

O Município de Penamacor participou na BTL, com stand próprio, pela terceira 
vez consecutiva. O balanço da presença no certame foi bastante positivo 
com milhares de pessoas a visitarem o espaço do Município. No fim de se-
mana, foram inúmeras as razões para visitar o stand de Penamacor, com as 
atuações dos ranchos folclóricos de Penamacor e de Aranhas, do Grupo de 
Cantares de Pedrógão de São Pedro e da Banda Filarmónica de Aldeia de 
João Pires, além de provas de produtos locais.
O evento arrancou na quarta-feira, com várias degustações de produtos en-
dógenos, nos expositores de Penamacor e do Geopark Natuterjo. De realçar 
que todas estas provas tiveram a colaboração dos alunos do Curso Profissional 
de Cozinha e Pastelaria do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches. Já na 
quinta-feira, o programa contou com a apresentação “Penamacor: Um destino 
de Orientação”, no stand da Turismo do Centro, na qual se deu a conhecer 
duas provas internacionais de orientação que decorrem, ainda este ano, no 
concelho. Por fim, na sexta-feira, decorreram várias apresentações do projeto 
“Visitas Guiadas e Encenadas”, que pretendem divulgar o património histórico 
e cultural de Penamacor, acompanhadas de momentos musicais. No expo-
sitor de Penamacor foi possível, ainda, conhecer o concelho através de um  
equipamento de realidade virtual 360º e de um jogo, com perguntas e res-
postas sobre o património natural, histórico e cultural de Penamacor. 

Penamacor esteve, pela terceira vez com stand próprio, na 
FIT, que decorreu entre 2 e 5 de maio. A presença no certame  
inseriu-se numa estratégia de promoção turística que Penamacor 
vem prosseguindo. No dia da inauguração, o stand do Município 
de Penamacor, recebeu a visita do Ministro Adjunto e da Econo-
mia, Pedro Siza Vieira, que esteve acompanhado pelo presidente 
da Câmara Municipal, António Luís Beites Soares. Durante a tarde, 
decorreram várias degustações de produtos locais, dinamizadas 
pelos alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria do 
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches. No dia seguinte,  
decorreu a apresentação “Penamacor – Um destino de orien-
tação”, com destaque para os eventos desta modalidade que  
decorrem no concelho até ao final do ano. O programa do stand 
de Penamacor contou, ainda, com a atuação do Grupo de Can-
tares de Pedrógão de São Pedro, no sábado, dia 4 de maio.

FEIRA INTERCULTURAL REGRESSOU A PENAMACOR

Penamacor marcou presença na edição de 2019 da Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL). O Município esteve representado ao mais alto nível.

PENAMACOR PROMOVEU 
TERRITÓRIO NA FIT

ENCHIDO FOI “REI” NA FESTA DAS VARAS 
DO FUMEIRO EM ARANHAS

A presença no certame inseriu-se numa estratégia de promoção turística que 
Penamacor vem prosseguindo. Ancorado na marca Penamacor Vila Madeiro 
e no reconhecimento pela Carta Europeia de Turismo Sustentável do território 
Terras do Lince, o Município pretendeu dar a conhecer os produtos locais e o 
património histórico, cultural e natural, além das empresas do setor turístico.

PRESENÇA NA BTL
COM BALANÇO POSITIVO

A Euromel, empresa do concelho de Penamacor, conquistou a 
Medalha de Prata no Concurso Nacional de Mel de 2019, na cate-
goria Mel de Urzes, com o “Mel de Urzes Serras de Portugal”. Este 
concurso é uma iniciativa da FNAP – Federação Nacional dos Api-
cultores de Portugal, com o apoio do CNEMA - Centro Nacional de 
Exposições, e surge no âmbito da Feira Nacional de Agricultura 
de Santarém. O “Mel de Urzes Serras de Portugal” é produzido 
pelas colmeias na Serra da Malcata e em outras serras do centro 
e norte de Portugal. Este é um mel de cor escura, aroma intenso 
e paladar doce com notas amargas, característico das urzes. Já o 
Mel de Rosmaninho com Amêndoas, da Serramel, conquistou a 
Medalha de Ouro 2019 no III Concurso de Confeitaria e Mel com 
Ingredientes Tradicionais Portugueses da QUALIFICA.

EUROMEL DE OURO  
E DE PRATA
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Mais de quatro centenas de pessoas participaram no 
Bodo de Aranhas, tradição na qual o ensopado de 
cabra é a atração principal. O evento deste ano de-
correu a 4 de maio, tendo sido degustadas 17 cabras, 
cozinhadas em panela de ferro, além de feijoada e 
sopa de grão, iguarias oferecidas de forma gratuita à 
população. A iniciativa foi organizada pela Comissão 
de Festas de Aranhas, com o apoio da Câmara Muni-
cipal de Penamacor e da Junta de Freguesia local, e 
tem como objetivo a socialização e a divulgação da 
gastronomia local.

Noel Gonçalves, Campeão do Mundo de Judo 
Adaptado, foi distinguido com a Medalha de 
Mérito Municipal, grau ouro, pelo Município de 
Penamacor, na cerimónia comemorativa do Dia 
do Concelho, assinalado a 1 de junho. A sessão 
decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
e contou com as intervenções dos presidentes da 
Câmara, António Luís Beites Soares, e da Assem-
bleia Municipal, António Maria Vieira Pires.
Durante as comemorações decorreu, ainda, um 
momento musical, a cargo da Academia de Música 
e Dança do Fundão.

Penamacor recebeu, no dia 5 de abril, pela primeira 
vez, o programa “Desafio de Criatividade e Inova-
ção” (Creativity & Innovation Challenge). Esta foi a 
primeira vez que esta iniciativa decorreu num con-
celho do interior do país, sendo também a primei-
ra vez que os alunos foram desafiados a pensar o 
seu próprio futuro no concelho. Do evento, saíram 
três equipas vencedoras, compostas por alunos de 
diferentes anos do ensino secundário. Um destes 
projetos, previa a fixação de empresas na área da 
tecnologia, sendo que, de uma maneira geral, con-
sistia na criação de condições ideais para a fixação 
de grandes empresas, aproveitando os benefícios 
dos recursos endógenos da nossa região, princi-
palmente na área da energia sustentável, como 
por exemplo a Tesla Portugal. Um segundo projeto, 
designado Beira Floresta, consistia numa empresa, 
que numa lógica de sustentabilidade ambiental, 
reaproveitava todos os desperdícios e resíduos flo-
restais do nosso concelho/região, para fins múlti-
plos (como por exemplo produção de pellets, entre 
outros). Por fim, um terceiro projeto, na área da 
Agricultura Biológica, pretendia o reaproveitamento 
de terrenos baldios e/ou públicos para a produção 
de produtos biológicos.
Recorde-se que esta iniciativa propôs aos alunos do 
Ensino Secundário um desafio de criatividade e ino-
vação que, com recurso a uma metodologia de tra-
balho de equipa, teve como objetivo a procura de 

soluções para a resolução de um problema de uma 
empresa ou comunidade. Nesta primeira edição, os 
alunos foram estimulados a refletirem sobre o seu 
próprio futuro no concelho de Penamacor.
Durante este dia, os participantes foram orientados 
por mentores. Estes mentores são empresários e 
dirigentes de entidades locais, que apostaram e in-
vestiram no concelho e que se pretendia que fossem 
vistos como uma referência para estes alunos. Des-
taca-se, igualmente a colaboração dos professores 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS).

Cada grupo de alunos teve, no final, que fazer a apre-
sentação das suas ideias, sendo que os melhores tra-
balhos foram premiados por um júri. Os três projetos 
vencedores irão visitar o Hangar Principal da TAP e 
ter uma experiência no Pavilhão do Conhecimento, 
numa oferta da Câmara Municipal de Penamacor. 
O Creativity & Innovation Challenge é um progra-
ma promovido pela Junior Achievement Portugal, 
sendo que esta edição resulta de uma organização 
conjunta desta entidade com o Município de Pena-
macor e com a colaboração do AERS.

No âmbito da Atividade 3.17 Educação para a Cida-
dania e Empreendedorismo do PIICIE do Município 
de Penamacor, os alunos do Curso de Educação e 
Formação (9º ano) das áreas da Mecânica de Auto-
móveis Ligeiros e Restauração e Bar do Agrupamen-
to de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) foram desafiados 
durante o presente ano letivo a criarem ideias de 
negócio nas referidas áreas. 
Resultado de muito empenho, trabalho, espírito de 
equipa e dedicação, os alunos foram selecionados 
para representar o AERS e o Município de Penamacor 
na Feira (I)Limitada de empreendedorismo, promovida 
pela Junior Achievement Portugal. Nesta prova, que 
decorreu na Business School de Coimbra (Instituto 
Superior de Administração e Contabilidade de Coim-
bra), a 3 de maio, estavam em competição cerca de 
20 escolas de toda a região centro.
O balanço da participação foi bastante positivo e me-
ritório, sendo que esta presença teve a indispensável 
colaboração dos professores do AERS.

BEST WEEKEND 2019 PENAMACOR ATRIBUI  
MEDALHA DE MÉRITO  
A NOEL GONÇALVES

MAIS DE QUATRO 
CENTENAS NO BODO  
DE ARANHAS

ASSEMBLEIA ASSINALOU 25 DE ABRIL

A edição de Páscoa da “Academia Explorar e Apren-
der - Experimentação e Reforço de Conhecimentos”, 
atividade dinamizada pelo Município de Penamacor, 
através do Gabinete de Ação Social e Educação, de-
correu entre 8 e 18 de abril. A iniciativa teve início 
no dia 8 de abril, sendo que nessa primeira semana 
contou com cerca de duas dezenas de participan-
tes, com idades compreendidas entre os 4 e os 13 
anos, que desenvolveram atividades nas áreas de 
educação para a saúde, desporto, cidadania, artes 
plásticas, ciências e visitas temáticas. Na segunda se-
mana, o projeto dinamizou atividades para os jovens 
do concelho ou que aqui se encontravam na pausa 
letiva, nas áreas da educação para a saúde, ciências, 
artes e cultura. De realçar a colaboração do Centro 
de Saúde de Penamacor, na atividade realizada na 
segunda-feira, dia 15, sobre estilos de vida saudáveis.

ALUNOS PENSARAM FUTURO DE PENAMACOR  
COM PROJETOS INOVADORES

ALUNOS DO AERS REPRESENTAM  
PENAMACOR EM COIMBRA

ACADEMIA EXPLORAR  
E APRENDER DINAMIZOU  
ATIVIDADES PARA  
CRIANÇAS

O Best Weekend 2019 decorreu entre 14 e 16 
de junho, no Jardim da República em Penama-
cor, e contou com música, gastronomia, talks, 
workshops, mostra associativa jovem, entre mui-
tas outras atividades. A edição deste ano pretendeu 
ser ecológica, sendo que os visitantes puderam 
trazer copos de casa ou adquirir um copo reutili-
zável no recinto.
Nesta segunda edição do evento, destaque para as 
atuações dos Undercovers no dia 14, e da banda 
Everything is Duo no dia 15. O primeiro dia do Best 

Weekend 2019 contou, ainda, com um Sunset 
com o DJ Sam U, com uma prova de orien-
tação e com a participação do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches e do Infantário da 
Santa Casa da Misericórdia de Penamacor. No 
segundo dia, registaram-se DJ Sessions, mo-
mento que contou com a presença de Daniela 
Valente (DJ l’ttux), um Fashion Moment com 
Raquel Jorge (Rach up), um Warm Up e a 
atuação de Daniela Valente (DJ l’ttux), numa 
noite que encerrou com mais música. Já no 
último dia do evento decorreram Youth Talks e 
a atuação de Zuca. Os mais novos não foram 
esquecidos e, durante os três dias do evento, 
esteve aberto um espaço KidZone, com insu-
fláveis e outras atividades.
Este evento, organizado pelo Município de 
Penamacor, pretende proporcionar aos jo-
vens uma partilha de conhecimentos, estimu-
lar a participação e a intervenção dos jovens 
no concelho de Penamacor bem como dis-
ponibilizar um programa de animação, numa 
tendência transversal e que engloba as mais 
diversas áreas do conhecimento, de expressão 
artística, entre outros.

ANIMOU JARDIM DA REPÚBLICA

O Município de Penamacor assinalou o 25 de Abril 
com a habitual Sessão Solene da Assembleia  
Municipal. As comemorações do Dia da Liberdade 
arrancaram com uma arruada pela Banda Filar-
mónica de Aldeia de João Pires, seguida do Içar 

da Bandeira ao toque do Hino Nacional, tam-
bém pela mesma banda. As celebrações ter-
minaram com o momento musical “As portas 
que Abril abriu”, na escadaria dos Paços do 
Concelho.
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COLÓQUIO DE ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA  
DE PENAMACOR REÚNE INVESTIGADORES  
DE PORTUGAL E ESPANHA NO PRÓXIMO 
MÊS DE OUTUBRO

Cerca de 800 pessoas formaram um coração gi-
gante em Valverde del Fresno, em Espanha, no dia 
8 de maio. Durante o dia, foi, ainda, assinado um 
protocolo de colaboração, entre responsáveis dos 
dois lados da fronteira, que pretende garantir a 
continuidade do evento nos próximos anos e a or-
ganização anual de um evento científico na área da 
Saúde Escolar para profissionais de saúde e ensino, 
assim como para estudantes universitários destas 
áreas profissionais.
Durante o dia, decorreram vários workshops sobre 
hábitos saudáveis, gincanas e itinerários saudáveis, 
caminhadas, entre outras atividades. Recorde-se 

que o Coração Terras do Lince em Movimento realiza-
-se, todos os anos, alternadamente em Penamacor 
e Valverde del Fresno. O IV Coração das Terras do 

Lince em Movimento é um projeto de Saúde Escolar 
de Sinergia Transfronteiriça, que pretende alertar 
para a prevenção das doenças cardiovasculares e 
para a promoção da alimentação saudável e do 
exercício físico, entre a comunidade mais jovem.
Este evento é organizado pela Unidade Local de 
Saúde de Castelo Branco - Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados de Penamacor - Coorde-
nação da Saúde Escolar da U.C.S.P. de Penamacor, 
Câmara Municipal de Penamacor, Agrupamento de 
Escolas Ribeiro Sanches, Ayuntamiento de Valver-
de del Fresno, Área de Salud de Coria e Colégios e  
Institutos Públicos da Sierra de Gata.

O Parque de Campismo do Freixial recebeu as co-
memorações do Dia da Criança e o 7º Encontro 
dos Afetos, com inúmeras surpresas organizadas 
pelo Município e pela Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Penamacor. No dia 1 
de junho, decorreram inúmeras atividades, com o 
objetivo de proporcionar um dia diferente para os 

mais novos e de promover o convívio entre pais e 
filhos, que participaram em conjunto nas diversas 
iniciativas. Insufláveis, jogos, como matraquilhos 
humanos, damas, tiro com arco, entre outros, um 
workshop de construção de brinquedos, um ateliê 
de panquecas, um ateliê de crachás e a constru-
ção de slogans alusivos à prevenção dos maus 

tratos infantis foram algumas das atividades que 
fizeram a delícia das crianças. No final, destaque 
para um concerto totalmente dedicado aos mais 
pequenos, a cargo da escola Geração Musical, e 
para a utilização gratuita da piscina.

O Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) 
de Penamacor assinalou o “Dia do Patrono”, no dia 
7 de março, com diversas atividades para os alunos 
da instituição de ensino. As comemorações tiveram 
início com a sessão solene, tendo a Câmara Municipal 
sido representada pelo Vice-Presidente, Manuel Joa-
quim Ribeiro Robalo. O responsável destacou o papel 
de Ribeiro Sanches como criador de conhecimento 
e como difusor do nome de Penamacor pela Europa, 
lembrando que a escola é “a fábrica de conheci-
mento e de educação dos nossos jovens”. Durante 
a sessão solene foram distinguidos alunos, profes-
sores e funcionários daquela instituição de ensino e 
instituições que cooperam com o AERS. Houve ainda 
espaço para dois momentos musicais, tendo este ato 
terminado com a palestra “Filhos do Cosmos”, pelo 

professor Fernando Carvalho Rodrigues, considerado 
o “pai” do primeiro satélite português.
Durante o dia decorreu o desafio de orientação 
“ORART” e estiveram patentes as exposições “Arte-
sãos do século XXI – Microscopia”, o “Estendal dos di-
reitos das crianças – Exposição documental da CPCJ 
de Penamacor”, “Minerais e fósseis”, de trabalhos de 
alunos e de material didático.
Além destas atividades, registou-se a visualização de 
um documentário e de um PowerPoint relacionados 
com a vida e obra de Ribeiro Sanches, de pequenos 
filmes “Isto é Matemática” e de episódios do progra-
ma “Cuidado com a Língua” e exploração dos “500 
erros mais comuns da Língua Portuguesa”. Desafios 
matemáticos, jogos didáticos, o workshop “Viver 
com VIH” pela Associação SOL, Karaoke, biblioquest,  

bibliopaper, exploração de pequenas histórias em In-
glês, atividades Laboratoriais de Física e de Química, 
Kahoot sobre Tecnologias de Informação e Comu-
nicação e exploração de jogos interativos do site a 
Hora do Código foram as restantes atividades.

O Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, 
assinalado pela Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens (CPCJ) de Penamacor, terminou 
com a formação de um Laço Azul, no Terreiro 
de Santo António, no dia 30 de abril. Toda a 
comunidade escolar do concelho participou na 
iniciativa, que contou com cerca de 300 pes-
soas e que foi acompanhada por um concerto 
da Banda Filarmónica de Aldeia de João Pires. 
Recorde-se que a Campanha do Laço Azul teve 
início em 1989, com a norte-americana Bonnie 
Finney, para chamar a atenção para um proble-
ma de maus tratos que vitimou mortalmente um 
dos seus netos e afetou uma outra neta. O azul 
representa o corpo batido e as nódoas negras 
das duas crianças.
Durante o mês de abril, decorreram diversas ati-
vidades, tendo estado patente, em vários espa-
ços públicos do concelho, a exposição “O Olhar 
das Crianças e dos Jovens sobre os Maus-Tratos 
Infantis”. Já no dia 29, decorreu uma ação de 
sensibilização sobre bullying, promovida pelo 
Posto Territorial de Penamacor da GNR, no Agru-
pamento de Escolas Ribeiro Sanches.

Cerca de uma centena e meia de crianças partici-
pou no habitual desfile de Carnaval de Penamacor. 
Esta iniciativa decorreu no dia 1 de março e envol-
veu crianças do Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches e do Jardim de Infância da Santa Casa da 
Misericórdia.

Foi apresentado o programa do II Colóquio de 
Arqueologia e História do Concelho de Penama-
cor – 40 anos depois – Ciências e Territórios em 
Mudança. A apresentação ficou a cargo de Pedro 
Salvado, memória viva daquilo que foi o evento 
em 1979, e de Juan Pedro Moreno Carrasco, Dire-
tor do Parque Cultural Sierra de Gata, que reforça 
as cooperações transfronteiriças neste colóquio, 
no âmbito da política de colaboração ibérica levada 
a cabo pelo Município de Penamacor.
A divulgação do programa aconteceu durante a 
cerimónia que assinalou o Dia do Concelho, que 
decorreu a 1 de junho. O II Colóquio de Arqueo-
logia e História do Concelho de Penamacor, que 
irá ter lugar a 4, 5 e 6 de outubro, pretende as-
sinalar os 40 anos do evento que decorreu com 
o mesmo nome em 1979, além de reunir dados 
sobre o estado da investigação no concelho nas 
últimas quatro décadas, compreender o que foi 
feito e o que está por fazer e preparar uma série 
de ações que contemplem a investigação históri-
ca e arqueológica em Penamacor, fomentando a 
interação académica e regional. Neste evento es-
tarão reunidos investigadores de Coimbra, Porto, 
Lisboa, Évora, Castelo Branco, Cáceres, Salaman-
ca, Ávila, Madrid e Penamacor, entre outros.
Estão programadas comunicações sobre Pré e 
Proto-História Peninsular: Circulações entre Terri-
tórios Malcata-Gata; O Domínio Romano: Religião, 
Poder e Circulação; Guerra, Paz e Permeabilidades: 

A Fronteira da Baságueda do Século XII ao Século  
XX; Patrimónios e Tradições em Terras da Raia  
Luso-Extremenha; e Desenvolvimento Local Pa-
trimónio e Turismo. Está, ainda, agendado um  
Espetáculo Etnomusical e a atividade “Visitas Guia-
das e Orientadas”, além de Apresentação de Posters 
e do Ebook “Arqueologia, História e Património de 
Mário Pires Bento”. Finalmente, será inaugurada a 
exposição “Bibliografia Territorial – Penamacor 40 
Anos Em Imagens”, no Museu Municipal.

AERS ASSINALOU “DIA DO PATRONO”

DIA DA CRIANÇA E ENCONTRO DOS AFETOS  
FIZERAM DELÍCIAS DOS MAIS NOVOS

CORAÇÃO TERRAS DO LINCE GARANTIDO NOS PRÓXIMOS ANOS

FORMADO LAÇO AZUL 
EM PENAMACOR COM  
300 PARTICIPANTES

DESFILE DE CARNAVAL  
SAIU À RUA
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O tradicional “Concerto de Primavera” da Academia  
de Música e Dança do Fundão (AMDF) regres-
sou a Penamacor. A atuação envolveu alunos da 
AMDF e do polo de Penamacor da mesma insti-
tuição e decorreu no auditório da Escola de Música. 
Este concerto pretende permitir o intercâmbio 
entre os jovens músicos das duas localidades 
e levar a população a conhecer a instituição de  
ensino. A iniciativa é uma organização conjunta 
do município de Penamacor e da AMDF.

A Orquestra Sem Fronteiras deu três concertos no 
concelho de Penamacor, no fim de semana, entre 
os dias 8 e 9 de junho. Este é um projeto com o 
apoio dos Ministérios da Cultura e da Educação 
e da Secretaria de Estado da Valorização do In-
terior, que integra jovens de vários concelhos da 
região na orquestra, composta por 19 elementos. 
Os concertos tiveram bastante adesão e anima-
ram as plateias. O primeiro concerto decorreu a 
8 de junho, na Igreja Matriz de Penamacor. Já no 
dia seguinte, os concertos decorreram na Igreja 
Matriz da Benquerença e na Igreja do Santuário 
da Senhora da Póvoa. O Município de Penama-
cor e as paróquias de Penamacor, Benquerença e 
do Vale da Senhora da Póvoa foram parceiros da  
atividade, que arrancou para a terceira edição.

Uma comitiva de seis elementos da Banda Filarmónica 
de João Pires, incluindo o maestro do grupo, esteve 
em Itália, no âmbito do programa Erasmus. O destino 
foi a vila Sant’Agata Dei Goti e a viagem decorreu 
durante dez dias (4 a 14 maio). Esta atividade do 
programa Erasmus foi destinada a elementos com 
idades compreendidas entre os 17 e os 30 anos de 
idade, integrados em música.
Além do grupo português, também participaram no 
mesmo Erasmus outros países, tais como a Hungria, 
Bulgária, Turquia e Bielorrússia.

Durante os dez dias, foram realizadas atividades em 
conjunto com os outros elementos, como exercícios 
de relaxamento corporal ou exercícios musicais.
Foi também efetuada uma caminhada, que passou 
pelos pontos mais altos da vila, e um passeio à cidade 
de Nápoles.
Neste Erasmus, cada país também deu a conhecer 
a sua cultura, mostrando algumas danças e músi-
cas típicas, jogos tradicionais, pequenos vídeos de 
possíveis locais a visitar, assim como a confeção de 
comida típica. 

O Encontro de Música Tradicional de Penamacor, 
iniciativa organizada pelo Rancho Folclórico da 
vila, com o apoio do Município e da Junta de 
Freguesia locais, teve muita adesão de público. O 
Jardim da República foi o palco escolhido para a 
13ª edição do evento, que contou, este ano, com 
cinco grupos participantes. Mais uma vez, no dia 9 
de junho, estiveram representadas várias regiões 
do país, que através dos diferentes grupos deram 
a conhecer as suas tradições musicais e etnográ-

Foi apresentado, no Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal de Penamacor, o segundo volume do livro 
“As Estranhas e Fantásticas Histórias de Jolon”, 
no dia 20 de abril. A apresentação contou com 
a presença do diretor do Jornal do Fundão, Nuno 
Francisco, de Ricardo Palouro, diretor editorial 
da A23 Edições, de António José Seguro e do 
Presidente da Câmara Municipal de Penamacor,  
António Luís Beites Soares.
António Luís Beites Soares destacou a “humildade 
e simplicidade” de José Lopes Nunes, frisando a 
importância da obra como registo da história e 
memórias de um povo, de um concelho e de um 
território. “Em pouco tempo, houve uma altera-
ção profunda da sociedade portuguesa e deste 
território e muito disto hoje se perdeu. Se não 

forem os registos destas histórias, muitas vezes 
não fica ninguém para contar. Pode continuar a 
contar connosco porque são estas histórias que 
engrandecem o nosso povo”, disse
“As Estranhas e Fantásticas Histórias de Jolon”, 
do jornalista e contador de estórias José Lopes 
Nunes, Volume II, é editado pela A23 EDIÇÕES 
e reúne uma antologia de textos publicados na  
imprensa regional.
São 45 anos de histórias recolhidas nas fregue-
sias do concelho de Penamacor, mas também 
noutros concelhos da região: tradições, profissões 
em vias de extinção e histórias fantásticas que 
povoam a paisagem humana da raia.
O livro é um memorial a todos os personagens reais 
que Jolon entrevistou ao longo das últimas décadas.

O livro de poesia “Inquietações”, da autoria de 
Carlos Cruchinho, foi apresentado na Biblioteca 
Municipal de Penamacor, no dia 18 de abril. A 
apresentação contou com a presença de Alcina 
Cruchinho, em representação da Junta de Fre-
guesia, de Francisco Abreu, a quem coube a apre-
sentação da obra, do autor Carlos Cruchinho e de 
Sandra Vicente, Vereadora da Câmara Municipal.
Sandra Vicente manifestou o desejo de que este 
livro seja um “desassossego e uma inquietação 
para que venham outros”, congratulando o autor 
pela obra e pelos vários prémios que já recebeu. 
“O Município de Penamacor estará sempre dispo-
nível para receber as próximas edições porque um 
poeta inquieto não fica por um livro só”, garantiu.

Carlos Cruchinho nasceu em Paris, em 1968, 
onde viveu até aos seis anos de idade. Em 1974, 
regressa a Portugal para iniciar os seus estudos. 
Licenciado no ensino do Português, História e 
Ciências Sociais, pela Escola Superior de Educa-
ção de Castelo Branco, colabora com a revista 
de Animação Sócio-Cultural de Viseu - Anim’arte, 
desde 2010, e com a revista Amar para a comu-
nidade lusófona no Canadá, desde 2017. Publicou 
os seus primeiros poemas numa Antologia, em 
2016, com a chancela da Artelogy. Como autor, 
foi recentemente distinguido com o 1º Prémio 
de poesia e 2º Prémio para prosa na I Edição do 
Concurso Literário de Prosa e Poesia, no âmbito 
do Festival Serranias.

A Biblioteca Municipal de Penamacor re-
cebeu, no dia 15 de junho, pelas 16:00, a 
apresentação do livro “Flor de Sal”, de Filo-
mena Cabanas. Filomena Cabanas, natural 
de Meimoa, reside em Lisboa, cidade onde 
desempenha a atividade profissional de 
jurista. É licenciada em Direito pela Univer-
sidade Autónoma de Lisboa e pós-graduada  
em Ciências Jurídicas pela Universidade 
Católica Portuguesa.

ORQUESTRA SEM FRONTEIRAS 
BRILHOU EM PENAMACOR

“CONCERTO DE PRIMAVERA” 
DA AMDF EM PENAMACOR

BANDA FILARMÓNICA DE ALDEIA DE JOÃO PIRES  
EM ITÁLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA ERASMUS

2º VOLUME DE “AS ESTRANHAS E FANTÁSTICAS HISTÓRIAS  
DE JOLON” APRESENTADO NOS PAÇOS DO CONCELHO

LIVRO DE CARLOS CRUCHINHO 
APRESENTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL “FLOR DE SAL”  

APRESENTADO  
NA BIBLIOTECA 

ficas. Enquanto embaixador cultural do concelho, 
o Rancho Folclórico de Penamacor cumpriu mais 
um ano o seu objetivo principal de preservar e 
divulgar o folclore de Penamacor, oferecendo ao 
público uma tarde cultural repleta de alegria, cor, 
boa música e danças tradicionais. O programa teve 
início com a receção dos grupos, seguida do desfile 
etnográfico, entre o Terreiro de Santo António e o 
Jardim da República. Posteriormente, decorreu a 
entrega de lembranças e as atuações.
Este ano, estiveram presentes, além do rancho 
anfitrião, o Rancho Folclórico “Cravos e Rosas do 
Alentejo”, de Orada - Borba, o Rancho Folclórico 
“As Salineiras de Lavos”, da Figueira da Foz, o 
Grupo de Violas Amarantinas, de Amarante, e o 
Rancho Folclórico do Centro Cultural da Guarda.  
A vinda dos grupos ao Encontro de Musica  

Tradicional acontece a título de permuta, sendo 
que o Rancho Folclórico de Penamacor se des-
loca, posteriormente, aos encontros organizados 
pelos grupos convidados, o que acontece ainda  
durante o verão.

JARDIM DA REPÚBLICA  
ENCHEU PARA ASSISTIR  
AO ENCONTRO  
DE MÚSICA TRADICIONAL  
DE PENAMACOR
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A Biblioteca Municipal de Penamacor recebeu, 
no dia 17 de janeiro, a palestra “Duarte de 
Armas Aquém e Além Mar”, organizada pela 
Real Associação da Beira Interior, em colabo-
ração com o Município de Penamacor.
O orador da palestra foi Júlio Vaz de Carva-
lho, tendo a Câmara Municipal de Penamacor 
estado representada por Ilídia Cruchinho e  
André Oliveirinha.
Escrivão da Livraria Régia e da Torre do Tombo, 
Duarte de Armas está associado ao “Livro das 
Fortalezas”, onde estão representadas diversas 
fortificações entre as quais as de Penamacor, 
Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Segura, Salva-
terra do Extremo, Penha Garcia, Monsanto.

A sala polivalente da Biblioteca Municipal de Penamacor encheu, no dia 22 de 
março, para assistir a uma sessão de poesia e de fados. O objetivo foi assinalar 
o Dia Mundial da Poesia, que se comemorou no dia anterior.
Esta atividade contou com a participação de Alcina Cruchinho da Biblioteca 
Municipal de Penamacor e das fadistas Ana Maria Lopes e Flávia Pereira, com 
Hugo Ramos na Guitarra Portuguesa e João Carvalho na Viola de Fado. A leitura 
de poemas esteve a cargo de Rosa Luísa Lourenço, Manuel Robalo, Ilídia Cruchi-
nho, Manuela Abreu, José Lopes Nunes e Francisco Abreu.

A Biblioteca Municipal de Penamacor assinalou o 
Dia de São Valentim, no dia 14 de fevereiro. Durante 
este dia, estiveram disponíveis bolos, café e lico-
res para os visitantes. Quem visitou a Biblioteca no 
Dia dos Namorados pôde ainda levar um “beijinho 
doce” para a sua cara metade, oferecido por esta 
infraestrutura municipal. Estiveram também em 
destaque alguns livros românticos. 
Paralelamente, decorreu mais uma sessão da “Hora 
do Conto”, na qual foi trabalhado o livro “Plantar um 
Beijinho”. Depois de ouvirem o conto com entusias-
mo, as crianças desenvolveram uma atividade sobre 
o livro, que consistia na construção de uma caixa, 
onde posteriormente foi colocado um “beijinho”.

De janeiro a junho, a Biblioteca Municipal de Penamacor voltou a 
receber a atividade “Aqui há cinema”. Em duas quarta-feiras de cada 
mês, foram exibidos um filme para crianças e outro para adultos.

A exposição Máscaras do Mundo, da autoria de Francisco e Manuela 
Abreu, esteve patente na Biblioteca Municipal de Penamacor, durante 
o mês de março.
Francisco Abreu e Manuela Abreu possuem mais de 50 máscaras na 
sua coleção, sendo que nesta mostra estiveram patentes mais de 
três dezenas, complementadas por gravuras em papel e informação 
escrita sobre o tema.

Esteve patente, durante o mês de abril, na 
Biblioteca Municipal de Penamacor, a ex-
posição “Tradições da Quaresma”, mostra 
que incluiu fotografias e quadros represen-
tativos destas manifestações no concelho. 
As fotografias ilustram estas práticas no 
concelho, nomeadamente as ladainhas, os 
martírios do senhor e a encomendação das 
almas. Já os quadros representam a Paixão 
de Cristo. Esta exposição inseriu-se na po-
lítica do Município de Penamacor de divul-
gar e preservar as manifestações culturais 
da região.

A exposição “Candeias, a iluminação de ou-
tros tempos” esteve patente na Biblioteca 
Municipal de Penamacor, durante o mês de 
maio. Esta mostra teve em exibição cerca de 
25 candeias dos séculos XIX e XX e teve como 
objetivo divulgar o espólio da reserva do Mu-
seu Municipal.

A Biblioteca Municipal de Penamacor recebeu, 
entre 5 e 22 de fevereiro, a exposição “Profissões 
Antigas”, da autoria de Ester Andrade. Nesta 
mostra, os visitante puderam ver figuras repre-
sentativas de várias profissões, todas esculpidas 
pela artesã, entre as quais de serralheiro, car-
pinteiro, pescador, lavrador, costureira, lavadeira, 
queijeira e padeira.

A Biblioteca Municipal de Penamacor recebeu no dia 15 de janeiro a apre-
sentação do livro “Os portugueses na Grande Guerra - Os Batalhões dos 
Beirões em África e França”, da autoria de António Lopes Pires Nunes. Este 
regresso do Tenente Coronel, agora aposentado, a Penamacor levou a que 
recordações de outros tempo viessem à tona, reunindo velhas amizades 
que formaram uma bela moldura humana na sala polivalente daquela 
infraestrutura. António Lopes Pires Nunes mostrou-se surpreendido com 
a forte adesão a esta iniciativa, referindo que nunca, durante as diversas 
apresentações do livro, tinha tido tamanha receção. O autor referiu, ainda, 
que considera que este facto se possa prender com a identificação que a 
população de Penamacor tem com o teor da obra. O Município e a Junta 
de Freguesia de Penamacor estiveram representados.
Paralelamente à apresentação de “Os portugueses na Grande Guerra - Os 
Batalhões dos Beirões em África e França”, esteve patente, até 28 de  
janeiro, a exposição “O Armistício da Primeira Grande Guerra”, da autoria 
do Tenente Coronel Pires Nunes e da Liga dos Combatentes, que serviu 
como complemento à apresentação da obra.
António Lopes Pires Nunes é Tenente Coronel de Artilharia em situação de 
reforma, galardoado, entre outras, com a Medalha de Ouro de Serviços Dis-
tintos. Nasceu em Castelo Branco, em 1939 e é licenciado em História pela 
Universidade de Coimbra. Tem publicados 26 livros, sete dos quais pre-
miados. António Lopes Pires Nunes serviu em Penamacor por três vezes.

LIVRO “OS PORTUGUESES 
NA GRANDE GUERRA”  
APRESENTADO EM PENAMACOR

NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL ASSINALOU  
DIA MUNDIAL DA POESIA

DIA DOS NAMORADOS

HORA DO CONTO
REGRESSOU À BIBLIOTECA  
MUNICIPAL

HÁ CINEMA NA BIBLIOTECA  
MUNICIPAL

MÁSCARAS DO MUNDO

PROFISSÕES  
ANTIGAS

TRADIÇÕES  
DA QUARESMA

CANDEIAS, A ILUMINAÇÃO 
DE OUTROS TEMPOS

EXPOSIÇÕES  
NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

A Biblioteca Municipal de Penamacor voltou a 
dinamizar, durante o primeiro semestre, a ati-
vidade “Hora do Conto”. Todos os meses, de 
janeiro a junho, foi trabalhada uma história di-
ferente com as crianças, seguida de um ateliê 
relacionado com o livro que foi lido.

PALESTRA  
SOBRE DUARTE  
DE ARMAS 

BIBLIOTECA ASSINALA
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Penamacor assinalou o WOD - World Orienn-
teering Day, numa organização conjunta entre a 
Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, o Clube 
de Orientação do Centro e o Agrupamento de Es-
colas Ribeiro Sanches. No total, 731 pessoas par-
ticiparam nas atividades, que decorreram entre 
15 e 21 de maio.
A iniciativa, que é assinalada em todo o mundo, 
pretende proporcionar às comunidades escolares 
e população em geral da região da Beira Baixa e 
zona transfronteiriça, uma experiência única atra-
vés da mobilidade orientada para a descoberta, 
observação e sensação.
Esta atividade arrancou no dia 15 com o Orifamily, 
com um percurso dedicado ao Dia Internacional 
da Família que decorreu no Jardim da República 
e pela vila de Penamacor. Já no dia 16, foi a vez 
do Orilab, também no Jardim da República, num 
trajeto realizado em ambiente de labirinto.
No dia 17, decorreu o Orinight , com a rota Des-
pertar dos Sentidos, iniciativa que pretendeu ser 
pioneira ao nível cultural e surpreender os partici-
pantes ao longo do percurso, que arrancou junto 
ao Pavilhão Municipal e terminou na Torre de Me-
nagem, no Castelo de Penamacor. Durante a ati-
vidade, os caminhantes foram surpreendidos por 
encenações teatrais e, para terminar, animação 
com fogo, um chá da meia noite e um concerto 
no Cimo de Vila. 
Já no dia 20, o Orimar, que decorreu na sede 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, 
assinalou o dia do Mar e da Marinha, com uma 
homenagem a Vasco da Gama e à descoberta 
do caminho marítimo para a Índia e, no dia 21 
de maio, o Oriform, também no Agrupamento de 
Escolas Ribeiro Sanches, teve como pontos uma 
associação de formas e de cores.
De referir que, nos dias 15, 16 e 20 de maio, no 
âmbito do Dia Internacional da Família, foram 
realizados questionários anónimos aos jovens 

A Piscina Coberta Municipal de Penamacor rece-
beu no dia 6 de abril a quarta edição do Encontro 
de Escolas de Natação.
Cerca de 125 crianças de várias escolas de diferen-
tes concelhos participaram no evento. As escolas 

envolvidas foram Pampilhosa, Proença-a-Nova, 
Oleiros, Vila de Rei, Redentoristas (Castelo Branco), 
Sabugal, Vilar Formoso, Almeida e Penamacor.
Tendo participado em várias provas organizadas 
por outros municípios, Penamacor não quis dei-
xar de organizar o seu próprio encontro, que vai 
já na quarta edição e que tem como objetivo a 
confraternização e a troca de experiências entre 
participantes. Durante a tarde, foram disputadas 
provas em vários estilos, organizadas por esca-
lões etários e, no final, foram entregues medalhas 
e troféus de participação às escolas.

CAMINHADAS SOLIDÁRIAS EM PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO E NA VILA DE PENAMACOR

MAIS DE SETE CENTENAS PARTICIPARAM  
EM SEMANA DEDICADA À ORIENTAÇÃ0
Mais de sete centenas de pessoas participaram na semana que pretendeu 
assinalar o Dia Mundial da Orientação - WOD (sigla em inglês), em Penamacor.  
O dia é assinalado a 15 de maio e, até ao dia 21, decorreram inúmeras  
atividades desta modalidade no concelho

PROVA DE ORIENTAÇÃO TESTA  
SISTEMA PIONEIRO EM PENAMACOR

ENCONTRO DE ESCOLAS DE NATAÇÃO DE PENAMACOR 
COM MAIS DE UMA CENTENA DE JOVENS

Este novo sistema foi desen-
volvido por portugueses,  
tirando partido das tecnologias 
de comunicação via rede GSM 
e com recurso a uma aplicação 
instalada nos telemóveis. 

participantes, no contexto da orientação e adap-
tados a várias faixas etárias, com o objetivo des-
tes refletirem sobre temáticas relacionadas com a 
família. No primeiro ciclo a temática foi as regras 
e limites e tipos de família, nos segundo e terceiro 
ciclos o tema foi a violência na família, os papéis 
na família e as relações familiares e, ao nível do 
ensino secundário, a temática esteve relacionada 
com a representação da família e a autonomia e 
independência dos jovens.

Esta semana dedicada à Orientação pretendeu 
proporcionar diversas atividades de mobilidade, 
tendo como base os princípios do desporto de 
orientação, sendo que os pontos a usar nos de-
safios e percursos são elementos do património 
natural e arquitetónico do território.
O objetivo é o de dar a conhecer o território de 
Penamacor de uma forma didática, mostrando 
aos participantes estes pontos de interesse do 
concelho, através de sete mapas distintos.

Além destas atividades, decorrerem duas caminha-
das solidárias. No dia 18, decorreu o Oriplan, que 
arrancou no Centro de Dia, em Pedrógão de São 
Pedro, e que foi dedicado ao Dia Internacional do 
Fascínio das Plantas. Esta atividade teve cariz solidário  

e terminou com um almoço naquela localidade, 
cujas receitas reverteram para a Liga dos Amigos de  
Pedrógão de São Pedro. Esta foi a sexta edição da 
iniciativa, tendo tido 120 participantes. Já no dia 19 
de maio, o Orilife arrancou do Santo Cristo e termi-
nou na Praça Vila Madeiro, numa atividade dedicada 
à Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). O Municí-
pio de Penamacor voltou a associar-se a esta cami-
nhada solidária proposta pelo Grupo de Voluntaria-
do Comunitário do Concelho de Penamacor e cujos 
fundos reverteram para a LPCC. O objetivo foi o de 
sensibilizar a população para a adoção de estilos de 
vida saudáveis, como forma de prevenção da saúde 
e do cancro, além de divulgar o trabalho efetuado 
pela organização.

O PIOM - In Trail O - ECTO, prova de orientação que 
decorreu em Penamacor nos dias 22 e 23 de julho 
estreou um sistema pioneiro de cronometragem e 
controlo das provas dos atletas. Este novo sistema 
foi desenvolvido por portugueses, tirando partido 
das tecnologias de comunicação via rede GSM e 
com recurso a uma aplicação instalada nos telemó-
veis. Na prática, nas estações, o responsável pelo 
controlo das prestações dos participantes utiliza um 
telemóvel inserindo, através da referida aplicação, 
as respostas e o tempo que o atleta demora a exe-
cutar as várias etapas da prova. No imediato, os da-
dos são descarregados numa nuvem e transferidos 
para o computador que gere os tempos dos parti-
cipantes, que os atualiza em tempo real. O sistema 

foi testado nesta prova, sendo depois utilizado no 
Campeonato do Mundo da modalidade que decor-
reu em Idanha-a-Nova.
O PIOM - In Trail O - ECTO contou com 130 atletas de 

24 nacionalidades, sendo que 32% participaram na 
classe paralímpica e os restantes em classe aberta. 
Registaram-se duas etapas, uma de Pre O, no sába-
do, e outra de Temp O, no domingo.
Esta foi uma competição de âmbito preambular ao 
Campeonato do Mundo que se realizou no conce-
lho vizinho de Idanha-a-Nova, pretendendo colocar 
cada vez mais Penamacor no mapa da modalidade 
e reforçá-lo como um destino de referência para 
atletas nacionais e internacionais, que aqui encon-
tram excelentes condições para competir e treinar 
durante todo o ano. Pela primeira vez Penamacor 
recebeu uma prova de orientação de precisão, uma 
modalidade inclusiva e transversal a qualquer tipo 
de condição física.
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Mais de uma centena de pessoas participa-
ram na Caminhada Noturna - Despertar dos 
Sentidos, no dia 17 de maio. Esta iniciativa 
pretendeu ser pioneira ao nível cultural  
e surpreender os participantes ao longo do 
percurso, que arrancou junto ao Pavilhão Muni-
cipal e terminou na Torre de Menagem,  
no Castelo de Penamacor, num trajeto com 
cerca de 5 quilómetros. Durante a atividade, os 
caminhantes foram surpreendidos por encena-
ções teatrais e, para terminar, animação com 
fogo, um chá da meia noite e um concerto no 
Cimo de Vila. A Caminhada Noturna - Despertar 
dos Sentidos inseriu-se no programa da Beira 
Baixa Cultural “Visitas Guiadas e Encenadas” 
e nas comemorações do Dia Mundial da 
Orientação.

O Sporting Clube de Portugal realizou, no dia 3 de 
março, uma ação de captação de jovens talentos 
no Estádio Municipal de Penamacor, com a co-
laboração da Câmara Municipal e da Associação 
Desportiva Penamacorense (ADEP). Os treinos de 

captação envolveram mais de uma centena de 
jovens de todo o distrito de Castelo Branco. Os 
escalões envolvidos foram desde os petizes aos 
infantis e as equipas da ADEP foram convidadas 
a participar nesta ação.

A segunda etapa do 4º Grande Prémio Internacio-
nal Beiras e Serra da Estrela passou no concelho 
de Penamacor, no dia 13 de abril. Esta etapa par-
tiu de Manteigas e terminou no Fundão, entrando 
no concelho, no Vale da Senhora da Póvoa. Dali 
seguiu em direção à Meimoa, dirigindo-se depois 
para Penamacor, onde se encontrava um Prémio 
de Montanha de 3ª categoria. Já em Penamacor, 
os ciclistas seguiram pela Rua 25 de Abril, pisci-
nas e escolas em direção a Aldeia do Bispo, Águas 
e Pedrógão de São Pedro, saindo, nessa altura, do 
concelho, em direção ao Fundão.
Pela quarta vez a região teve uma prova Interna-
cional de ciclismo disputada em todo o seu terri-
tório, denominada 4º Grande Prémio Internacional 
Beiras e Serra da Estrela e que foi disputada entre 
12 e 14 de abril.

A Associação Desportiva Penamacorense (ADEP), 
com o apoio do Município de Penamacor, realizou, 
no dia 20 de junho, uma Peregrinação a Fátima 
em Bicicleta. Os ciclistas e restante comitiva par-
tiram de Penamacor em direção ao Santuário, 
pelas 5:30, tendo a iniciativa contado com a par-
ticipação de cerca de 30 elementos.

A edição anual da Concentração Ibérica de Polícias 
Motards, que este ano decorreu em Penamacor, 
contou com cerca de seis dezenas de participantes, 
entre portugueses e espanhóis. Este evento reúne 
elementos de forças de segurança nacionais e inter-
nacionais que têm como elemento comum a paixão 
por motociclos. Esta 24ª edição, organizada pela Liga 
dos Amigos das Motas, que congrega membros da 
PSP, PJ, GNR e SEF, decorreu entre 21 e 23 de junho.  
Espetáculos, visitas a locais emblemáticos do conce-
lho, animação variada ou um desfile de motos pela 
vila fizeram parte do programa da concentração.

A primeira edição do Classic Cars Tour passou 
por Penamacor, no dia 22 de junho. O desfile 
de veículos clássicos passou pelas freguesias 
de Aldeia do Bispo, Aranhas, Penamacor e 
Meimoa, tendo os participantes sido recebidos 
no Salão Nobre da Câmara Municipal pelo Pre-
sidente da Junta de Freguesia de Penamacor, 
António Gil.
Este encontro de clássicos, que se desenvol-
veu por toda a região, foi organizado pelo 

Clube Escape Livre e contou com o apoio do 
Turismo Centro Portugal e dos Municípios do 
Fundão, Penamacor, Belmonte, Manteigas e 
Guarda. Os objetivos do Classic Cars Tour são 
criar um grande evento turístico na Beira Inte-
rior, que possa crescer e afirmar-se cada vez 
mais no contexto dos encontros de clássicos, 
potenciando a região como destino de eleição 
destes e de outros visitantes e divulgando as 
suas potencialidades.

CAMINHADA  
NOTURNA SURPREENDEU 
PARTICIPANTES

GRANDE PRÉMIO  
INTERNACIONAL BEIRAS  
E SERRA DA ESTRELA  
PASSOU NO CONCELHO

PEREGRINAÇÃO A 
FÁTIMA EM BICICLETA 
COM TRÊS DEZENAS DE 
PARTICIPANTES

CLASSIC CARS TOUR DESFILOU 
POR PENAMACOR TALENTOS EM PENAMACOR

CONCENTRAÇÃO IBÉRICA 
DE POLÍCIAS MOTARDS 
CONTOU COM 60 PARTICIPANTES

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DESCOBRIU

TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL  
PENAMACOR VILA MADEIRO 
FOI EXEMPLAR

O II Torneio Internacional de Futebol de 7-U12 
Penamacor Vila Madeiro decorreu nos dias 22 e 
23 de junho, tendo contado com equipas de qua-
tro países diferentes: Portugal, Espanha, França e 
Alemanha. O vencedor foi o CF Rayo Majadahonda 
(Espanha), tendo o Sporting Clube de Portugal 
ocupado a segunda posição, seguido da Associa-
ção Desportiva Penamacorense (ADEP), do CSM 
Clamart Football (França) e do VfL Lüneburg e.V. 
(Alemanha), por esta ordem.
O Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
António Luís Beites Soares, elogiou a organização 

exemplar e profissional do evento e garantiu que 
esta não será a última vez que o Município apoia 
a iniciativa. Para o edil, quando as coisas correm 
bem é uma obrigação continuar a apoiar.
Esta iniciativa de âmbito internacional tem como 
objetivos estimular vivências efetivas aos seus 
participantes aliadas ao Desporto, à Cultura, à 
Fraternidade, ao Fair Play e à Sã Competição.
Pretende-se, ainda, proporcionar a quem visita 

o concelho um conhecimento da realidade, dos 
hábitos, dos costumes e do património edificado 
e natural locais.
Finalmente, é também um objetivo fortalecer o 
processo de geminação com a comunidade fran-
cesa de Clamart, oficializada em 2006.
O II Torneio Internacional de Futebol de 7-U12  
Penamacor Vila Madeiro foi organizado pela 
ADEP, com o apoio do Município de Penamacor.
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11 DE JANEIRO
[01] Deliberado por maioria aprovar ratificar a Alteração 
Orçamental nº 13/2018 e as Grandes Opções do Plano 
nº 12/2018;
[02] Deliberado por maioria aprovar ratificar a Alteração 
Orçamental nº 1/2019 e as Grandes Opções do Plano 
nº 1/2019;
3 – Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo de 
Maneio para o ano de 2019;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoios às freguesias para o ano de 2019;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Penamacor para o ano de 2019;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta  
de encargos – Despesas com Pessoal para 2019;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta  
de inclusão do saldo transitado do ano de 2018 nos 
fundos disponíveis; 
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a adjudicação 
da empreitada de obras públicas e aprovação de minuta 
de contrato - Proc. N.º MA - 15/2018: “Reabilitação do 
Teatro Clube de Penamacor”; 
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda  
ao Protocolo celebrado entre o Município de Penamacor 
e a Opaflor; 
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de redução de taxas requerida por Cristiano Ramos 
dos Santos;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição  
de um apoio financeiro à Associação do Rancho 
Folclórico de Aranhas, no valor de €5.500,00 (cinco mil  
e quinhentos euros);
[12] Deliberado por unanimidade aprovar o Calendário 
das Reuniões de Câmara.

25 DE JANEIRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação  
à Alteração Orçamental Nº 2/2019 e Alteração às 
Grandes Opções do Plano Nº 2/2019; 
[02]Deliberado por unanimidade aprovar a redução  
de taxas requerida por José Manuel Pinheiro Lourenço; 
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de Obra 
e Plano de Pagamentos - Proc. N.º MB - 14/2018: “Bene-
ficiação do Caminho Rural entre Bemposta e Águas”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas - 
Proc. N.º MB - 14/2018: “Beneficiação do Caminho Rural 
entre Bemposta e Águas”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de 
Obra e Plano de Pagamentos - Proc. N.º MB - 12/2018: 
“Ampliação da Zona Industrial de Penamacor”;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas - 
Proc. N.º MB - 12/2018: “Ampliação da Zona Industrial 
de Penamacor”;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para celebração do 2.º contrato adicional à empreitada 
- Proc. N.º MA - 09/2017: “Requalificação do Centro de 
Saúde de Penamacor”;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta  
de Descentralização Administrativa;
9 – Deliberado por unanimidade aprovar a proposta  
de Descentralização de Competências na CIMBB; 

1 DE FEVEREIRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de 
Obra e Plano de Pagamentos - Proc. N.º MA - 16/2018: 
“Incubadora de Valorização dos Recursos Endógenos”; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas - 
Proc. N.º MA - 16/2018: “Incubadora de Valorização  
dos Recursos Endógenos”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o ajustamento 
do Plano de Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano 
de Mão de Obra e Plano de Pagamentos - Proc. N.º 
MA - 09/2017: “Requalificação do Centro de Saúde de 
Penamacor”;

[04] Deliberado por unanimidade aprovar o aditamento 
à proposta de abertura de procedimento de contratação 
de empréstimo no âmbito do IFRRU 2020 para financia-
mento da componente nacional da obra “Reabilitação do 
Teatro Clube de Penamacor”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o tarifário  
dos serviços de Abastecimento de Água, Saneamento  
e Recolha de RSU’s para 2019;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a designação 
da Santa Casa da Misericórdia de Penamacor como 
entidade coordenadora local da parceria para o Programa 
de Contratos Locais de Desenvolvimento Local; 

22 DE FEVEREIRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de 
Emparcelamento Simples denominado “Vale Degolada  
e Moinho de Vento – Aldeia do Bispo”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto 
de Emparcelamento Simples denominado “Portelas – 
Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a redução de 
taxas requerida por António Ribeiro da Costa Martins;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda  
ao Protocolo – Transportes Escolares;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Adesão 
do Município como Associado do Centro de Inovação 
Empresarial da Beira Interior;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Protocolo de Cooperação entre o Município de Penamacor 
e a Agência de Desenvolvimento Gardunha 21;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Constituição 
do Conselho Municipal de Proteção Civil.

1 DE MARÇO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição  
de um apoio financeiro à Associação de Futebol  
de Castelo Branco, no valor de €1.000,00 (mil euros).

15 DE MARÇO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a nomeação da 
Comissão de Vistorias nos termos do Regime Jurídico da 
Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do 
2.º adicional - Proc. N.º MA - 09/2017: “Requalificação 
do Centro de Saúde de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para marcação de vistoria pelo Regime Jurídico da 
Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local – 
Processo N.º 626888; 
[04] Deliberado por unanimidade aprovar Apoios no 
Âmbito da Saúde a Estratos Sociais Desfavorecidos  
do Município de Penamacor; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo  
de Cooperação entre o Município de Penamacor e a 
Junior Achivement Portugal.

27 DE MARÇO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Acordo de 
regularização de dívida, no âmbito do Decreto-Lei n.º 
5/2019, de 14 de janeiro, a celebrar entre o Município  
de Penamacor e a empresa Águas do Vale do Tejo, S.A.

5 DE ABRIL
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação  
à Alteração Orçamental Nº 3/2019 e Alteração às Grandes 
Opções do Plano Nº 3/2019;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 3.ª Prorroga-
ção Graciosa do Prazo de Execução da Empreitada de 
Obras Públicas - Proc. N.º MA - 09/2017: Requalificação 
do Centro de Saúde de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação 
de Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. 
N.º MB - 03/2019: “Requalificação Urbana do Centro 
da Meimoa”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas 
- Proc. N.º MB - 07/2018: “Requalificação do Castelo/
Fortaleza de Penamacor” – Lote 1;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto  
de “Emparcelamento Simples”, denominado “Chão 
Marrão – Penamacor”;

[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de 
“Emparcelamento Simples”, denominado “Castanheiro 
– Penamacor”;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
um apoio financeiro à Associação de Municípios Natureza 
e Tejo, no valor de €11.000,00 (onze mil euros);
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Comissão de Festas 
de Aranhas, no valor de €3.000,00 (três mil euros);
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia do 
Fundão – Academia de Música e Dança do Fundão, no 
valor de €8.218,04 (Oito mil e duzentos e dezoito euros 
e quatro cêntimos);

23 DE ABRIL
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o inventário 
de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais 
do Município de Penamacor, e respetiva avaliação por 
referência ao ano de 2018;
[02] Deliberado por maioria, com a abstenção do senhor 
vereador Domingos Torrão, aprovar o Relatório de Gestão 
e Contas de Gerência de 2018;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 4.ª Prorro-
gação Graciosa do Prazo de Execução da Empreitada de 
Obras Públicas - Proc. N.º MA - 09/2017: “Requalificação 
do Centro de Saúde de Penamacor”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar 1.ª Prorroga-
ção Graciosa do Prazo de Execução da Empreitada de 
Obras Públicas - Proc. N.º MB - 06/2019: “Requalificação 
Urbana do Centro de Aranhas”;
[05] Deliberado por maioria, com a abstenção do senhor 
vereador Domingos Torrão, aprovar o Empréstimo IFRRU 
2020 para financiamento da componente nacional da 
obra “Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor”;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de Operação de Reabilitação Urbana em Pedrógão de 
São Pedro (União de Freguesias de Pedrógão de São 
Pedro e Bemposta);
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta  
de Operação de Reabilitação Urbana em Meimoa;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de Operação de Reabilitação Urbana em Aldeia de João 
Pires (União de Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas  
e Aldeia de João Pires);

3 DE MAIO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
um apoio financeiro ao Rancho Folclórico de Penamacor, 
no valor de €4.000,00 (quatro mil euros);
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches, no valor de €1.360,00 (mil trezentos  
e sessenta euros);
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição  
de um apoio financeiro ao Clube Escape Livre, no valor 
de €2.000,00 (dois mil euros);
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo 
de Cooperação entre o Município de Penamacor e a 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

17 DE MAIO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
abertura de Conta Bancária no Millennium BCP - Finan-
ciamento da Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor 
no âmbito do IFRRU 2020;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto  
de “Emparcelamento Simples”, denominado “Ardilosa 
– Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de 
“Emparcelamento Simples”, denominado “Lote IV – Casa 
Pimentel, situado em União de Freguesias de Aldeia do 
Bispo, Águas e Aldeia de João Pires”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto  
de “Emparcelamento Simples”, denominado “Maternote 
– Penamacor”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto  
de “Emparcelamento Simples”, denominado “Minas  
do Pinheiro – Penamacor”;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
marcação de vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração 

dos Estabelecimentos de Alojamento Local;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação 
Formação da Empreitada de Obras Públicas e Aprovação 
de Minuta de Contrato - Proc. N.º MB - 03/2019: “Requa-
lificação Urbana do Centro da Meimoa”; 
[08] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
celebração do 3.º Contrato Adicional à Empreitada - Proc. 
N.º MA - 09/2017: “Requalificação do Centro de Saúde 
de Penamacor”; 
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Etnireferences, no 
valor de €3.000,00 (três mil euros);  
[10] Deliberado por unanimidade aprovar o Mapa de 
Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020;
[11] Deliberado por maioria, com a abstenção do  
Senhor Vereador Filipe Batista aprovar a designação  
do Coordenador Técnico do CLDS-4G;
[12] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro a Noel 
Gonçalves.

7 DE JUNHO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação à 
Alteração Orçamental Nº 4/2019 e Alteração às Grandes 
Opções do Plano Nº 4/2019; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto  
de “Emparcelamento Simples”, denominado “Piçarra  
e Veigas – Pedrógão de São Pedro”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto 
de “Emparcelamento Simples”, denominado “Fonte 
Manteigas e Barroqueira – Penamacor”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano 
de Trabalhos, 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;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
marcação de vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração 
dos Estabelecimentos de Alojamento Local - Ratificação;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
marcação de vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração 
dos Estabelecimentos de Alojamento Local - Ratificação;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
marcação de vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração 
dos Estabelecimentos de Alojamento Local - Ratificação;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
marcação de vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração 
dos Estabelecimentos de Alojamento Local - Ratificação;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Penamacor e o Agrupa-
mento de Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo  
de Cooperação entre o Município de Penamacor e  
EmGrandeSer - Associação para a Promoção de Ativida-
des de Intervenção e Inovação Social;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio  
à Habitação dos Agregados Familiares Carenciados;
[12] Deliberado por unanimidade aprovar os Apoios 
Socioeducativos 2019/2020;
[13] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta  
de “Permuta” relativa aos Lotes C6 e G5 situados na 
Zona Industrial de Penamacor;
[14] Deliberado por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vereador Filipe Batista aprovar a Minuta do Contrato de 
Empréstimo com o BCP, S.A. – para Financiamento da 
componente nacional da Reabilitação do Teatro Clube 
de Penamacor.

21 DE JUNHO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão 
Orçamental N.º 1/2019;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Redução 
de Taxas requerida por Daniela Alexandra Martins 
Fernandes;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta  
de Descentralização Administrativa;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta  
de Descentralização de Competências na CIMBB;

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   

O Madeiro de Penamacor ganhou fama de ser o maior do país.  
Todos  os anos, com o aproximar do Natal, por todas as freguesias  
do concelho, os jovens em idade de cumprir o serviço militar unem-se 
para cortar e transportar os troncos que alimentarão a fogueira para 
aquecer o Menino Jesus. O grande monte de madeira, depositado  
no adro da igreja, é ateado ao cair da noite do dia 24, à exceção  
de Penamacor, que arde de 23 para 24, e mantém-se aceso durante 
vários dias. Depois da ceia de Natal, a população reúne-se em redor  
da fogueira, num gesto ritual de fraterno encontro.
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JULHO
01

02.AGO.

ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER – EXPERIMENTAÇÃO 
E REFORÇO DE CONHECIMENTOS
Férias Letivas Verão 2019
PENAMACOR | Org.: CMP

24
21h30

APAGAM-SE AS LUZES E ACENDEM-SE AS ESTRELAS 
Atividade dinamizada pelo Centro de Ciência de Constância
PENAMACOR | Pavilhão Gimnodesportivo | 21h30 | Org.: CMP

02
29.JUL.

EXPOSIÇÃO COLETIVA DE FOTOGRAFIA  
DO INSTAMEET – RIBEIRO SANCHES
Instameet de Castelo Branco
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP/CMP,  
IMCB e SARSPEN

06
JUL.

ANIMAÇÃO DE VERÃO COM NOITE DE FADOS  
E DJ TIAGO ROBALO
PENAMACOR | Jardim da República | Org.: JF de Penamacor

07
JUL.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo
15h00

13
JUL.

ANIMAÇÃO DE VERÃO COM ROSA NEGRA BAND
PENAMACOR | Largo D. Barbara Tavares da Silva  
Org.: JF de Penamacor

15
30.AGO.

ATELIÊ DE BORDADOS E OUTRAS ATIVIDADES
Inscrições até dia 12 de julho na Biblioteca Municipal  
de Penamacor 
PENAMACOR | Casa do Povo | Org.: JF de Penamacor

20
JUL.

ANIMAÇÃO DE VERÃO COM OS BEIRÕES DA CONCERTINA  
E DJ BRUNO CUNHA
PENAMACOR | Jardim da República | Org.: JF de Penamacor

26
JUL.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 
BEIRA BAIXA SOB PERSPETIVA
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP e CIMBB

27
JUL.

ORILINCE 
Atividades de orientação integradas na Feira Terras do Lince
PENAMACOR | Jardim da República | Org.: CMP e COC

28
JUL.

ORINAT
Atividades de orientação realizadas no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da Conservação da Natureza 
PENAMACOR | Mata Municipal | Org.: CMP e COC

01
29.AGO.

CINEMA COM PIPOCAS
[Dia 1] Sherlock Gnomes [Dia 7] Hotel Transylvania 3 - Férias
[Dia 9] Regresso de Mary Poppins [Dia 12] Grinch
[Dia 14] Principe Bué Encantado  [Dia 19] Homem Aranha: no 
universo aranha [Dia 21] Juntos para Sempre [Dia 23] Quebra  
Nozes e os Quatro Reinos [Dia 27] Christopher Robin  
[Dia 29] Smallfoot: uma aventura gelada
PENAMACOR | Org.: CMP/BMP

01
28.AGO.

EXPOSIÇÃO: O CAROCHA NA INDUSTRIA  
E NO ARTESANATO PORTUGUÊS
PENAMACOR | Org.: BMP

02
05.AGO.

FESTAS POPULARES DE PEDRÓGÃO 
DE S. PEDRO 
PEDRÓGÃO DE S. PEDRO | Org.: Comissão  
de Festas de Pedrógão de S. Pedro

03
AGO.

FESTA DO EMIGRANTE
MEIMOA 
Org.: Comissão de Emigrantes

AGOSTO

04
AGO.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo 
15h00

04
05.AGO.

FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA  
DAS NEVES
BENQUERENÇA | Org.: Comissão de Festas de Benquerença

09
11.AGO.

FESTA DE S. DOMINGOS
MEIMOA
Org.: Mordomos de S. Domingos

10
AGO.

CONVIVO DE BOAS VINDAS  
AOS EMIGRANTES
MEIMOA | Org.: Junta de Freguesia de Meimoa

15
AGO.

FESTA DAS SOPAS EM PANELAS DE FERRO
MEIMOA | Org.: Associação Cultural e Desportiva  
dos Amigos da Meimoa e JF de Meimoa

15
17.AGO.

FESTA EM HONRA DE SÃO SALVADOR
MEIMÃO
Org.: Comissão de Festas

16
18.AGO.

FESTEJOS EM HONRA DE NOSSA SENHORA  
DO BOM SUCESSO
ARANHAS | Org.: Comissão de Festas de Aranhas

17
18.AGO.

FESTA DE SÃO TIAGO
VALE DA SENHORA DA PÓVOA | Org.: Comissão  
de Festas do Vale Senhora da Póvoa

19
AGO.

ORIFLASH
Atividades de orientação realizadas no âmbito das
comemorações do Dia Mundial da Fotografia 
PENAMACOR | Org.: CMP e COC

30
02.SET.

FESTA EM HONRA DE SANTA SOFIA 
SALVADOR | Org.: Comissão de Festas de Salvador

SETEMBRO
01
SET.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo
15h00

02
26.SET.

EXPOSIÇÃO
FORMAÇÃO DO UTILIZADOR
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

07
SET.

CAMINHADA DOS 111 ANOS DA BANDA  
FILARMÓNICA DE ALDEIA DE JOÃO PIRES
Caminhada alusiva às comemorações do aniversário  
da BFAJP, com a participação de uma banda  
filarmónica convidada 
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Org.: União de Aldeia 
de João Pires S.R.M.

Entre 20 e 22 de setembro, o concelho de Penamacor recebe o 
Campeonato Ibérico Masculino de Orientação Pedestre “Terras 
do Lince”. Estando Penamacor na zona fronteiriça com Espanha, 
a organização deste Campeonato Ibérico Masculino ganha redo-
brada importância, apresentando-se a prova como um notável 
cartão de visita do concelho.
ALDEIA DE JOÃO PIRES E MEIMOA | Org: CMP e COC

27
28.SET.

COMEMORAÇÃO DAS JORNADAS EUROPEIAS  
DO PATRIMÓNIO 
PENAMACOR | Org.: CMP / Museu Municipal

27
SET.

WORLD TURISM DAY 
Atividades de orientação no âmbito das comemorações  
do Dia Mundial do Turismo 
PENAMACOR | Org.: CMP e COC

29
SET.

PASSEIO DAS VINDIMAS 
MEIMOA | Org.: Associação Cultural e Desportiva  
dos Amigos da Meimoa e JF de Meimoa

05
30.DEZ.

AULAS DE DANÇA AFRO-LATINA
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS 
Instrutores: Marco Gonçalves e Rita Gaspar
INFO/INSCRIÇÕES: 969 553 503
PENAMACOR | Casa do Povo | Org.: JF de Penamacor  
e Companhia de Dança Kizomba Mami

26 / JULHO
[17h00] ABERTURA OFICIAL DA FEIRA com visita aos expositores  
            e animação com o grupo BEIRA BRASS BAND / Jardim da República
[17H30] AS ABELHAS SALTITONAS / Teatro de rua
[19H00] INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO BEIRA BAIXA SOB PERSPETIVA
               Museu Municipal
[19H30] WIFIROCKBAND / Animação de rua
[21H00] GRUPO PILHA GALINHAS / Animação de rua

27 / JULHO
[16h00] ABERTURA DA FEIRA / KHAGANIÇORCHESTRA / Animação de rua
[16h30] SHOW DE MAGIA COM O TEMA DO MEL / Animação de rua
[17h00] VISITA GUIADA E ENCENADA / Concentração junto ao Museu Municipal
[18h00] FANFARRA BFC / Animação de rua
[19h00] GRUPO DE CANTARES DO PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO
[19h30] OS LINCES / Animação de rua
[21h00] ARAS NAVI / Animação de rua

28 / JULHO
[16h00] BOMBOS DA BOUÇA / Animação de rua
[16h30] OS PAROLOS / Animação de rua
[17h00] ADUFEIRAS DE MONSANTO
[17h30] VISITA GUIADA E ENCENADA / Concentração junto ao Museu Municipal
[18h00] BANDA FILARMÓNICA DE ALDEIA DE JOÃO PIRES
[19h00] CONCERTINAS DO ZÊZERE / Animação de rua

20   21   22   SETEMBRO

DERIVAS - TRIBUTO A HÉROES  
DEL SILENCIO

[00H30] GRUPO MUSICAL BAND&TAROLA / Praça do ex-Quartel

[00h30] DJ MR. VIZINI / Praça do ex-Quartel

[22H30]

Praça do ex-Quartel

UHF[22h30]

GINGA - GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL 
PORTUGUESA

[22h00]

Praça do ex-Quartel

Praça do ex-Quartel

TODOS OS DIAS
ESPELHO MÁGICO / Oferta de fotografia com o tema do evento
ANIMAÇÃO INFANTIL / Quinta pedagógica e insufláveis
FEELING TV / Espaço de reportagens e interação  
com o público

24 25
AG

EN
DA

AG
EN

DA



OUTUBRO
01
OUT.

ORID 
Atividades de orientação integradas nas comemorações  
do Dia Mundial do Idoso
PENAMACOR | Org.: CMP e COC

07
25.OUT.

HORA DO CONTO
“A árvore dos sonhos” seguido de oficina de encantar
Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

02
29.OUT.

EXPOSIÇÃO 
RIBEIRO SANCHES: UM CIDADÃO DO MUNDO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: SARSPEN e BMP/CMP

O II Colóquio de Arqueologia e História do Concelho de Pena-
macor pretende assinalar os 40 anos do evento que decorreu 
com o mesmo nome em 1979, além de reunir dados sobre o 
estado da investigação no concelho nas últimas quatro décadas, 
compreender o que foi feito e o que está por fazer e preparar 
uma série de ações que contemplem a investigação histórica e 
arqueológica em Penamacor, fomentando a interação académi-
ca e regional. Neste evento estarão reunidos investigadores de 
Coimbra, Porto, Lisboa Évora, Castelo Branco, Cáceres, Salamanca, 
Ávila, Madrid e Penamacor, entre outros.

PENAMACOR | Org: CMP

18
20.OUT.

3º FESTIVAL TRANSFRONTEIRIÇO AFROLATINO
DE PENAMACOR
PENAMACOR | Palace Hotel & SPA - Termas de S. Tiago 
Org.: Companhia de Dança Kizomba Mami e CMP

20
OUT.

PASSEIO PEDESTRE DO OUTONO
MEIMOA | Associação Cultural e Desportiva dos Amigos  
da Meimoa e JF de Meimoa

31
OUT.

VISITA GUIADA E ENCENADA 
Projecto Beira Baixa Cultural
PENAMACOR | CMP / Museu Municipal

01
NOV.

TRADICIONAL MAGUSTO
BENQUERENÇA | Polidesportivo / Recinto de Festas 
Org.: JF de Benquerença

01
NOV.

ALMOÇO CONVÍVIO DA BANDA FILARMÓNICA  
DE ALDEIA DE JOÃO PIRES
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Org.: União de Aldeia de João Pires S.R.M.

01
NOV.

CAMINHADA E MAGUSTO
ÁGUAS

03
NOV.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo 
15h00

04
26.NOV.

EXPOSIÇÃO: “QUÍMICA, ARTE E CRISTAIS”
Exposição de Clementina Teixeira 
PENAMACOR | Org.: CMP/BMP

09
19.NOV.

HORA DO CONTO
“Ratinho Marinheiro” seguido de oficina de encantar
Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

10
NOV.

PASSEIO DE S. MARTINHO
MEIMOA | Associação Cultural e Desportiva dos Amigos da Meimoa 
e JF de Meimoa

11
NOV.

ORIGAM
Atividades de orientação e origami  
PENAMACOR | Org.: CMP e COC

17
NOV.

TRADICIONAL MAGUSTO
PENAMACOR | Largo de S. António 
Org.: JF de Penamacor

23
NOV.

ORAUTOCTONE
Atvidades de orientação no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da Floresta Autóctone
PENAMACOR | Mata Municipal 
Org.: CMP e COC

DEZEMBRO

17
DEZ.

FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR 
E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
PENAMACOR | Org.: CMP e Agrupamento de Escolas  
Ribeiro Sanches

01
DEZ.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo
15h00

02
31.DEZ.

FEIRA DO LIVRO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

07
22.DEZ.

ORITASTE - PERCURSO DE SABORES
Dias 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de dezembro
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

07
08.DEZ.

RECOLHA E DEPOSIÇÃO DO MADEIRO
NO ADRO DA IGREJA
VALE DA SENHORA DA PÓVOA

07
DEZ.

RECOLHA E DEPOSIÇÃO DO MADEIRO
NO ADRO DA IGREJA
MEIMOA

09
19.DEZ.

HORA DO CONTO
“História de Natal” seguido de oficina de encantar
Mediante marcação prévia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

11
DEZ.

ORIMADEIRO
Atividades de orientação
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

14
DEZ.

ROTA DAS ADEGAS
Passeio pedestre
MEIMOA | Org: Associação Cultural e Desportiva  
dos Amigos da Meimoa e JF de Meimoa

24
DEZ.

ATEAR DO MADEIRO
MEIMOA 

O Fórum Penamacor Tem Futuro visa promover o encontro de 
ideias, projetos, negócios, apoios, incentivos e estratégias que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável do concelho 
de Penamacor. Durante um dia, empresários, IPSS, entidades 
públicas e privadas reúnem-se para somar energias e afinar 
estratégias para os próximos anos. As inscrições são gratuitas 
e limitadas e podem ser efetuadas até ao dia 30 de setembro, 
através do email geral@amarcor.pt.

PENAMACOR | Auditório Escola de Música | Org.: CMP e Amarcor

06
OUT.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo 
15h00

04   05   06   OUTUBRO
II COLÓQUIO DE ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA  
DO CONCELHO DE PENAMACOR 
40 ANOS DEPOIS – CIÊNCIAS E TERRITÓRIOS EM MUDANÇA

19   OUTUBRO

NOVEMBRO

PENAMACOR VILA MADEIRO
07 08 14 15 21 22 23 24 25 DEZEMBRO     

21
DEZ.

CONCERTO DE NATAL
Academia de Música e Dança do Fundão
PENAMACOR | 21h00

22
DEZ.

ENCONTRO CONCELHIO DE IDOSOS
PENAMACOR | Pavilhão Gimnodesportivo 
Org.: CMP

26 27
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