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O final do ano trouxe a confirmação de boas notícias 
para o concelho e de que o caminho que estamos a 
trilhar, desde 2013, de uma gestão financeira rigorosa, 
é o mais correto. O Município de Penamacor saltou do 
105º lugar para o 25º lugar no Anuário dos Municípios 
portugueses, referente a 2018. 
Esta recuperação representa o 
melhor resultado operacional 
entre os municípios portugueses, 
sendo que Penamacor surge na 
11ª posição entre as autarquias 
com melhor equilíbrio orçamen-
tal. Realizado o saneamento fi-
nanceiro, criamos as condições 
necessárias, para, agora, darmos 
um passo em frente, no sentido 
da captação de investimento. E 
é isso que estamos a fazer. Em 
curso está a já anunciada requa-
lificação da Zona Histórica de 
Penamacor, num investimento 
de cerca de 800 mil euros e que 
está em linha com a estratégia 
de valorização do espaço urba-
no e do património histórico e 
cultural da sede do concelho, au-
mentando a sua atratividade e competitividade. Mas 
também nas freguesias as obras avançam. Depois 
das intervenções de requalificação urbana em várias 
localidades, já se encontram em curso as obras no 
“coração” da Meimoa e está em fase de adjudicação  
a empreitada que será realizada em Aldeia do Bispo. 

A ampliação da Zona Industrial e as obras de trans-
formação do antigo celeiro numa incubadora de valo-
rização de recursos endógenos, para que o Município 
esteja apto a receber empresas que se queiram cá fi-
xar e investir, são outros projetos a decorrer. Termina-

da, também, está a requalificação do 
Centro de Saúde de Penamacor e em 
curso está o processo de adjudicação 
do contrato para a empreitada que 
requalificará o Bar da Piscina Munici-
pal Descoberta, obras que pretendem 
melhorar cabalmente a qualidade de 
vida e serviços prestados aos nossos 
munícipes. Resultado da saúde finan-
ceira que apresentamos, foi possível, 
igualmente, pagar a dívida que o nos-
so Município tinha à Águas do Vale do 
Tejo, empresa que, aliás, anunciou um 
investimento de 3,2 Milhões de Euros 
na reabilitação do sistema de abaste-
cimento água no concelho. Neste bo-
letim, pode ler um pouco do que fo-
mos fazendo ao longo do último meio 
ano. A terminar, desejo que 2020 
continue a trazer boas novas para 
os nossos munícipes e para o nosso  

Município, na certeza que cá estaremos para dar o 
nosso melhor e permitir que tal seja possível.
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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 E LAZER

(...) sendo que Pena-
macor surge na 11ª 
posição entre as au-
tarquias com melhor 
equilíbrio orçamental. 
Realizado o sanea-
mento financeiro, 
criamos as condições 
necessárias, para, ago-
ra, darmos um passo 
em frente, no sentido 
da captação de inves-
timento.

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 PÓVOAS / Aldeia do Bispo 
Tm: 969 729 936

03

ED
IT

OR
IA

L

02
SU

M
ÁR

IO



As obras de requalificação do Centro de Saúde de Penamacor foram inau-
guradas dia 26 de julho, numa cerimónia que contou com a presença da 
Ministra da Saúde, Marta Temido, da Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Centro, Rosa Maria dos Reis Marques, do 
Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) 
de Castelo Branco, António Maria Vieira Pires, da representante da CCDRC, 
Cristina Tadeu, e do Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, António 
Luís Beites Soares. A reabilitação integral do Centro de Saúde de Penamacor 
teve um custo de cerca de 600 mil euros, comparticipados pelo Portugal 
2020, sendo o restante montante suportado pela autarquia. O Centro de 
Saúde de Penamacor passará também a contar com duas novas valências, 
nas área da fisioterapia e da saúde oral, valências que contarão com a par-
ceria da ULS de Castelo Branco. Para o Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor esta obra representa uma melhoria da qualidade de vida para a 
população do concelho, assim como um avanço na qualidade dos Cuidados 
de Saúde Primários ao dispor dos utentes.

MINISTRA DA SAÚDE INAUGUROU OBRAS 
DO CENTRO DE SAÚDE DE PENAMACOR

O Município de Penamacor saltou do 105º lugar para o 25º lugar no Anuário 
dos Municípios portugueses, referente a 2018. Esta recuperação representa 
o melhor resultado operacional entre os municípios portugueses, sendo 
que Penamacor surge na 11ª posição entre as autarquias com melhor equi-
líbrio orçamental. Para o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor,  
António Luís Beites Soares, a aposta na consolidação financeira e orçamental 
vem já desde 2013, sendo que o próximo passo, depois desta consolidação 
financeira, é a captação de investimento. “Isto deve-se a uma gestão rigorosa. 
Não temos dívidas a curto prazo e reestruturamos o passivo. O próximo 
passo é a captação de investimento”, garante.

MUNICÍPIO COM GRANDE  
SALTO NO ANUÁRIO DOS  
MUNICÍPIOS PORTUGUESES

A Águas do Vale do Tejo, S.A. lançou um concurso para uma empreitada 
de reabilitação do sistema do abastecimento de água a Penamacor, com 
um valor base do procedimento de 3,2 Milhões der Euros (ME). A nova 
adutora de água ligará a ETAR de Meimoa à Zona Industrial de Pena-
macor. Recorde-se que o Município de Penamacor liquidou a dívida que 
detinha à empresa Águas do Vale do Tejo, que fornece a água em alta 
aos municípios da região. A dívida foi totalmente liquidada no último mês 
de outubro, com o pagamento final de 175 mil euros. “O pagamento da 
dívida insere-se na estratégia de gestão financeira do município, que nos 
permite dizer que somos cumpridores e que não temos dívida com a 
empresa. Pagamos as faturas - quer de água, quer de saneamento - a 
pronto pagamento”, explica o Presidente da Câmara Municipal de Pena-
macor, António Luís Beites Soares. O pagamento desta dívida permite a 
redução dos custos associados para o município, nomeadamente com o 
pagamento de juros.

ÁGUAS DO VALE  
DO TEJO INVESTEM 3,2  
MILHÕES DE EUROS  
EM CONDUTA DE ÁGUA

Encontra-se em fase de adjudicação o concurso 
para a requalificação urbana do centro de Al-
deia do Bispo. Esta obra prevê a requalificação 
da rede de abastecimento de água, através da 
construção de novos troços de rede, e inclui uma 
intervenção no Largo da Igreja, a pavimentação 
com calçada de granito de um trecho da Rua 
A. Sousa Marcelo, a aplicação de uma camada 
em argamassa betuminosa num trecho da EN 
332 que atravessa Aldeia do Bispo, a execução 
de passadeira sobrelevada na Rua do Cemitério,  
situada próximo do entroncamento com a Rua 

da Era Cimeira, a suavização das rampas das 
passadeiras existentes ao longo da Rua Pina 
Ferraz e a reparação do assentamento do pa-
vimento da via sobre a Obra de arte. Na refor-
mulação do Largo D. Carlota Pina Ferraz, pre-
tende-se melhorar as condições de circulação 
e ao mesmo tempo dotá-lo com lugares de es-
tacionamento. Os arruamentos a intervencionar 
possuem uma extensão total de aproximada-
mente 1.500 metros. A obra terá um custo de 
183.607,60 euros mais IVA. O prazo de execu-
ção é de 210 dias.

CENTRO DE ALDEIA DO BISPO 
VAI SER REQUALIFICADO

Já se encontram em curso as obras de requalifi-
cação urbana do centro de Meimoa. Esta emprei-
tada tem como objetivos a melhoria dos espaços 
públicos na ótica do peão, que promovam uma 
vivência urbana de maior qualidade, a renovação 
das infraestruturas viárias, a organização dos esta-

cionamentos e a dotação do espaço de mobiliário 
urbano adequado. As intervenções serão levadas 
a cabo na Rua da Fonte dos Quelhas, na Rua da 
Associação, na Rua 29 de Julho de 1951 e na Rua 
do Cabeço. A obra terá um custo de 178.517,42 
euros mais IVA. O prazo de execução é de 210 dias.

REQUALIFICAÇÃO  
URBANA DO “CORAÇÃO” 
DA MEIMOA AVANÇA O bar/restaurante da Piscina Descoberta 

Municipal de Penamacor vai ser ampliado 
e requalificado, com o objetivo de valorizar 
o edifício e potencializar o equipamento 
como um todo. O valor da empreitada será 
de 207.420, 23 euros mais IVA e o prazo de 
execução é de 270 dias. O contrato encon-
tra-se em fase de adjudicação.

BAR DA PISCINA 
MUNICIPAL  
DESCOBERTA  
VAI SER  
REQUALIFICADO
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14 utentes foram operados às cataratas, no dia 11 de dezembro, no âmbi-
to do protocolo celebrado entre o Município de Penamacor e a Fundação  
Álvaro de Carvalho. Recorde-se que este é um problema que afeta um 
considerável número de munícipes, sobretudo idosos, sendo que a Câ-
mara Municipal de Penamacor, no âmbito das suas competências, de-
signadamente a de promoção do bem-estar da população, decidiu fir-
mar um protocolo com a Fundação Álvaro Carvalho, por via do qual os 
doentes do concelho com cataratas a necessitar de intervenção cirúrgica 
passam a poder ser operados de forma atempada e gratuita para o pró-
prio, desde que sejam referenciados pelos médicos do Centro de Saúde 
de Penamacor. Os custos dos cuidados de saúde prestados aos doentes 
incluídos no programa assistencial são suportados em partes iguais pela 
referida Fundação e pela Câmara Municipal, que assegura ainda as deslo-
cações pré e pós operatórias.
As operações em causa são realizadas em Castelo Branco e, desde o 
início desta parceria, já foram operadas dezenas de utentes do concelho  
de Penamacor.

MAIS 14 UTENTES  
DE PENAMACOR  
OPERADOS ÀS CATA-
RATAS COM APOIO  
DO MUNICÍPIO

O ensino pré-escolar do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 
aumentou, este ano letivo, o número de turmas de uma para duas, 
resultado do aumento do número de crianças matriculadas. Tam-
bém a creche e o jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia 
registaram um aumento do número de crianças inscritas.

MAIS CRIANÇAS INSCRITAS 
NO PRÉ-ESCOLAR  
NO CONCELHO

PENAMACOR COM  
MENÇÃO HONROSA  
MELHOR STAND  
BTL 2019 O Município de Penamacor teve em execução, no presente ano, o Progra-

ma de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, promovido em 
articulação com o IPDJ e cujas ações são centradas na vigilância, preven-
ção e sensibilização junto das populações, no que concerne à temática dos  
Incêndios florestais. No âmbito da colaboração do Exército Português, os 
jovens participantes foram inseridos nas duas Brigadas Militares que se 
encontram a cumprir essa missão no concelho. O programa decorreu entre 
os dias 19 de agosto e 27 de setembro. Durante este período, os jovens 
voluntários auxiliaram as equipas mecanizadas daquela força militar no 
teatro de operações, podendo aprender no campo formativo as diversas 
técnicas adotadas e aplicá-las, bem como desenvolverem ações de sensi-
bilização junto das populações.

Penamacor assinalou, pela primeira vez, o Dia Mu-
nicipal do Associativismo, no dia 19 de outubro, na 
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, que esteve 
repleta de público.
O programa arrancou com uma comunicação de  
Pedro Folgado, Diretor do Departamento 
da Juventude a nível nacional do Insti-
tuto Português do Desporto e Juventu-
de (IPDJ), sobre os programas e apoios 
daquele instituto ao Associativismo. Se-
guiu-se uma apresentação de José Luís 
Pires, dirigente da Associação Cultural e 
Social Rancho Folclórico do Retaxo, sobre 
boas práticas no movimento associativo 
e uma outra de Sónia Barata, dirigente 
da ADM - Estrela sobre a coesão social e 
territorial. Em representação do Municí-
pio de Penamacor, estiveram o Presiden-
te da Câmara Municipal, António Luís Beites Soares, e 
a Vereadora do Associativismo, Sandra Vicente.
O Presidente da Câmara Municipal lembrou que, em 
territórios assolados pelo despovoamento, não é fácil 
manter o movimento associativo mas garantiu que o 

Município continuará a apoiar iniciativas das associa-
ções que sejam uma mais valia para o concelho. An-
tónio Luís Beites Soares frisou, ainda, que este tipo de 
iniciativas são importantes para a troca de opiniões e 
experiências sobre o que de melhor se faz nesta área.

Já a Vereadora do Associativismo 
realçou o papel do movimento as-
sociativo nas comunidades em que 
está inserido e a sua importância 
para o desenvolvimento local e 
para as pessoas. Sandra Vicente 
lembrou, ainda, que as associa-
ções são uma escola de vida, de 
cooperação, de solidariedade e de 
generosidade, a quem deve ser re-
conhecido um papel fundamental 
no desenvolvimento local.
Recorde-se que esta iniciativa in-

sere-se na política do Município de Penamacor de 
reconhecer ao Movimento Associativo um papel 
fundamental no desenvolvimento local, na defesa e 
promoção das atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa, entre outras. Sem 

substituir ou chamar a si responsabilidades na vida co-
letiva de cada Associação, o Município de Penamacor 
pretende auxiliar no processo de apoios e subsídios 
às coletividades, colaborando na promoção de um 
associativismo empreendedor e dinâmico, com obje-
tivos fortes. Nesse sentido, foi criado o Dia Municipal 
do Associativismo, com um programa diverso, visando 
atribuir ferramentas às Associações do concelho, mas 
também para trocar experiências, conhecimentos, 
competências e recursos, entre os pares. O Dia Munici-
pal do Associativismo será assinalado em Penamacor, 
todos os anos, no terceiro sábado de outubro.

DIA MUNICIPAL DO ASSOCIATIVISMO ASSINALADO, PELA PRIMEIRA VEZ

PENAMACOR PROMOVE  
VOLUNTARIADO JOVEM PARA  
A PREVENÇÃO DE  
INCÊNDIOS COM O EXÉRCITO  
PORTUGUÊS

(...) reconhecer ao Mo-
vimento Associativo um 
papel fundamental no 
desenvolvimento local, 
na defesa e promoção 
das atividades de 
natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, 
recreativa, entre outras.

Foram aprovados, em Assembleia Municipal de Penamacor, no dia 27 de 
dezembro, os Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU’S) 
para as freguesias de Aldeia de João Pires, Meimoa e Pedrógão de São 
Pedro. Recorde-se que os PERU´S proporcionam benefícios fiscais sig-
nificativos associados aos impostos municipais. No que toca à isenção 
do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), pode ler-se no documento 
aprovado que “os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são 
passíveis de isenção” do referido imposto “por um período de cinco anos, 
a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, poden-
do ser renovada por um período adicional de cinco anos” e que “ficam 
isentos de IMI os prédios urbanos objeto de reabilitação urbanística, pelo 
período de dois anos a contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva 
licença camarária”. Relativamente ao Imposto Municipal sobre a Trans-
missão Onerosa de Imóveis (IMT), são isentas “aquisições de prédio urba-
no ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente 
a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do 
prédio reabilitado, quando localizado na área de reabilitação urbana” e 
“as aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística, 
desde que no prazo de dois anos a contar da data da aquisição, o ad-
quirente inicie as respetivas obras”. Os benefícios fiscais estendem-se 
ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), sendo que 
“são dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de 500 euros, 
30% dos encargos suportados pelo proprietário com a reabilitação” e 
que “as mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em 
território português são tributadas à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo 
da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes 
da alienação de imóveis situados em área de reabilitação urbana, recu-
perados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação”. Final-
mente, “os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 
residentes em território português são”, igualmente, tributados à taxa 
de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam in-
teiramente decorrentes do arrendamento”, além de estar prevista uma 
redução da taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).
Até ao final do ano, avançarão os PERU’S de mais seis freguesias, ficando 
coberta a totalidade do concelho.

PENAMACOR 
APROVA MAIS  
3 PERU’S

Os PERU’S para as freguesias de Aldeia de 
João Pires, Meimoa e Pedrógão de São Pe-
dro foram aprovados. Seguem-se mais seis 
até ao final do ano, sendo que o concelho 
de Penamacor ficará inteiramente coberto 
pelo programa

O Município de Penamacor recebeu a Menção Honrosa Melhor Stand 
BTL 2019. A distinção foi entregue no dia 11 de julho, ao Presidente da 
Câmara Municipal, António Luís Beites Soares, na FIL, em Lisboa. Recor-
de-se que o Município participou, pela terceira vez consecutiva, na Bolsa 
de Turismo de Lisboa (BTL), com stand próprio. A presença no certame 
insere-se numa estratégia de promoção turística que Penamacor vem 
prosseguindo. Ancorado na marca Penamacor Vila Madeiro e no reco-
nhecimento pela Carta Europeia de Turismo Sustentável do território 
Terras do Lince, o Município pretende dar a conhecer os produtos locais 
e o património histórico, cultural e natural, além das empresas do setor 
turístico. O Município de Penamacor vai marcar presença na próxima 
edição da BTL, que decorrerá de 11 a 15 de março.
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O Rancho Folclórico de Aranhas lançou o seu terceiro CD - “Danças e Can-
tares do Nosso Povo”, lançamento que foi inserido nas Festas em honra de 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, no dia 17 de agosto. Decorreu, ainda, uma 
apresentação do Ciclo do Linho. A Vereadora Sandra Vicente marcou presença 
em representação do Município de Penamacor.

A convite da Comissão de Geminação de Clamart e da Associação 
Amicale Franco-Portuguesa, o Rancho Folcórico de Penamacor este-
ve em França para participar na Desfolhada e no Festival de Folclore, 
eventos organizados pelo Grupo “Amizade e Sorrisos de Clamart”. 
Durante a estadia, foram vividos momentos de convívio e de in-
tercâmbio cultural, sendo que esta participação teve como objetivo 
dar conhecer a riqueza e a diversidade do folclore de Penamacor e 
reforçar o espírito da geminação entre as duas localidades.
Em França, esta coletividade penamacorense foi cumprimentada 
pelo Maire de Clamart, Jean-Didier Berger, e acompanhada pelo 
vice-presidente responsável pela geminação com Penamacor, Rui 
Paulo Ribeiro, e pela Presidente do Comité de Jumellage, Christiane 
Le Thomas, entre outros elementos.
Esta iniciativa decorreu nos dias 11, 12 e 13 de outubro, tendo fi-
cado o convite para o Grupo “Amizade e Sorrisos de Clamart” par-
ticipar, no próximo ano, no XIV Encontro de Música Tradicional de 
Penamacor, a organizar pelo Rancho Folclórico desta vila.

O Grupo AEP 163 de Penamacor reiniciou as atividades no dia 14 de se-
tembro, numa cerimónia que contou com a presença, em representação do 
Município, das vereadoras Sandra Vicente e Anabela Castilho. As duas res-
ponsáveis assinalaram o ato com a entrega de algum material ao grupo de 
escoteiros do concelho, desejando um bom ano escotista e garantindo que 
o Município continuará a apoiar o agrupamento naquilo que for possível.

Um grupo de 15 escoteiros de Clamart (França) estiveram em Penamacor 
desde o dia 31 de julho até ao dia 12 de agosto, no âmbito de um intercâm-
bio com o Grupo de Escoteiros 163 AEP. Durante a visita, os jovens, com 
idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos, aproveitaram para visitar 
o concelho, realizar caminhadas além de efetuarem trabalho comunitário 
na Santa Casa da Misericórdia, entre outras atividades.

UTENTE DO CENTRO  
DE DIA DE PEDRÓGÃO DE  
SÃO PEDRO COMEMOROU 
100 ANOS

RANCHO DE  
ARANHAS  
LANÇA TERCEIRO CD

RANCHO FOLCLÓRICO 
DE PENAMACOR EM 
FRANÇA

ESCOTEIROS DE  
CLAMART  
VISITAM PENAMACOR

GRUPO AEP 163  
DE PENAMACOR REINICIOU 
ATIVIDADES

O utente do Centro de Dia de Pedrógão de São Pedro, Manuel Lourenço de 
Brito, assinalou um século de idade com uma uma festa de homenagem, 
promovida pela Liga de Amigos daquela localidade do concelho de Pena-
macor. Viúvo, Manuel Lourenço de Brito tem três filhas, cinco netos, três 
bisnetos e um irmão. É natural de Pedrógão de São Pedro e ali viveu toda a 
vida da terra. Está na instituição desde maio de 2005. Além de terem sido 
cantados os parabéns, a festa contou com um pequeno vídeo de homena-
gem ao aniversariante e com a declamação de um pequeno conto por Rosa 
Gonçalves, acompanhada à guitarra por Baptiste Fesler.
Em representação do Município de Penamacor estiveram presentes o Pre-
sidente da Câmara Municipal, António Luís Beites Soares, e a Vereadora  
Sandra Vicente. Na ocasião, António Luís Beites Soares recordou que “não 
é todos os dias que se colocam três velas no bolo de aniversário” e desejou  
a Manuel Loureço de Brito saúde para viver

Penamacor assinalou a Semana Comemorativa do Dia Internacio-
nal da Juventude com entradas gratuitas nas Piscinas Municipais 
e nas Piscinas do Parque de Campismo, no dia 17 de agosto, para 
jovens até aos 29 anos.

PENAMACOR ASSINALOU SEMANA 
DA JUVENTUDE COM ENTRADA  
GRATUITA NAS PISCINAS

Com o propósito de reunir os antigos e atuais escoteiros, o grupo 
AEP 163 de Penamacor realizou um almoço onde relembrar os 
momentos escotistas e o convívio foram os principais objetivos.  
A iniciativa, que decorreu a 31 de agosto de 2019, contou com 84 
participantes. O programa incluiu atividades para crianças e adultos. 
Durante o evento, foi anunciada oficialmente a reabertura do 
grupo e a nova chefia. As vereadoras Sandra Maria Pires Vicente e 
Anabela Castilho Campos estiveram presentes em representação do 
Município de Penamacor.

2º ENCONTRO  
RELEMBRAR 

AS AMIZADES  
ESCOTISTAS  

REUNIU CERCA DE 80 
PESSOAS
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O Festival Afrolatino Transfronteiriço de Penamacor 
regressou para a terceira edição e, mais uma vez, com 
cariz solidário. Este ano, as receitas do evento rever-
teram a favor da Associação Desportiva Penamaco-
rense (ADEP), sendo que o evento contou com cerca 
de 150 participantes, vindos de norte a sul do país e 
da vizinha Espanha. A terceira edição decorreu, mais 
uma vez, no Palace Hotel & Spa Termas de São Tiago, 
contando com 12 workshops, duas festas, um passeio 
turístico pela Vila de Penamacor e um Jantar de Gala 
com seis shows de dança, durante os dias 18, 19 e 
20 de outubro. A iniciativa recebeu instrutores portu-
gueses e espanhóis, que estiveram encarregues dos 
workshops de Kizomba, Bachata, Salsa, Semba e Men 
e Lady Style. Bernardo & Joana (Leiria); Carlos e Maria 
(Cáceres); Cláudio & Cris (Quarteira); Fábio & Patrícia 
(Castelo Branco); Max & Mariana (Castelo Branco); 
Pagée & Leonor (Lisboa); Pedro & Fernanda (Viseu); 
Joelson & Noemi (Mérida); Joel Alves(Leiria); e Ivo & 
Emika (Covilhã) foram os instrutores presentes, além 
dos Dj`s Bernardo Pinto (Leiria) e Joelson Ferrão (Mé-
rida). Os participantes foram, ainda, recebidos, no 
domingo, dia 20 de outubro, nos Paços do Concelho.
Durante o evento, foi, também, anunciado que, na 
edição anterior, foi apurado um valor de 1121 euros e 
60 cêntimos, que reverteu a favor do Instituto Social 

O momento alto da Feira Terras do Lince 2019 foi 
o concerto dos UHF, no sábado, quando a praça 
do ex-quartel encheu para ver a banda atuar. A 
banda portuguesa foi cabeça de cartaz do certa-
me que decorreu, mais uma vez, no Jardim da Re-
pública e na Praça do ex-Quartel, em Penamacor, 
entre 26 e 28 de julho de 2019. No segundo dia 
do evento, a tarde começou com os Khaganiçor-
chestra, seguidos de um show de magia com o 
tema do mel, de uma Visita Guiada e Encenada 
e da atuação dos Fanfarra BFC. Ao final do dia, 
atuou o Grupo de Cantares de Pedrógão de São 
Pedro, houve novamente teatro de rua com Os 
Linces e a noite encerrou com as atuações dos 
Aras Navi, dos UHF e do DJ Mr. Viziny. No último 

dia do certame, destacaram-se as atuações dos 
Bombos da Bouça, de Os Parolos, das Adufeiras 
do Rancho Folclórico de Monsanto, da Banda Fi-
larmónica de Aldeia de João Pires, das Concerti-
nas do Zêzere e dos Ginga - Música Tradicional 
Portuguesa. Para este último dia esteve ainda 
reservado espaço para o teatro de rua de Os 
Linces e para uma visita Guiada e Encenada. No 
dia 26 de julho, a inauguração da evento contou 
com a presença do Presidente da Câmara Muni-
cipal de Penamacor, António Luís Beites Soares, 

e da Ministra da Saúde, Marta Temido, com visita 
aos expositores e animação com o Grupo Beira 
Brass Band. Decorreu, ainda, o teatro de rua As 
Abelhas Saltitonas e foi inaugurada a exposição 
“Beira Baixa sob perspetiva”, no Museu Municipal. 
Os Wifirockband garantiram a animação de rua, a 
partir das 19:30, enquanto os Pilha Galinhas fica-
ram encarregues dessa mesma animação, a partir 
das 21:00. A noite terminou com as atuações dos 
Deriva - Tributo a Héroes del Silencio, na Praça do 
ex-quartel, e do Grupo Musical Band&Tarola, no 
mesmo local. 
Durante os três dias em que decorre o evento 
estiveram montados os espaços: Espelho Mágico, 
com uma oferta de fotografia com o tema da Feira 
Terras do Lince; infantil, com uma quinta pedagó-
gica e insufláveis, e Feeling TV, com reportagens e 
interação com o público. Na inauguração da feira, 
o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor 
lembrou que este certame mostra que o que de 
melhor o concelho tem para oferecer em termos de 
produtos locais. “Temos uma gastronomia fantásti-
ca, desde o mel, ao queijo, aos enchidos e ao azei-
te. São produtos de alta qualidade. Espero que este 
fim-de-semana seja do agrado de todos”, disse.

O Auditório da Escola de Música recebeu, no dia 19 
de outubro, o Fórum Penamacor Tem Futuro. Esta 
iniciativa visou promover o encontro de ideias, pro-
jetos, negócios, apoios, incentivos e estratégias que 
contribuíssem para o desenvolvimento sustentável do 
concelho de Penamacor. Durante um dia e com uma 
sala repleta, empresários, IPSS, entidades públicas e 
privadas reuniram-se para somar energias e afinar 
estratégias para os próximos anos. As conclusões 
deste dia de trabalho serão publicadas brevemente, 
ainda que se frise que poderão haver opiniões diver-
gentes quanto às ilações retiradas.
O programa arrancou com a conferência “Radiografia 
e potencialidades - Testemunhos na primeira pessoa”, 
por Rui Gomes, da AMARCOR. Seguiu-se o testemu-
nho de José Luís Carneiro, ex-Presidente da Câmara 
Municipal de Baião e ainda Secretário de Estado das 
Comunidades, que falou da sua experiência enquanto 
autarca e membro do Governo Central.
No que restou da manhã, decorreu o debate “As per-
guntas de quem quer fazer e as respostas de quem 
quer/deve apoiar”, que contou a presença de Pedro 

Machado, Presidente do Turismo do Centro, de Fer-
nando Martins, da DRAPC, de António Luís Beites 
Soares, Presidente da Câmara Municipal de Penama-
cor, de Mário Rijo, Margarida Nave e Gabriel Almeida, 
todos representantes da Caixa Geral de Depósitos, de 
Marília Mateus, da Caixa de Crédito Agrícola, de Rita 
Silva, da CIMBB - Comunidade Intermunicipal da Beira 
Baixa, de Jorge Brandão, representante da CCDR Cen-
tro, e de Teresa Magalhães, da ADRACES. Durante esta 

conversa/debate, foram colocados problemas e encon-
tradas soluções, entre os detentores do financiamento 
e quem quer investir. Já da parte da tarde, decorreu a 
conferência “Caminhos para criar riqueza e fixar/atrair 
pessoas” (Agrofloresta / Turismo / Outros), que contou 
com o contributo de António Tomás, Administrador do 
Instituto Social Cristão Pina Ferraz, de João José Cunha, 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, 
e de António José Seguro, da AMARCOR.

FEIRA TERRAS DO LINCE 
MOSTROU O QUE DE MELHOR 
TEM PENAMACOR

A Feira Terras do Lince marca o calen-
dário de verão em Penamacor, com 
uma mostra de produtos regionais, 
dos quais se destacam o mel, o azeite, 
as azeitonas, os enchidos, os doces, 
e os licores, dando a conhecer o que 
de melhor se produz no concelho. Ao 
certame não faltou música, animação 
e teatro de rua, artesanato regional, 
gastronomia, as tradicionais tasqui-
nhas e animação infantil que alegra-
ram os visitantes, nos três dias em  
que decorreu o evento. A Feira Terras 
do Lince é também um local privilegiado 
para realizar negócios.

FÓRUM PENAMACOR TEM FUTURO  
AFINOU ESTRATÉGIAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS

FESTIVAL AFROLATINO COM CERCA DE CENTENA E MEIA  
DE PARTICIPANTES DE PORTUGAL E ESPANHA

e Cristão Pina Ferraz. O valor da receita deste ano ain-
da não foi apurado e será anunciado posteriormente.
Presentes no evento estiveram, em representação 
do Município, a Vereadora da Câmara Municipal de 
Penamacor, Sandra Vicente, o Presidente da Junta de 
Freguesia local, António Gil, e o Presidente da ADEP, 
António Alexandre.

Sandra Vicente frisou que este é um evento diferente, 
elogiando a iniciativa e recordando que a “diferença 
faz a diferença”. Já António Gil deu os parabéns à or-
ganização e desejou que o festival cresça no futuro.
Esta é uma iniciativa organizada pelo Município, com 
o apoio da Junta de Freguesia local, da ADEP e do 
Palace Hotel & Spa Termas de São Tiago.
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Está cumprida a tradição e o Madeiro de Pena-
macor foi aceso na noite de 23 para 24 de de-
zembro, às 00:00. Mais uma vez, a população 
saiu à rua para assistir ao ato. Na reta final do 
Penamacor Vila Madeiro, 
durante a noite, decorreu o 
Workshop de Cultura e Gas-
tronomia “Sabores De Natal 
- Na Memória de Penamacor”, 
com o Chef Valdir Lubave, e o 
concerto dos Gospel Collecti-
ve. Finalmente, pelas 00:00, 
teve início a queima do Maior 
Madeiro de Portugal. Recorde-
-se que, no dia 8 de dezem-
bro, a população saiu às principais ruas da vila 
para assistir ao Desfile, que transportou o Ma-
deiro para o Largo da Igreja. O momento reuniu 
inúmeros curiosos e prolongou-se tarde dentro. 

Já a Tenda Vila Madeiro recebeu o Workshop de 
Cultura e Gastronomia “Doces Sem Culpa Para 
Um Natal Consciente”, a cargo do Nutrichef Duarte 
Alves, seguido da atuação dos alunos da Turma 

de Dança Infantil e Juvenil da 
Escola Geração Musical. O pri-
meiro fim de semana de festa 
terminou com um concerto de 
natal, no Convento de Santo 
António, a cargo do Coro Misto 
da Beira Interior. O evento Pe-
namacor Vila Madeiro arrancou 
no sábado, dia 7 de dezem-
bro. Durante a inauguração, 
António Luís Beites Soares, 

Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
afirmou que o Município tenta inovar todos os 
anos e que espera que o Penamacor Vila Madeiro 
agrade aos visitantes com a programação varia-

da que apresenta e que haja retorno económico 
para a economia local. “Este evento apresenta o 
que Penamacor tem de melhor. Houve muitas 
pessoas e muitas instituições empenhadas para 
que isto fosse possível. Reforçamos o investimen-
to mas consideramos que este investimento gera 
retorno económico para o comércio local”, disse. 
Pela noite dentro, decorreu o primeiro momen-
to alto do evento, com a concentração do Ma-
deiro, no Recinto de Nossa Senhora do Incenso, 
que recebeu uma multidão e que contou com a 
animação musical da Tuna Feminina Albicastren-
se, do Grupo de Cantares do Rancho Folclórico 
de Penamacor e de Cláudia Martins & Minhotos  
Marotos. Durante este dia, foi, ainda, inaugurada a 
exposição “Descortiçar - A Amadia, Arte de retirar 
a casca sem ferir o sobreiro” e decorreu uma Visita 
Guiada e Encenada ao Convento de Santo António 
e um showcooking, a cargo dos alunos da Escola 

MULTIDÃO SAIU À RUA PARA ACENDER 
MADEIRO DE PENAMACOR
O Madeiro de Penamacor foi aceso na noite de 23 para 24 de dezembro, pelas 00:00. 
A população saiu à rua para assistir ao momento, sendo que este foi o dia mais  
esperado pela Malta do Ano

E/B 2/3 Ribeiro Sanches, na Tenda Vila Madeiro, 
situada no Ex-Quartel Militar de Penamacor.
O evento Penamacor Vila Madeiro continuou no 
fim de semana de 14 e 15 de dezembro. O sá-
bado arrancou com o passeio Pedestre “Vamos 
Plantar um Sobreiro e outras espécies autócto-
nes” na Mata Municipal e o Equestre Vila Madeiro 
- 2º Orihorse. Da parte da tarde, no Convento de 
Santo António, decorreu o 3.º Encontro de Canta-
res ao Menino, com a participação do Grupo de 
recolhas tradicionais da Beira Baixa; do Grupo de 
Cavaquinhos da Salatina; do Grupo Folclórico e 
Etnográfico da Cova do Ouro e Serra da Rocha; e 
das Adufeiras da Casa do Povo do Paul. Já pela 
noite dentro, a animação deslocou-se para a Casa 
do Povo, com as atuações de Rebeca e da Banda 
Onda Sonora. Finalmente, no domingo destaque 
para as atuações do Grupo de Cavaquinhos e dos 

Alunos de Acordeão Portugueses e Espanhóis da 
Escola Geração Musical e para a sessão de autó-
grafos com o escritor Pedro Chagas Freitas. De-
pois de dois fins de semana de festa, nos dias 
21 e 22, continuaram as atividades em volta do 
evento. No dia 21, decorreu a 3ª Corrida Solidária 
Vila Madeiro que contou com 102 participantes e 
cujas receitas da inscrição reverteram para o Ins-
tituto Social e Cristão Pina Ferraz e o Concerto de 
Natal dos Alunos do Polo de Penamacor da Aca-
demia de Música e Dança do Fundão. Já no dia 
22, o Natal Sénior de Penamacor contou com cer-
ca de 250 participantes e com a animação mu-
sical da Banda de Aldeia de João Pires, do Duo 
“Os Manos” e do Rancho Folclórico de Aranhas. 
Nos últimos dois dias do Penamacor Vila Madeiro, 
24 e 25 de dezembro, ênfase para os cânticos ao 
menino, no dia 24.
A edição de 2019 do Penamacor Vila Madeiro 
contou, ainda, com outras atividades, como a 
Feira do Livro, a Festa de Natal do Primeiro Ciclo 
e Jardins de Infância, o Orimadeiro, um Presépio 
ao Vivo, Espaço Infantil, e o habitual Mercado de 
Natal e Tasquinhas. Durante todos os dias do 
evento, a animação de rua esteve, ainda, garanti-
da com os grupos Sons da Suevia; Grupo Sópráki;  

Infinitum: A Corte do Rei Herodes; KhaganiçOr-
chestra; Picadinhos da Concertina; David Cruz: 
O Pai Natal Orquestra; Concertinas os Foligai-
tos; Grupo Celtitando; Bombos e Adufeiras da 
Casa do Povo do Paul; Alunos da AMDF - Polo 
de Penamacor; Aras Navi; Os Carriços; Pifaradas 
e Gaitadas; Grupo de Cantares de Pedrógão de 
São Pedro; Bordões da Beira; Xmas Bandobell; 
Os Fanfarrões; Os Trovadores da Beira; Os Chiba-
tas; Zabumbas de Alpedrinha; Xmas Bandobell; 
Mascotes do Natal; Beira Brass Band; Tok´Avaka-
lhar; Pedro Domingues and Friends; e Grupo de  
Concertinas Natalícias do Ribatejo.

DECORAÇÃO PARA  
O PENAMACOR  
VILA MADEIRO  
CONTOU COM  
CERCA DE 300  
VOLUNTÁRIOS

CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO REPLETO PARA 
OUVIR CORO MISTO DA BEIRA INTERIOR

“Este evento apresenta o que 
Penamacor tem de melhor. 
Houve muitas pessoas e muitas 
instituições empenhadas para 
que isto fosse possível. Reforça-
mos o investimento mas consi-
deramos que este investimento 
gera retorno económico para  
o comércio local.”

A decoração para o Penamacor Vila Ma-
deiro 2019 contou com muitas novidades 
para todas as idades, nas principais ruas da 
vila. Na última edição, a decoração para o 
evento de Natal esteve a cargo dos artistas 
plásticos Gabriel AV e Sheilla, tendo con-
tado com a participação de cerca de 300 
voluntários, de várias instituições e associa-
ções do concelho. Os materiais utilizados 
foram excedentes de madeira e, ao nível 
dos metais, a palavra de ordem foi reciclar 
e reutilizar.

O Coro Misto da Beira Interior, dirigido pelo maes-
tro Luís Cipriano, atuou perante um Convento de 
Santo António repleto, no dia 8 de dezembro. A 
atuação em Penamacor do coro que conquistou, 
recentemente, 4 Medalhas de Ouro na primeira 
edição do Adriatic Pearl Choir Competition & 
Festival, em Dubrovnik, na Croácia entusiasmou 

o público presente. O Coro, que competiu em 
4 categorias (Música Sacra, Coros Mistos, Folk e 
Música Moderna), tornou-se também no primeiro 
português a atingir tal resultado. Do seus inúme-
ros programas podem-se destacar os de Música 
Sacra, Renascença, Espirituais Negros, Fado e Mú-
sica Popular Portuguesa.
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Cerca de 40 cavaleiros portugueses e espanhóis 
participaram no 6º Passeio Equestre Vila Madeiro 
Orihorse, no dia 14 de dezembro. Esta sexta edição 
arrancou com a concentração no recinto de Nossa 
Senhora do Incenso. Da parte da tarde, decorreu 
a Rota dos Sabores, com um passeio pelo centro 
da vila, sendo que os participantes continuaram 
noite dentro, a cavalo, por Penamacor. Este evento 
que teve como objetivo mostrar o potencial do 
concelho de Penamacor para o turismo equestre e 
divulgar aos visitantes o Penamacor Vila Madeiro.

A Igreja Matriz encheu para receber, mais uma 
vez, o Concerto de Natal, que contou com a 
atuação de alunos da Academia de Música e 
Dança do Fundão (AMDF) e do polo daquela 
escola de música do concelho de Penamacor. 
O concerto decorreu no dia 21 de dezembro, 
inserido no evento Penamacor Vila Madeiro, e 
foi organizado pela AMDF em parceria com o 
Município de Penamacor.

O Natal Sénior – Encontro Concelhio de Idosos contou 
com cerca de 250 participantes, no dia 22 de de-
zembro, na Tenda Vila Madeiro, situada no ex-quartel 
militar de Penamacor. A festa, inserida no evento 
Penamacor Vila Madeiro, contou com as atuações da 
Banda Filarmónica de Aldeia de João Pires, do Duo 
“Os Manos” e do Rancho Folclórico de Aranhas.

A Sala Polivalente da Junta de Freguesia recebeu o 
“Fórum Madeiro - A Chama da Tradição”, no dia 21 
de dezembro, iniciativa que decorreu no âmbito do 
evento Penamacor Vila Madeiro. Durante uma tarde, 
a assistência, composta por cerca de 30 pessoas, 
ouviu comunicações de investigadores ligados a esta 
temática. Adelaide Salvado, professora aposentada do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, deu a conhecer 
os cultos do fogo desde a ancestralidade da idade da 
pedra lascada, passando pelos diversos períodos cro-
nológicos, dando exemplo de rituais na região da Beira 
Baixa. Já Eddy Chambino, antropólogo de profissão, 
falou sobre a carta de fogueira elaborada por Joaquim 
Dias, que representa a localização das fogueiras de 
Natal em âmbito nacional, e os casos de estudo da 
tradição do Madeiro no concelho de Idanha-a-Nova. 
Por seu lado, José Alberto Sardinha, etnomusicólogo, 
apresentou uma leitura etnomusical da Beira Baixa, 

A terceira edição da Corrida Noturna Solidária Vila 
Madeiro contou com 102 participantes, sendo que, 
este ano, o valor de inscrição reverteu a favor do 
Instituto Social Cristão Pina Ferraz. A 3ª Corrida No-
turna Solidária Vila Madeiro, que decorreu a 21 de 
dezembro e foi inserida no âmbito do Penamacor 
Vila Madeiro, pretendeu, também, dar projeção ao 

atletismo no concelho, modalidade que já teve algu-
ma tradição em Penamacor, e dar a conhecer alguns 
recantos da vila que habitualmente os visitantes não 
frequentam. Esta iniciativa resulta de uma organiza-
ção conjunta da ADEP e do Município de Penamacor. 
As classificações finais podem ser consultadas no 
site da Associação de Atletismo de Castelo Branco.

ENCONTRO DE CANTARES AO MENINO  
ENCHEU CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO  
EM PENAMACOR

CORRIDA NOTURNA SOLIDÁRIA 
VILA MADEIRO COM MAIS DE UMA 
CENTENA DE PARTICIPANTES

IGREJA MATRIZ 
DE PENAMACOR 
ENCHEU  
PARA CONCERTO 
DE NATAL

FÓRUM MADEIRO DEBATEU TRADIÇÃO
FEIRA DO LIVRO  
ESTIMULA LEITURA

NATAL SÉNIOR COM 
250 PARTICIPANTES

PENAMACOR PLANTOU 
80 SOBREIROS  
E OUTRAS ESPÉCIES 
NA MATA MUNICIPAL

40 CAVALEIROS EM  
PASSEIO EQUESTRE  
PENAMACOR VILA  
MADEIRO

Entre familiares e amigos da Malta de 99 e visi-
tantes do evento Penamacor Vila Madeiro, foram 
cerca de oitenta voluntários que participaram 
no Passeio “Vamos plantar um sobreiro e outras 
espécies autóctones”, que decorreu a 14 de de-
zembro. Durante a iniciativa, inserida no âmbito 
do evento Penamacor Vila Madeiro, foram plan-
tadas cerca de oitenta espécies florestais autócto-
nes na Mata Municipal e decorreu uma atividade 
de orientação com identificação destas mesmas 
espécies. Esta iniciativa foi promovida pelo Mu-
nicípio de Penamacor e pela Malta de 99, con-
tando, ainda, com a colaboração dos sapadores 
florestais.

O Convento de Santo António, em Penamacor, re-
cebeu, no dia 14 de dezembro, a terceira edição 
do Encontro de Cantares ao Menino. Esta iniciativa, 
inserida no Penamacor Vila Madeiro, contou com a 
atuação de grupos vindos de diversas regiões do 
país, perante uma plateia bem composta.
Os grupos participantes foram o Grupo de Cavaqui-
nhos da Salatina, as Adufeiras da Casa do Povo do 
Paúl, o Grupo Folclórico e Etnográfico da Cova do 
Ouro e Serra da Rocha e o anfitrião Grupo Modas 
Antigas, em representação de Penamacor e de toda 
a Beira-Baixa.
Os Cantares ao Menino ou também designados de 
Cantares do Ciclo Natalício são quadros do ponto de 
vista etnomusicológico pouco estudados. No entanto,  
sabe-se que para as comunidades do século XX 
eram importantes, pois era através dos cânticos que 
se expressavam a sua devoção à religião cristã. Este 

ciclo inicia-se com a recolha do Madeiro e termina 
em janeiro. São cânticos que estão associados a qua-
tro momentos diferentes: a recolha do Madeiro; o 
acender do mesmo e a Missa do Galo, com os cânti-
cos ao Menino Jesus; o Dia de Reis, com os Cantares 
dos Reis; e o Cântico das Janeiras, durante todo o 
mês de janeiro, onde os grupos de pessoas pediam 
aquilo que as famílias podiam dar. É aos ranchos 
folclóricos que cabe a recolha e preservação dos 
cânticos deste quadro e a sua divulgação, para que 
não se esqueça ou se perca a memória de um povo. 
Esta iniciativa, organizada pela Associação Cultural 
Resumo Fonético, que tem no seu seio o Grupo de 
Recolhas Tradicionais Modas Antigas, em colabora-
ção com a Malta de 99, a Câmara Municipal, a Junta 
de Freguesia e a Santa Casa da Misericórdia locais, 
pretendeu, assim, ser uma representação digna de 
Cantares ao Menino.

A Biblioteca Municipal de Penamacor realizou 
a Feira do Livro, num evento integrado no Pe-
namacor Vila Madeiro 2019, durante o mês de 
dezembro. Esta iniciativa pretendeu estimular a 
leitura, além de permitir que se oferecesse uma 
prenda diferente nesta época natalícia, com livros 
disponíveis para venda, desde a literatura infantil 
à ficção para adultos.

falando sobre o que se cantava e dançava e que ins-
trumentos estavam associados ao ciclo natalício. Por 
fim, o fórum entrou num universo mais especifico dos 
rituais ligados diretamente com o Madeiro, onde Paulo 
Laranjo, da Casa da Cultura da Orada, e Leonor Narciso, 
da Casa do Povo do Paúl, falaram sobre os casos de 
estudo de Borba, no Alentejo e da Covilhã na Beira 
Baixa serrana, respetivamente.

Esta reunião pretendeu ser relevante para a comunidade  
do ponto de vista do entendimento das tradições as-
sociadas a este património, pois nela foram discutidos 
alguns pormenores centrados nas ritualidades, nas 
questões logísticas, nas problemáticas levantadas ao 
longo da organização do dito Madeiro, com as suas 
igualdades e desigualdades num universo regional 
mas também nacional.
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do Vice-reitor da Univeridade da Beira Interior, 
José Páscoa, de Pedro Salvado, Coordenador da 
Comissão Científica do Colóquio, e de António 
Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Munici-
pal de Penamacor.
Na sessão de encerramento, ficou a promessa 
de António Luís Beites Soares, Presidente da Câ-
mara Municipal de Penamacor, de que não serão 

necessários mais 40 anos para a realização do 
terceiro colóquio. O autarca disse esperar que 
dentro de quatro anos se realize nova edição do 
evento, elogiando o trabalho histórico e científico 
produzido neste segundo colóquio. António Luís 
Beites Soares deixou ainda a garantia que, resul-
tado deste II Colóquio de Arqueologia e História 
do Concelho de Penamacor, o Município vai co-
meçar a trabalhar para que seja criado um Cen-
tro de Estudos Transfronteiriços. Para o Presiden-
te da Câmara Municipal é tempo de repensarmos 
a cooperação transfronteiriça pois muito foi feito,  
mas foi perdido muito do ritmo e das redes esta-
belecidas nos inícios do século XXI. “Vamos criar 
em Penamacor uma unidade de investigação 
vocacionada para o estudo, atualização do co-
nhecimento e entendimento das problemáticas 
destes territórios da raia central. Trabalharemos 
numa perspetiva interdisciplinar e numa geogra-
fia emocional de proximidade raiana mas que 
será sempre aberta ao mundo contemporâneo. 
A fronteira continua a ser presença nos nossos 
quotidianos e creio ser muito importante pensar 
o que significam as fronteiras a partir de uma 
milenar fronteira da história de Portugal como 
a  nossa de Penamacor. O centro será um fórum 
de junção de saberes e contamos já com o apoio 
de um amplo grupo de investigadores oriundo 
dos maiores centros do saber e universidades de  
Espanha e de Portugal”.
O II Colóquio de Arqueologia e História do Conce-
lho de Penamacor – 40 anos depois – Ciências, 
Territórios e Saberes em Mudança pretendeu assi-
nalar os 40 anos da reunião pioneira que decorreu 
em 1979. Este evento teve, ainda, como objetivo 
atualizar e renovar as problemáticas, os objetos de 
estudo e as linhas de investigação das duas áreas 
que se encontraram em debate, numa perspetiva 
transfronteiriça e de futuro comum.

O II Colóquio de Arqueologia e História do Concelho 
de Penamacor – 40 anos depois – Ciências, Territó-
rios e Saberes em Mudança contou com mais de 30 
comunicações de várias instituições de ensino supe-
rior de Portugal e Espanha. Universidade da Beira 
Interior, Universidade de Coimbra, Universidade de 
Évora, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola 
Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Escola Superior  
de Artes Aplicadas de Castelo Branco, CEAUCP –  
Faculdade de Arquitetura do Porto, Universidade 
de Salamanca, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas - CSIC e Universidade de Valência foram as 
escolas representadas, entre outras instituições dos 
dois lados da fronteira.

Penamacor reuniu, nos dias 25, 26 e 27 de outu-
bro, investigadores de várias instituições de ensino 
superior de Portugal e Espanha, no II Colóquio de 
Arqueologia e História do Concelho de Penamacor 
– 40 anos depois – Ciências, Territórios e Saberes 
em Mudança. Ao todo, foram mais de 30 comu-
nicações que contribuíram para um salto quali-
tativo no conhecimento do património e história 
do território raiano. No primeiro dia do evento,  
foram ainda homenageados Candeias da Silva, 
António Lopes Pires Nunes e Fernando Patrício 
Curado por serem memórias vivas do primeiro 
Colóquio e por todos os trabalhos realizados e 
publicados em prol da região nestas duas áreas 
tão nobres que ali foram debatidas durante três 
dias. Também Silvina Silvério e José Luís Cristó-
vão foram homenageados por deixarem não me-
nos honrosos testemunhos nas áreas da História 

e da Arqueologia, para a região e para o concelho 
de Penamacor em particular. Do programa cons-
taram, ainda, três dias repletos de investigação 
sobre arqueologia, história e 
património. O primeiro dia foi 
dedicado à Memória do Primei-
ro Colóquio, no qual, além des-
tas homenagens, se realizaram 
também comunicações com o 
tema “Fronteira, Património, 
Desenvolvimento e Futuros”. 
No segundo dia, decorreram 
três painéis, sendo que o pri-
meiro se dedicou ao “Território Malcata-Gata,  
entre a Pré-História e o Domínio Romano”, o se-
gundo dedicado aos “Tempos de Guerra e de Paz 
na Fronteira Penamacor Extremadura do Século  
XII ao Século XX” e um terceiro que visou os  

“Patrimónios Materiais e Imateriais da Raia Luso-
-Extremenha”. Já no último dia, desenrolaram-se 
diversas visitas guiadas ao património histórico e 

arqueológico da região, com 
paragens no Convento de 
Santo António de Penamacor, 
Bemposta e Salvaleón.
De realçar que a sessão de 
abertura do evento contou 
com a presença de Suzana 
Menezes, Diretora Regional 
de Cultura do Centro, Juan 
Pedro Carrasco Moreno, do 

Parque Cultural Sierra de Gata, de Ángel Espina 
Bárrio, da Universidade de Salamanca, de Luís 
Pereira, da Comunidade Intermunicipal da Beira 
Baixa, de Amalio Robledo Rojo
Alcalde del Ayuntamiento de Valverde del Fresno, 

PENAMACOR UNE TEMPOS 
E PATRIMÓNIOS RAIANOS
O II Colóquio de Arqueologia e História do Concelho de Penamacor – 40 anos depois 
– Ciências, Territórios e Saberes em Mudança recebeu mais de 30 comunicações de 
investigadores dos dois lados da fronteira. Durante o colóquio ficou a promessa da 
criação de um Centro de Estudos Transfronteiriço

MAIS DE 30 COMUNICAÇÕES  
DE PORTUGAL E ESPANHA

SONS E VOZES SEM 
FRONTEIRAS, UNIR  
O CENTRO AO NORTE 
EM PENAMACOR

COLÓQUIO DE  
ARQUEOLOGIA  
E HISTÓRIA  
DE PENAMACOR  
APRESENTADO  
NA UNIVERSIDADE  
DE SALAMANCA

No âmbito das comemorações dos 40 anos 
do I Colóquio de Arqueologia e História de 
Penamacor, realizou-se, no dia 26 de outu-
bro, um espetáculo de fusão musical entre 
músicos de índole diversa, portugueses e 
espanhóis, e que teve como objetivo apre-
sentar uma série de recolhas realizadas por 
dois etnógrafos do concelho: Jaime Lopes 
dias e Adelino Cordeiro. Participaram no 
projeto, além destes músicos, as adufeiras 
do Rancho Folclórico de Penamacor e, tal 
como há 40 anos, a Banda Filarmónica de 
Aldeia de João Pires. Na assistência estive-
ram cerca de 70 pessoas.

O auditório do Centro de Estudos Brasileiros da Uni-
versidade de Salamanca recebeu a apresentação do 
programa do II Colóquio de Arqueologia e História do 
Concelho de Penamacor – 40 anos depois – Ciências, 
Territórios e Saberes em Mudança. Durante a cerimónia  
foi manifestada a intenção da celebração de um 
acordo futuro transfronteiriço, entre o Município de 
Penamacor e aquela instituição de ensino superior 
espanhola, para a colaboração em diversas áreas e 
especialidades.
No ato, tomaram da palavra Enrique Cabero Morán, 
Vice-reitor de Política Académica e Participação So-
cial da Universidade de Salamanca, António Luís 
Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor, Ilídia Cruchinho, Chefe de Gabinete da 
Câmara Municipal de Penamacor, André Oliveirinha, 
Arqueólogo Municipal e representante da Comissão 
Executiva do Colóquio, e Ángel B. Espina Barrio, Pro-
fessor de Antropologia da Universidade de Salaman-
ca. O Presidente do Município de Penamacor, António 
Luís Beites Soares, defendeu que, tendo em conta o 
grande potencial patrimonial e arqueológico do terri-
tório a que preside e a grande capacidade de inves-
tigação e pesquisa da Universidade de Salamanca é 
possível um protocolo de colaboração e investigação, 
intenção que foi partilhada por Enrique Cabero Mo-
rán, Vice-reitor de Política Académica e Participação 
Social da Universidade de Salamanca. “Temos muito 
património para ser investigado e é uma grande pos-
sibilidade uma colaboração institucional”, disse.

“Vamos criar em Penamacor 
uma unidade de investi-
gação vocacionada para o 
estudo, atualização do co-
nhecimento e entendimento 
das problemáticas destes 
territórios da raia central.”

Presidente do Município com homenageados
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O programa Animação de Verão de Penamacor decorreu entre os dias  
1 e 20 de julho de 2019. A terceira edição do programa, iniciativa que de-
corre em diferentes locais da Vila de Penamacor e que teve a sua estreia 
em 2016, pretende animar a vida noturna e dinamizar a economia local, 
acontecendo junto a vários estabelecimentos comerciais. A atividade Ani-
mação de Verão é organizada pela Junta de Freguesia de Penamacor com 
o apoio da Câmara Municipal.

O Gabinete de Ação Social e Educação do Município de Penamacor, em 
conjunto com o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e em parce-
ria com a Associação Mentes Sorridentes, numa lógica de promoção do 
sucesso escolar, realizaram, no dia 4 de dezembro, um Workshop sobre 
Mindfulness. Mindfulness consiste no treino da atenção plena e intencional 
no momento presente, podendo ser utilizada como um ferramenta que 
potencia o bom ambiente escolar. Atualmente vivem-se tempos em que 
o stress e as adversidades do dia-a-dia se traduzem na necessidade de 
procurar estratégias que desenvolvam o equilíbrio pessoal e social dos 
indivíduos. Em contexto escolar, são alguns os fatores que têm produzido 
efeitos negativos ao nível da saúde mental, acarretando consequências no 

que diz respeito à relação professor-aluno e na adoção de práticas peda-
gógicas eficazes. Vários estudos comprovam que o futuro educativo apela 
ao desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais, tor-
nando a escola um local de aprendizagens teóricas, mas também um lugar 
onde se ensina e aprende a ser, a sentir e a aproveitar cada momento. A 
técnica de Mindfulness pode ajudar na redução do stress e ansiedade, 
no equilíbrio emocional e das relações interpessoais e na sensação de 
bem-estar. Neste contexto, o principal objetivo foi sensibilizar docentes e 
profissionais em educação para as práticas de Mindfulness em contexto 
escolar. A iniciativa contou com cerca de 25 participantes e decorreu na 
sede do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches.

DOCENTES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO TIVERAM 
AULA SOBRE MINDFULNESS EM PENAMACOR
O Município de Penamacor promoveu uma ação de formação de Mindfuness, em conjunto com  
o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e em parceria com a Associação Mentes Sorridentes.  
A iniciativa contou com cerca de 25 participantes

MAGUSTO DE PENAMACOR  
COM DEZENAS DE PARTICIPANTES

ACADEMIA EXPLORAR  
E APRENDER TERMINA 
EDIÇÃO DE VERÃO Está de regresso a Penamacor o projeto “Filosofia para 

Crianças”. Os destinatários são os alunos do primeiro  
ciclo do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches

PROJETO “FILOSOFIA  
PARA CRIANÇAS”  
REGRESSA A PENAMACOR

VILA RECEBEU MAIS  
UMA EDIÇÃO DE ANIMAÇÃO 
DE VERÃO

A 2ª edição do projeto “Filosofia para Crianças” arrancou no dia 1 de outubro, 
em Penamacor. A iniciativa decorre até ao final do ano letivo, todas as terças 
e quintas-feiras, destinada a todos os alunos do 1º ciclo (turmas do 1º, 2º, 3º 
e 4º anos), e aplicada em pequenos grupos, contando com uma formadora 
certificada pelo Centro de Formação de Educadores e Professores da Asso-
ciação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática.
Este programa educativo é promovido pelo Gabinete de Ação Social e Edu-
cação do Município, com a colaboração do Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches e tem como principal objetivo colocar em prática a arte de pensar 
de uma forma criativa, crítica e afetiva, desenvolvendo assim competências 
cognitivas, afetivas e sociais das crianças através de metodologias educa-
tivas variadas. De realçar que é um projeto que procura responder desta 
forma, à estimulação de aprendizagens ao nível da linguagem, comunicação 
e pensamento crítico, bem como promover os relacionamentos interpessoais 
saudáveis, a concentração e o relaxamento.

Os três projetos vencedores do “Desafio de Criatividade e Inovação” 
(Creativity & Innovation Challenge), que decorreu, no dia 5 de abril, em 
Penamacor, visitaram, no dia 19 de setembro, o Campus TAP, onde pu-
deram conhecer as oficinas de Motores e Ensaios e o Hangar Principal 
da TAP, numa oferta da Câmara Municipal de Penamacor. De realçar o 
profissionalismo e simpatia com que foram recebidos pelos profissio-
nais da companhia aérea.

ALUNOS DE PENAMACOR  
VISITARAM HANGAR DA TAP  
DEPOIS DE VENCEREM  
DESAFIO DE CRIATIVIDADE  
E INOVAÇÃO

Dezenas de pessoas participaram no Magusto organizado pela Junta de Fre-
guesia de Penamacor, no dia 17 de novembro. O evento decorreu no Terreiro 
de Santo António e contou com as tradicionais castanhas e jeropiga e com 
porco no espeto, numa iniciativa que teve, ainda, animação musical.

Penamacor recebeu a edição férias letivas de verão 2019 da Aca-
demia Explorar e Aprender - Experimentação e Reforço de Conhe-
cimento. Durante cinco semanas, decorreram diversas iniciativas 
nas áreas das artes, das Tecnologias da Informação e Comuni-
cação, da leitura, da culinária, do desporto e da saúde, das ciên-
cias, da expressão dramática e corporal, além de visitas temáticas, 
acampamentos e atividades lúdicas, entre outras. De realçar as 
atividades realizadas em conjunto com o Grupo de ATL de Castelo  
Branco (Férias com Estilo), o que permitiu o desenvolvimento 
de competências sociais e um maior estímulo para que todos as 
crianças participassem nas iniciativas realizadas, além do apoio 
prestado pelas entidades e pelos profissionais que dinamizaram 
e colaboraram com o programa entre 1 de julho e 2 de agosto.
A “Academia Explorar e Aprender - Experimentação e Reforço de 
Conhecimentos” é um projeto que consiste na realização de um 
conjunto de atividades no âmbito desportivo, educativo, cultural, 
artístico, tecnológico e científico, durante o período de férias es-
colares das crianças e jovens do concelho de Penamacor, poten-
ciando assim o papel da escola, os recursos endógenos da re-
gião e a realização de parcerias externas de forma a diversificar o 
maior número de atividades socioeducativas. Os objetivos são os 
de responder às necessidades das crianças, jovens e pais/encarre-
gados de educação na ocupação de tempo livre de forma ativa e 
saudável, numa componente de apoio à família, nos períodos de 
férias letivas; proporcionar a realização de atividades diversifica-
das, promovendo o desporto, o conhecimento, o divertimento e 
a partilha de experiências; e minimizar a perda de competências 
das crianças e jovens quando se encontram em período de férias 
letivas prolongadas.
Os destinatários são crianças e jovens com idades compreendidas 
entre os 3 e os 16 anos, residentes no concelho de Penama-
cor e/ou que se encontrem no concelho durante o período de  
férias letivas.
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Os 50 professores que estão a lecionar no Agrupamento de Escolas  
Ribeiro Sanches no presente ano letivo foram recebidos no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho de Penamacor, no dia 2 de setembro. A cerimónia 
contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, António Luís 
Beites Soares, e do Diretor do Agrupamento, António Paralta.

O livro de poesia popular “Penamacor, Minha Terra!”, da autoria de 
Vasco Lopes Dias Araújo, foi apresentado na sede da Junta de Freguesia 
de Penamacor, no dia 27 de julho. A apresentação esteve a cargo de 
Francisco Abreu, numa cerimónia que contou também com a leitura 
de algumas das poesias presentes na obra. Presente na apresentação, 
Vasco Lopes Dias Araújo disse que, apesar de estar ausente há muitos 
anos, Penamacor esteve sempre no seu pensamento. “Nunca esqueci 
a minha terra”, afirmou. Já António Gil, Presidente da Junta de Freguesia 
de Penamacor, entidade que apoiou a edição da obra, referiu que, 
dentro das possibilidades, o seu executivo estará sempre disponível 
para colaborar e apoiar estas iniciativas culturais. Finalmente, o Presi-
dente da Câmara Municipal de Penamacor, António Luís Beites Soares, 
garantiu que esta obra vai enriquecer o espólio cultural do município.

ESCAVAÇÕES PERMITEM, PELA 
PRIMEIRA VEZ, SABER DATAÇÃO 
DE MINAS ROMANAS EM TODA  
A ANTIGA LUSITÂNIA

DIA MUNDIAL DA FLORESTA  
AUTÓCTONE ASSINALADO

LIVRO “PENAMACOR, MINHA 
TERRA!” APRESENTADO

INTERCÂMBIO ENTRE ALUNOS  
DE PENAMACOR E DA ROMÉNIA NA 
ÁREA DO EMPREENDEDORISMO CRIANÇAS FESTEJARAM  

NATAL EM PENAMACOR

PROFESSORES RECEBIDOS  
NA CÂMARA MUNICIPAL DE  
PENAMACOR

REGRESSO ÀS AULAS ASSINALADO  
NO CENTRO ESCOLAR DE PENAMACOR

REGRESSO ÀS AULAS ASSINALADO 
NA SEDE DO AGRUPAMENTO  
DE ESCOLAS RIBEIRO SANCHES

O programa Erasmus + juntou o Agrupamento de Escolas Ribeiro San-
ches (AERS) de Penamacor e o Liceu Tecnológico de Caianu Mic, Bistri-
ta-Nassaud, Transilvânia, Roménia. Dez alunos do AERS, acompanhados 
por duas professoras, viajaram até à Roménia no âmbito do programa 
Erasmus + “Rural vs Urban Entrepeneurship for Youth”, entre os dias 1 e 
7 de setembro. As atividades desenvolvidas visaram familiarizar os alu-
nos com os desafios e vantagens de diferentes áreas empreendedoras e 
os meios necessários para alcançar o sucesso no empreendedorismo. O 
programa incluiu atividades teóricas e práticas destinadas a desenvolver 
as competências do projeto, mas também atividades de lazer comple-
mentares, onde os alunos do AERS tiveram a oportunidade de interagir 
com a comunidade local e explorar algumas atrações turísticas da região. 
Já entre os dias 27 de outubro e 1 de novembro, o Agrupamento foi an-
fitrião de dez alunos romenos, acompanhados de dois professores. Neste 
segundo momento, avaliou-se a disseminação do projeto, analisou-se 
ponto fortes, fracos e de melhoria no empreendedorismo de Caianu Mic 
e de Penamacor. Os alunos partilharam ideias empreendedoras, conhe-
ceram o concelho e tiveram a oportunidade de contatar com empresas 
locais de sucesso: Penazeites e Ibersaco. Esta visita terminou com dois 
jantares tradicionais romeno e português, onde se conheceu um pouco 
do melhor de cada país através da sua gastronomia.

Uma equipa de investigadores espanhóis está a realizar escavações em 
antigas explorações de ouro do Complexo Mineiro Romano da Mina da 
Presa e Covão do Urso, situado no concelho de Penamacor. Estes trabalhos 
permitiram conhecer toda a estrutura do território e como decorria a vida 
quotidiana, durante a ocupação romana. Pela primeira vez, houve uma 
datação direta e precisa, em toda a antiga Lusitânia, de minas romanas, 
sendo que o Complexo Mineiro é um testemunho notável da atividade 
mineira romana de extração de ouro no nordeste da província romana. 
Os trabalhos estão a ser realizados em duas explorações mineiras de um 
conjunto de explorações mais abrangente do Rio Erges e Baságueda. Estas 
explorações funcionavam com depósitos de água que, neste caso, foram 
cortados transversalmente para obter uma datação dos diferentes níveis 
que o compõem, através da retirada de matéria orgânica datada por C14. 
Além da datação das minas, uma análise polínica irá permitir, igualmente, 
perceber a estrutura paleoambiental daquela região, ou seja, que tipo de 
cultivo se registava à data, se havia gado, que tipo de arvoredo predomi-
nava, entre outras coisas. Além destas escavações, foi realizada uma outra, 
num antigo acampamento romano de carácter temporário e que foi sendo 
destruído com o avanço da mina. Este acampamento foi, provavelmente, 
estabelecido pelos militares no início dos trabalhos mineiros.

Cerca de 170 crianças do ensino pré-primário e do primeiro ciclo do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) e do Infantário de Nossa Senhora das Dores 
da Santa Casa da Misericórdia de Penamacor festejaram o Natal, no dia 17 de 
dezembro. A festa foi animada pelas atuações das crianças dos Jardins de Infância 
Nossa Senhora das Dores e do AERS e dos alunos do primeiro ao quarto ano do 
concelho, às quais se juntaram alguns pais e encarregados de educação, que 
apresentaram músicas e dramatizações alusivas a esta época do ano. Durante 
a Festa de Natal, decorreram, ainda, as atuações da Escola Geração Musical e 
do Polo do Concelho de Penamacor da Academia de Música e Dança do Fundão 
(AMDF) e um espetáculo de circo. Para abrilhantar o evento, não podia faltar o Pai 
Natal, que entregou uma lembrança às crianças. Esta iniciativa, que decorreu no 
Centro Escolar de Penamacor, foi organizada pela Câmara Municipal, em parceria 
com AERS e a Santa Casa da Misericórdia.

Os pais, encarregados de educação e crianças da EB23 Ribeiro Sanches, 
em Penamacor, foram recebidos no dia 13 de setembro, na sede do 
Agrupamento, assinalando o regresso às aulas e o início do novo ano  
letivo. Foram, ainda, entregues diplomas aos alunos com melhor aprovei-
tamento no ano passado. O Município de Penamacor esteve representado 
pela Chefe de Gabinete, Ilídia Cruchinho.

A cerimónia de receção aos pais, encarregados de educação e crianças do 
ensino pré-escolar e primeiro ciclo do Centro Escolar de Penamacor decor-
reu no dia 13 de setembro, assinalando o regresso às aulas e o início do 
novo ano letivo. Durante a manhã, foram, ainda entregues diplomas aos 
alunos com melhor aproveitamento no ano passado. O Município de Pena-
macor esteve representado pelo Presidente da Câmara Municipal, António 
Luís Beites Soares.

O Dia Mundial da Floresta Autóctone, que se comemora nacionalmente 
a 23 de novembro, foi assinalado no Centro Escolar da Vila, numa ação 
dirigida aos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar. O objetivo desta 
ação pedagógica foi o de dar a conhecer as espécies autóctones do 
território penamacorense e sensibilizar para a preservação do patrimó-
nio natural local.
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O Museu Municipal de Penamacor recebe até 
janeiro, a exposição de fotografia “Descortiçar 
- A Amadia, arte de retirar a casca sem ferir o 
sobreiro”. Esta mostra foi inaugurada, dia 7 de 
dezembro de 2019, no âmbito da inauguração 
do Penamacor Vila Madeiro. A exposição reúne 
um conjunto de 30 fotografias de Paulo Pinto e 
Sandra Vicente, relativas a esta arte ancestral de 
retirar a cortiça sem ferir o sobreiro e que permite 
manter a árvore saudável. A árvore fotografada 
tem cerca de cinco séculos e fica no Monte do 
Frade, na freguesia de Penamacor.
Presentes na inauguração da exposição estive-
ram os autores Paulo Pinto e Sandra Vicente e o 
Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
António Luís Beites Soares. Para Paulo Pinto, esta 
mostra ganha mais relevo porque é apresentada 
durante o evento Penamacor Vila Madeiro, que 
utiliza sobreiros doentes para a fogueira de Natal. 
Já Sandra Vicente explicou a arte de retirar a cor-
tiça de um sobreiro, que considerou uma “espécie 
preciosa”. Para a autora esta exposição resulta 
de uma parceria de amizade entre os fotógrafos, 
quem retirou a cortiça e quem montou a exposi-
ção. “O que conta nesta vida é amizade. Espero que 
desfrutem desta exposição como nós desfruta-
mos da nossa amizade”. Finalmente, o Presidente  

da Câmara Municipal de Penamacor recordou que 
apoiou esta mostra desde a primeira hora, uma 
vez que este é um território de sobreiros.
Paulo Pinto é natural de Zebreira e a sua primeira  
“aventura” no mundo da fotografia ocorreu na pu-
blicação na revista “VIVER”, sob o tema “Velhos da 
Raia”, em 2006, tendo-se seguido uma Exposição 
Coletiva com o mesmo nome. É fotógrafo amador 
e autodidata, tendo tido o prémio em fotografia 
com maior destaque num concurso realizado pela 
revista National Geographic, em 2013, que pre-
tendia escolher a melhor fotografia das aldeias 
históricas. Já Sandra Vicente é natural de Pena-
macor. A primeira participação em publicações  

ocorreu, tal como com Paulo Pinto, na Revista 
“VIVER” sob o tema “Velhos da Raia”, em 2006. 
“No Acaso” é a primeira exposição em nome pes-
soal, que aconteceu em julho de 2009, e que foi 
apresentada em todo o distrito de Castelo Branco. 
Ainda em 2009, ganhou dois prémios na Hungria, 
no âmbito do “The European rural word, as I see it”,  
uma competição internacional, onde participou 
com duas fotografias. Uma fotografia ganhou o  
1º prémio do Público e ambas foram expostas 
em Szolnok e, posteriormente, em Bruxelas. Am-
bos têm blogs dedicados à fotografia e começam 
a surgir fotografias em diversos jornais, revistas,  
sites, entre outros.

A exposição “Ribeiro Sanches - Um cidadão 
do Mundo” esteve patente na Biblioteca Mu-
nicipal de Penamacor, durante outubro de 
2019, num mês em que se assinalam 236 
anos sobre a morte de Ribeiro Sanches, 
a 14 de outubro. Para assinalar a data, a  
Sociedade dos Amigos de Ribeiro Sanches 
(SARSPEN) concebeu e produziu a exposi-
ção Ribeiro Sanches – um cidadão do Mun-
do, com a qual pretendeu homenagear, uma 
vez mais, a sua memória.

A Biblioteca Municipal de Penamacor recebeu a Exposição Coletiva de Foto-
grafia Instameet Ribeiro Sanches, em julho. Esta mostra reuniu uma seleção 
de fotografias captadas no decorrer do evento Instameet_Ribeiro Sanches. 
Numa parceria entre a SARSPEN - Sociedade dos Amigos de Ribeiro San-
ches e o grupo Instameet Castelo Branco, no final de 2018, foi promovido 
o Instameet_Ribeiro Sanches: um encontro de fotografia que reuniu mais 
de vinte participantes e que pretendeu dar a conhecer a figura de Ribeiro 

A exposição “Descortiçar - A Amadia, arte de retirar a casca sem ferir o sobreiro”, da autoria de Paulo 
Pinto e Sandra Vicente, foi inaugurada, no dia 7 de dezembro, e estará patente no Museu Municipal 
de Penamacor até ao mês de janeiro deste ano

A AMADIA, ARTE DE RETIRAR A CASCA SEM  
FERIR O SOBREIRO PATENTE NO MUSEU MUNICIPAL

BEIRA BAIXA SOB  
PERSPETIVA E NOVA SALA  
DE EXPOSIÇÕES INAUGURA-
DAS EM PENAMACOR

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA INSTAMEET  
RIBEIRO SANCHES CONTOU COM 20 PARTICIPANTES

O CAROCHA NA INDÚSTRIA 
E NO ARTESANATO PORTUGUÊS 
EM EXPOSIÇÃO

RIBEIRO SANCHES - UM  
CIDADÃO DO MUNDO EM  
EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA  
MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO FORMAÇÃO DO 
UTILIZADOR EXPLICOU COMO 
FUNCIONA BIBLIOTECA

MOSTRA DE BORDADOS  
E OUTRAS BRINCADEIRAS

Foi inaugurada a exposição Beira Baixa sob Perspetiva no dia 26 de 
julho, no Museu Municipal de Penamacor, local onde esteve patente 
até ao final do mês de setembro. A inauguração contou com a pre-
sença do Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, António 
Luís Beites Soares, e do secretário executivo da Comunidade Inter-
municipal da Beira Baixa (CIMBB), Hélder Henriques, além de Valter 
Vinagre e Filipe Faria, dois dos autores da mostra. Este ato serviu 
também para inaugurar a nova sala de exposições temporárias do 
Museu Municipal.
Esta foi a penúltima etapa da exposição que mostra a Beira Baixa 
pela lente de Valter Vinagre e Pedro Martins e através das coleções 
sonoras de Filipe Faria. Durante a inauguração, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Penamacor manifestou a convicção que esta será 
a primeira de muitas exposições que esta nova valência do Museu 
Municipal irá receber, frisando, igualmente, a parceria com a CIMBB, 
que resultou na mostra agora inaugurada.

A Biblioteca Municipal de Penamacor teve patente, em agosto, a exposição  
“O Carocha na indústria e no artesanato português”. Esta mostra, da autoria de 
João e Graça Grilo, incluiu diversas miniaturas de carochas, realizadas em diferen-
tes materiais, como barro, pedra, croché, vidro e cortiça, entre outros. A exposição 
contou com cerca de 120 peças, retiradas dos milhares que compõem o acervo da 
família, e é complementada com informação escrita sobre a história de fabrican-
tes portugueses de miniaturas do modelo icónico da Volkswagen. 
João Grilo é natural de Penamacor e Rosa Grilo natural de Algés. Residem em 
Queijas, concelho de Oeiras.

Sanches e o património da vila de Penamacor. A iniciativa, que contou com 
os apoios da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e da Santa Casa da 
Misericórdia de Penamacor, incluiu passagem por vários locais emblemáticos 
da vila como o Convento de Santo António, a Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, a Igreja da Misericórdia, o Cimo de Vila ou, ainda, algumas das 
artérias que apresentam marcas de presença judaica na sua arquitetura.
As fotografias captadas durante o evento foram então partilhadas na rede so-
cial Instagram, com as hashtags #imcb_ribeirosanches; #penamacor; e #ins-
tameet_castelobranco. Agora, em resultado desta atividade, apresentou-se a 
Exposição Coletiva de Fotografia Instameet Ribeiro Sanches que reúne uma 
seleção de fotografias captadas no decorrer do evento.

A Exposição Formação do Utilizador esteve patente, 
em setembro, na Biblioteca Municipal de Penamacor. 
Esta mostra pretendeu, de uma forma pedagógica, 
explicar como se utiliza a biblioteca e informar sobre 
os vários serviços e material disponíveis.

A Biblioteca Municipal de Penamacor teve patente, 
em setembro, uma exposição que é resultado do 
ateliê “Bordados & Outras Brincadeiras”, organizado  
pela Junta de Freguesia de Penamacor. Cerca de 
40 pessoas, na sua maioria crianças mas também 
alguns adultos, participaram nesta atividade. De re-
ferir, ainda, que a comunidade estrangeira também 
aderiu a esta iniciativa.
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Cerca de 850 atletas, de várias nacionalidades 
mas na sua maioria de Portugal e Espanha, parti-
ciparam no Penamacor International Orienteering 
Meeting 2019 (PIOM 2019) – Campeonato Ibérico 
Masculino de Orientação Pedestre (CIMO), que 
decorreu entre os dias 20 e 22 de setembro. Esta 
prova foi constituída por três etapas distintas de 
Orientação Pedestre, pontuáveis para as Taças de 
Portugal Vitalis de Orientação Pedestre, de floresta 
e sprint, e para a Liga Espanhola FEDO. Simulta-
neamente foi disputado o CIMO em diferentes es-

calões. O primeiro dia desta prova foi dedicado ao 
treino, com um mapa na Rachã e Dongalinho. Já 
as etapas de Média e Longa Distância decorreram 
no Mapa do Carvalhal, situado na União de Fregue-
sias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João 
Pires, nos dias 21 e 22. No dia 21, entre o final da 
tarde e início da noite, decorreu a etapa de Sprint 
na aldeia de Meimoa. Com a organização conjunta 
do Município e do Clube de Orientação do Centro 
(COC), pretendeu-se colocar cada vez mais Pena-
macor no mapa da modalidade e reforçá-lo como 

um destino de referência para atletas nacionais 
e internacionais, que aqui encontram excelentes 
condições para competir e treinar durante todo o 
ano. Estando Penamacor na zona fronteiriça com 
Espanha, a organização deste Campeonato Ibérico 
Masculino ganhou redobrada importância, apre-
sentando-se a prova como um notável cartão de 
visita do concelho e apostando-se na divulgação 
de todo o património histórico, cultural mas sobre-
tudo natural da região.
Presente no evento, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Penamacor, António Luís Beites Soares, 
frisou que a parceria com o COC tem sido um 
sucesso e que a aposta é para continuar.  Recor-
de-se que, em 2021, Penamacor vai receber mais 
uma prova internacional de orientação. O PIOM 
2021 decorre entre 19 e 21 de fevereiro do próxi-
mo ano e é candidata a prova pontuável a World 
Ranking Event e pontuável para a Taça de Por-
tugal. Esta será uma competição constituída por 
etapas de floresta em média e longa distância, 
no Mapa do Carvalhal, em Aldeia de João Pires, e 
por uma etapa de sprint a realizar em Pedrógão 
de São Pedro.

ESCOLA GERAÇÃO MUSICAL

VISITA GUIADA E ENCENADA 
VIAJOU PELO IMAGINÁRIO DOS  
HABITANTES DE PENAMACOR

VISITA GUIADA E ENCENADA  
A BEMPOSTA COM MAIS DE 80 
PARTICIPANTES

COM ESPAÇO PRÓPRIO EM PENAMACOR

CAMPEONATO IBÉRICO DE ORIENTAÇÃO 
TROUXE 850 ATLETAS A PENAMACOR

A Portugal 281+ Ultramarathon Beira Baixa Portugal, 
edição de 2019, partiu, no dia 25 de julho, de Pena-
macor. Os atletas fazem agora 281 quilómetros, num 
percurso que passa por toda a Comunidade Intermu-
nicipal. Ao todo, estão registados 74 participantes de 
12 países e três continentes diferentes. Com data mar-
cada para 25 a 28 de julho, a V Edição foi a “Golden 
Edition”. Inspirada na prova estadunidense Badwater e 
na brasileira BR 135+, a Portugal Ultramarathon rela-
ciona-se pelas condições climatéricas similares, em que 
alguns locais de prova as temperaturas sobem muito 
facilmente acima dos 40ºC. Um duro desafio, físico 

e psicológico, que os participantes terão de concluir, 
guiados unicamente por GPS, no máximo em 66 horas.
O percurso é feito de forma contínua, com partida de 
Penamacor e passagens pela Serra de Malcata, Mon-
santo e Penha Garcia, Idanha-a-Nova, Tejo interna-
cional, Vila Velha de Ródão, Portas de Ródão, Oleiros 
pelos Trilhos dos Apalaches, Proença-a-Nova e com 
final em Castelo Branco. Para o Presidente da Câmara 
Municipal de Penamacor é uma honra voltar a receber 
a partida desta prova, que leva a nome da região por 
todo o mundo. António Luís Beites Soares desejou 
ainda que a iniciativa decorresse sem problemas.

Cerca de sessenta amantes da marca Land Rover 
estiveram, no fim de semana de 19, 20 e 21 de 
julho, na Praia Fluvial “O Moinho”, na Benqueren-
ça. 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. Esta é a 
segunda edição do evento e tem como objeti-
vo dar a conhecer as zonas de lazer do concelho 
e o convívio entre os participantes. O Land Raia 
teve início na sexta feira com um passeio noturno 
pela Serra de Santa Marta. No sábado, decorreu 
um passeio turístico que passou pelo Vale da Se-
nhora da Póvoa, pela Zona Balnear do Meimão 
e pela Meimoa, depois de no ano transato ter 
passado pela zona sul do concelho. Durante o 
fim de semana registaram-se, ainda, atividades 
de campismo e canoagem além de ter estado 
disponível uma pista de obstáculos para os cerca 
de 20 carros presentes. A iniciativa contou com o 
apoio do Município de Penamacor e da Junta de 
Freguesia da Benquerença.

ULTRAMARATHON BEIRA BAIXA  
PORTUGAL PARTIU DE PENAMACOR LANDMANÍACOS 

REGRESSAM 
À BENQUERENÇAA Escola Geração Musical inaugurou as novas ins-

talações em Penamacor. Com sede na vila e com 
dez anos de existência, esta instituição tem agora 
um espaço próprio. O projeto conta com cerca de 
200 alunos, sendo que 50 estão em Penamacor. 
Esta estrutura conta, ainda, com uma parceria 
com a Santa Casa da Misericórdia do concelho 

e tem polos em Idanha-a-Nova e Espanha. Com 
alunos dos 3 aos 80 anos, a Escola Geração Musi-
cal tem como objetivos lecionar música e dança, 
integrando, posteriormente, os alunos em gru-
pos musicais locais, mas também trabalhar com 
e para as pessoas, participando ativamente na 
vida cultural e social dos Municípios onde leciona.  

Durante o ano, são, ainda, realizadas duas audi-
ções para mostrar o trabalho efetuado com os 
alunos. O Município de Penamacor esteve repre-
sentado na inauguração pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, António Luís Beites Soares, tendo 
apoiado com algum material mobiliário.

Mais de oito dezenas de pessoas participaram na Visita Guiada e Encenada  
a Bemposta, no dia 27 de setembro. Esta atividade, organizada pelo 
Município de Penamacor, foi inserida no âmbito das comemorações das 
Jornadas Europeias do Património, tendo como principal objetivo levar o 
visitante a conhecer o património cultural daquela aldeia de uma forma 
dinâmica. A iniciativa foi, ainda, realizada no âmbito da política de salva-
guarda e divulgação do património cultural do concelho que a Câmara e 
o Museu Municipal têm vindo a desenvolver.

A Visita Guiada e Encenada “Mistérios de Penha Macor”, realizada a 31 de 
outubro, contou com cerca de meia centena de participantes. Esta iniciativa 
permitiu que os habitantes locais apreendessem mais sobre o património 
de Penamacor e sobre a sua identidade cultural e que os visitantes levas-
sem na memória aquilo que é um dos bens mais valiosos que estes territó-
rios possuem: o património cultural, material e imaterial. 
Durante a visita, promovida pelo Município, foi realizado um passeio pelo 
espaço físico da Vila mas também pelo imaginário dos habitantes de Pena-
macor. Com esta iniciativa, pretendeu-se criar um ambiente de mistério e 
superstição, outrora vivido nesta localidade de fronteira.
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Apesar do título, e não havendo dúvida de que 
Penamacor foi e continua a ser terra de azeite, 
não é tanto objectivo desta exposição falar de 
azeite, ou do azeite, quanto de, num derradeiro 
gesto, confrontar o olhar com um conjunto de 
imagens simultaneamente reveladoras  
e indigadoras, supostamente investidas de 
capacidades evocatórias e capazes de, como 
que por um efeito de antinomia, devolver à 
vida um conjunto de quadros da vida rural de 
um passado recente que inexoravelmente se 
vai afundando na poeira do esquecimento.  
A par da dimensão testemunhal, que assenta  

essencialmente na inventariação e caracte-
rização dos lagares de azeite existentes no 
concelho ao longo do século XX, esta pretende 
ser, também, uma exposição de fotografia tan-
to enquanto objecto sensorial como estético. A 
jusante ficam os sentimentos  colhidos da visi-
tação aos lugares de portas há muito cerradas 
e que agora se abrem momentaneamente para 
atmosferas penumbrosas, onde, pela memória 
e pela imaginação, somos levados a acordar 
vozes extintas, a reanimar máquinas paradas,  
a respirar toda uma atmosfera de sons, cheiros, 
vibrações…

A Associação Desportiva Penamacorense (ADEP) 
já é uma Escola de Futebol Certificada e Reco-
nhecida pela Federação Portuguesa (FPF). 
A coletividade de Penamacor foi classificada 
como Centro Básico de Formação, tendo o 
relatório final de certificação já sido entregue 
pela entidade que regula a modalidade a nível 
nacional. Este processo resulta da dedicação 
e empenho da ADEP e do Município de Pena-
macor, em prol da dignificação e promoção da 
atividade desportiva.

O Concelho de Penamacor foi palco, pela primeira 
vez, na história do ténis de praia em Portugal e muito 
provavelmente na Europa, do primeiro circuito inter-
nacional de ténis de praia, pontuável para o ranking 
mundial, numa praia fluvial. Uma prova internacional 
inovadora que permitiu promover em todo o mundo 
as praias fluviais da Benquerença e da Meimoa, ao 
juntar atletas de várias nacionalidades. O “Fluvial Bea-
ch Tennis Tour Penamacor” reuniu os melhores joga-
dores e jogadoras portugueses e alguns dos exímios 
atletas do panorama internacional, ao longo dos seis 
dias de prova, dotada com seis mil dólares em pré-
mios monetários.
Os grandes vencedores da etapa final da 1.ª edição 
do Fluvial Beach Tennis Tour Penamacor foram os ita-
lianos Francesco Pesaresi e Gregório Barison, 39.º e 
67.º na hierarquia ITF, que triunfaram na prova mascu-
lina, ao passo que na feminina, foram as espanholas 
Sabrina Lopez Garcia e Omayra Farias as vencedoras. 
Os transalpinos revelaram-se uma dupla superior aos 
seus oponentes, derrotando o também italiano Paolo 
Tronci e o francês Theo Irigaray, n. 32 e n. 21 mundial 
respetivamente em apenas dois sets, pelos parciais de 
7-5 e 6-3. “Estamos muito contentes com este título, 
foi muito bom jogar aqui em Penamacor, obrigado a 
todos os que fizeram parte desta prova. O torneio está 
muito bem organizado e as duas praias fluviais onde 
se joga são muito bonitas”, declarou visivelmente sa-
tisfeito Barison. Já na prova feminina, Sabrina Lopez 
Garcia (campeã mundial de sub-18) e Omayra Farias, 
atuais 28.ª e 46.ª classificadas na hierarquia mundial, 
tiveram pela frente umas adversária muito consisten-
tes e com uma resposta muito eficaz, a portuguesa 
Vitória Ribeiro e a espanhola Noa Farias, mas, mesmo 
assim, as espanholas foram mais felizes, triunfando 
por 6-3 e 7-5. “Estava bastante nervosa mas conse-
gui ajudar a minha parceira a vencer, que era o nosso 
objetivo quando chegamos a Penamacor. Adorei o 
torneio, que contou com uma organização fantástica 

PENAMACOR PALCO DE 1º TORNEIO DE TÉNIS 
DA EUROPA EM PRAIA FLUVIAL
 

ADEP JÁ É ESCOLA  
DE FUTEBOL CERTIFICADA  
E RECONHECIDA PELA FPF

e espero voltar”, disse Omayra. Na cerimónia de en-
trega dos prémios estiveram presentes o Presidente 
da Junta de Freguesia da Benquerença, Álvaro Leitão, 
o Presidente da Junta de Freguesia da Meimoa, João 
Alves e o vice-presidente da Associação de Ténis de 
Castelo Branco, Pedro Mendes. O Fluvial BeachTennis 
Tour de Penamacor, contou ao longo das suas quatro 
etapas, com a participação de quarenta e seis equipas, 

oriundas de dez países: Portugal, Espanha, França, Itá-
lia, Holanda, Estónia, Letónia, Lituânia, Brasil e México. 
Esta iniciativa teve o apoio do Município de Penama-
cor e das Juntas de Freguesias de Benquerença e 
Meimoa. Presente no evento, o Presidente da Câmara 
Municipal de Penamacor, António Luís Beites Soares, 
elogiou a iniciativa e agradeceu a todos os envolvidos 
na organização da prova e aos atletas participantes.

MIÚDOS E GRAÚDOS 
APRENDEM SOBRE REGRAS, 
RESPEITO E FAIRPLAY COM 
CARLOS XISTRA 

ADEP EM CONSÓRCIO 
PARA IGUALDADE NO 
DESPORTO

PENAMACOR
TERRA DE AZEITEMARÇO A

 DEZEMBRO  
2020

MUSEU 
MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO
O árbitro profissional da Associação de Futebol de 
Castelo Branco (AFCB), Carlos Xistra, esteve presente, 
no dia 26 de novembro, na formação interna sobre 
arbitragem, promovida pela Associação Desportiva 
Penamacorense (ADEP), “Regras com Regras”. A 
ação decorreu no Estádio Municipal de Penamacor, 
numa plateia que esteve composta, na sua maioria, 
por jovens atletas mas também por dirigentes, trei-
nadores, staff, pais e encarregados de educação. Os 
objetivos foram dotar os presentes de melhor conhe-
cimento e interpretação das leis do jogo e sensibili-
zar os treinadores, dirigentes, pais e encarregados de 
educação para o seu papel no incentivo aos jovens 
para o respeito e para o fairplay.

A igualdade de oportunidades do Desporto Físico e 
Recreativo juntamente com a inclusão social de pes-
soas de todas as idades e contextos, independente-
mente do seu local de residência ou origem socioe-
conómica, constituem o grande impulso do consórcio 
Sports Runway, no qual a Associação Desportiva Pe-
namacorense (ADEP) participa.
Esta iniciativa é composta por seis parceiros de qua-
tro países (Itália, Turquia, Portugal e Polónia) num 
projeto com a duração de mais de 18 meses e que 
teve início a 1 de janeiro de 2019 e que termina a 
30 de junho de 2020. O projeto é coordenado pela 
ONG - New Horizons também da Itália. A segunda 
reunião transnacional foi realizada em Penamacor e 
organizado pela ADEP durante os dias 13, 14 e 15 de 
junho de 2019.
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JANEIRO
SEXTAS E 
SÁBADOS

CANTAR DAS JANEIRAS
MEIMOA | Org.: A.C.D.A.M. 
A partir das 19h30

FEVEREIRO

MARÇO

08
JAN.

CINEMA HOLLYWOOD
“ASSIM NASCE UMA ESTRELA”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP ABRIL

02
31.MAR.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA: GENTES DA BEIRA
De António Supico
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

02
FEV.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00

03
27.FEV.

EXPOSIÇÃO: LENÇOS DOS NAMORADOS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: CMP/BMP

12
FEV.

CINEMA HOLLYWOOD
“BOHEMIAN RHAPSODY”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

14
FEV.

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

17
21.FEV.

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

22
FEV.

COMADRES
MEIMOA | Org.: A.C.D.A.M.

26
FEV.

CINEMA HOLLYWOOD
“REGRESSO DE MARY POPPINS”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

EXPOSIÇÃO:  
PENAMACOR TERRA DE AZEITE
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

MARÇO  
A NOV.

01
MAR.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00

03
27.MAR.

EXPOSIÇÃO: 
PAPER CUT ART – ARTE EM PAPEL
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

07
MAR.

ORART - Atividade de orientação integrada no  
Dia do Patrono da Escola Ribeiro Sanches
PENAMACOR | Escola Ribeiro Sanches | Org.: CMP/COC

11
MAR.

CINEMA HOLLYWOOD
“VENOM”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

11
15.MAR.

MUNICÍPIO MARCA  
PRESENÇA NA BTL – BOLSA  
DE TURISMO DE LISBOA  
COM STAND PRÓPRIO 

01
28.ABR.

EXPOSIÇÃO: 
MARCADORES DE LIVRO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

05
ABR.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00

08
ABR.

CINEMA HOLLYWOOD
“TRÊS CARTAZES À BEIRA DA ESTRADA”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

18
ABR.

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS 
E SÍTIOS – VISITA GUIADA ENCENADA 
PENAMACOR | Org.: CMP / BEIRA BAIXA CULTURAL

18
ABR.

ORIMOSI – Atividade de orientação integrada no Dia  
Internacional dos Monumentos e Sítios
PENAMACOR | Org.: CMP / COC

19
ABR.

RAMO DA CARNE
ARANHAS| Org.: JFA

22
ABR.

CINEMA HOLLYWOOD
“HOTEL TRANSILVÂNIA 3- FÉRIAS”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

13
ABR.

ROMARIA DE NOSSA SENHORA DO INCENSO
PENAMACOR

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
“O URSO, O PIANO, O CÃO E O VIOLINO” 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

15
29.JAN.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
“COMO A MÃE E O PAI SE APAIXONARAM”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

05
20.FEV.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
“PAPÁ DAS PERNAS LONGAS”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

09
25.MAR.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
“O LIVRO É MEU!”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

17
30.ABR.

24
25
26

A Festa das Varas do Fumeiro pretende destacar um dos 
produtos de excelência da Beira Baixa: o enchido. Este é 
um evento que pretende unir as tradições locais do mês de 
janeiro aos produtos de excelência, afirmando os saberes e 
sabores da aldeia de Aranhas.

22
JAN.

CINEMA HOLLYWOOD
“HOMEM ARANHA: NO UNIVERSO ARANHA”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

O Município de Penamacor vai participar na Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL) e na Feira Ibérica de Turismo (FIT), com stand 
próprio, pela quarta vez consecutiva. A presença no certame in-
seriu-se numa estratégia de promoção turística que Penamacor 
vem prosseguindo. Ancorado na marca Penamacor Vila Madeiro 
e no reconhecimento pela Carta Europeia de Turismo Susten-
tável do território Terras do Lince, o Município pretende dar a 
conhecer os produtos locais e o património histórico, cultural e 
natural, além das empresas do setor turístico.
LISBOA - PARQUE DAS NAÇÕES | Org.: CMP

11.18
JAN.

CANTAR DAS JANEIRAS
BENQUERENÇA | 20h00 | Org.: ADCRB

12
JAN.

CAMINHADA DOS REIS
BENQUERENÇA | Ponto de encontro: Escola Primária 
09h00 | Org.: ADCRB

25
FEV.

DESFILE DE CARNAVAL
BENQUERENÇA | 15h00

01
MAR.

ABERTURA DA ÉPOCA FUTEBOLÍSTICA 2020 
BENQUERENÇA - MALCATA
BENQUERENÇA | 16h00 | Org.: ADCRB

21
MAR.

7.ª CAMINHADA SOLIDÁRIA – EU CAMINHO PELO OUTRO
SALVADOR  | Herdade de Campo Frio | 9h00 - 15h00  
Org.: Fundação Pina Ferraz 

21
MAR.

ORITREE
Atividade de orientação integrada no Dia Mundial da Árvore
PENAMACOR | Org.: CMP/COC

22
MAR.

PASSEIO DA PRIMAVERA
MEIMOA | Org.: A.C.D.A.M.

22
MAR.

CAMINHADA DA PRIMAVERA
09h00 - Caminhada / 12h00 - Almoço para os participantes
MEIMÃO | Org.: JF Meimão

24
MAR.

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 
“PLANTO UMA ÁRVORE NO «NOSSO» ESTÁDIO”
PENAMACOR | Org.: ADEP

25
MAR.

CINEMA HOLLYWOOD
“SHERLOCK GNOMES”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

27
MAR.

VISITA GUIADA ENCENADA
PENAMACOR | Org.: CMP / BEIRA BAIXA CULTURAL

22
MAR.

CAMINHADA DIA DO PAI
BENQUERENÇA | | Ponto de encontro: Escola Primária 
09h00 | Org.: ADCRB

Org.: CMP e JF Aranhas

INAUGURAÇÃO DO EVENTO
ANIMAÇÃO DE RUA
DESFILE E LEILÃO DAS VARAS
CANTAR DAS JANEIRAS E ANIMAÇÃO DE RUA
FESTIVAL DE FOLCLORE
ANIMAÇÃO DE RUA

18
JAN.

ARTISAN & BRIC  À BRAC MARKET
ARTESANATO & VELHARIAS
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Escola Primária | 10h00 - 13h00

15
FEV.

ARTISAN & BRIC  À BRAC MARKET
ARTESANATO & VELHARIAS
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Escola Primária | 10h00 - 13h00

21
MAR.

ARTISAN & BRIC  À BRAC MARKET
ARTESANATO & VELHARIAS
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Escola Primária | 10h00 - 13h00

18
ABR.

ARTISAN & BRIC  À BRAC MARKET
ARTESANATO & VELHARIAS
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Escola Primária | 10h00 - 13h00

06
JAN.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ESTES É QUE SÃO OS CONTOS,  
ESTES CONTOS É QUE SÃO” / De Rosa Gonçalves
PENAMACOR | Escola Básica e Jardim de Infância de N. Sr.ª das Dores

21
FEV.

DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS
PENAMACOR | Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e Santa 
Casa da Misericórdia

06
MAR.

COMEMORAÇÕES DO DIA DO PATRONO - CONFERÊNCIA  
PROFERIDA PELO PROFESSOR DOUTOR SOBRINHO SIMÕES
PENAMACOR | Escola Ribeiro Sanches | 10h00

29
MAR.

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

29
MAR.

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

PASSO - IGREJAS DECORADAS 
Visita às igrejas decoradas 
PENAMACOR | Org.: Santa Casa da Misericórdia de Penamacor

09
13.ABR.

09
ABR.

CERIMÓNIAS DA QUARESMA 
PROCISSÃO DAS LADAÍNHAS 
PENAMACOR E ALDEIA DE JOÃO PIRES

10
ABR.

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

10
ABR.

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

25
ABR.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
PENAMACOR | Org.: CMP / AMP

25
ABR.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
09h00 - CAMINHADA / 13h00 - Almoço para toda a população 
17h00 - Lanche
MEIMÃO | Org.: JF Meimão
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JUNHO
MAIO

20 DE MAIO DE 2019
[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.

11 DE JUNHO DE 2019
[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: “Requa-
lificação do Castelo/Fortaleza de Penamacor” – Lote 1;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
marcação de vistoria pelo Regime Jurídi co 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 
Agrupamento 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 Atividades 
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.

24 DE JUNHO DE 2019 
[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;

8 DE JULHO DE 2019
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de 
“Emparcelamento Simples”, denominado “Lote V – Casa 
Pimentel, situado em União de Freguesias de Aldeia do 
Bispo, Águas e Aldeia de João Pires”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de 
“Emparcelamento Simples”, denominado “Lote VI – Casa 
Pimentel, situado em União de Freguesias de Aldeia do 
Bispo, Águas e Aldeia de João Pires”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 5.º 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução à Empreitada 
- Proc. N.º MA - 09/2017: “Requalificação do Centro de 
Saúde de Penamacor”;
[04] Deliberado por maioria, com a abstenção do senhor 
vereador Filipe Batista, aprovar a Minuta do contrato de 
empréstimo com o Banco Comercial Português, S.A., para 
Financiamento da Componente Nacional da Reabilitação 
do Teatro Clube de Penamacor;
[05] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, autorizar o pagamento  
de despesas com processo judicial;
[06] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovara a alteração 
toponímica na freguesia de Meimoa. 

22 DE JULHO DE 2019
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de Obra 
e Plano de Pagamentos à Empreitada - Proc. N.º MB - 
03/2019: “Requalificação Urbana do Centro de Meimoa”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do 
3.º contrato adicional à Empreitada - Proc. N.º  
MA - 09/2017: “Requalificação do Centro de Saúde  
de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Redução  
de Taxas requerida por Paulo Jorge Pires Curto;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a criação  
do Dia Municipal do Associativismo.

5 DE AGOSTO DE 2019
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação à 
Alteração Orçamental Nº 5/2019 e Alteração às Grandes 
Opções do Plano Nº 4/2019;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para celebração de trabalhos complementares ao 
contrato de Empreitada - Proc. N.º MB - 06/2018: 
“Requalificação Urbana do Centro de Aranhas”;
[03] Deliberado por maioria, com a abstenção do senhor 
vereador Filipe Batista, aprovar a atribuição de um apoio 
financeiro à Escuderia Castelo Branco no valor  
€ 4.000,00 (quatro mil euros);
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Desportiva e 
Cultural de Pedrógão de São Pedro no valor € 4.000,00 
(quatro mil euros);
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Desportiva e 
Cultural de Pedrógão de São Pedro no valor € 7.500,00 
(sete mil e quinhentos euros).
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Desportiva Cultural 
e Recreativa de Benquerença, um apoio financeiro no 
valor de € 5.000,00 (cinco mil euros);
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Cultural e Desporti-
va dos Amigos de Meimoa, um apoio financeiro no valor 
de € 5.000,00 (cinco mil euros);
[08] Deliberado por maioria com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar o protocolo  
a celebrar com a Autoridade Tributária e Aduaneira.

2 DE SETEMBRO DE 2019
[01] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a 
celebração de trabalhos complementares ao contrato de 
Empreitada - Proc. N.º MB - 14/2018: “Beneficiação do 
Caminho Rural entre Bemposta e Águas”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Jovens Xendros em 
Movimento, um apoio financeiro no valor de € 500,00 
(quinhentos euros);
[03] Deliberado por unanimidade aprovar uma proposta 
para comemoração do Dia Internacional da Juventude;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio no âmbito da saúde;

23 DE SETEMBRO DE 2019
[01] Deliberado por unanimidade aprovar autorizar a  
1.ª prorrogação graciosa do prazo de execução - 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 MB - 07/2018: “Requalificação do Castelo/
Fortaleza de Penamacor” – Lote 2;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas 
- Proc. N.º MB - 03/2019: “Requalificação Urbana do 
Centro da Meimoa”; 
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio com despesas de transportes escolares;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio com despesas de transportes escolares;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a elaboração 
de Relatório de Avaliação – Aplicação do Estatuto do 
Direito de Oposição;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à União de Aldeia de João Pires, 
no valor de € 17.000,00 (dezassete mil euros);
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda ao 
Protocolo entre o Município de Penamacor e a Rodoviária 
da Beira Interior, S.A.

25 DE SETEMBRO DE 2019
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação  
à Alteração Orçamental Nº 6/2019 e Alteração às 
Grandes Opções do Plano Nº 5/2019;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto 
de “Emparcelamento Simples”, denominado “Caminho 
da Vila ”;
[03] Deliberado por maioria aprovar o Protocolo de  
Cooperação entre o Município de Penamacor e a Autori-
dade Tributária e Aduaneira;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Modelo de 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Penamacor 
para o ano de 2020;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Taxa de IMI 
a cobrar em 2020;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à ADEP – Associação Desportiva 
Penamacorense, no valor de € 50.000,00
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Desportiva e Cultural 
de Pedrógão de São Pedro, no valor de € 47.500,00

4 DE NOVEMBRO DE 2019
[01] Deliberado por maioria, com a abstenção do senhor 
vereador Filipe Batista, aprovar o Orçamento e Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) para 2020;
[02] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar os Compromissos 
Plurianuais – Ano de 2020;
[03] Deliberado por maioria, com o voto contra do se-
nhor vereador Filipe Batista, aprovar o Mapa de Pessoal 
e Organograma para 2020;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento 
de Organização de Serviços para 2020;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Procedi-
mento para Elaboração de Regulamento de Orçamento 
Participativo;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição 
de Apoio Financeiro aos alunos do Ensino Pré-Escolar 
e 1º ciclo;

11 DE NOVEMBRO DE 2019
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto 

de “Emparcelamento Simples”, denominado “Lomba - 
Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto 
de “Emparcelamento Simples”, denominado “Lousa - 
Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação 
de Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. 
N.º MB - 08/2019: “Requalificação e Ampliação do Bar/
Restaurante da Piscina Municipal”; 
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Formação 
de Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. N.º 
MB - 18/2019: “Requalificação Urbana do Centro  
de Aldeia do Bispo”; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta  
de protocolo entre a Câmara Municipal de Penamacor  
e a Associação Bandeira Azul da Europa;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia 
de Penamacor, no valor de €13.640.00 (Treze mil e 
seiscentos e quarenta euros);

25 DE NOVEMBRO DE 2019 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação  
à Alteração Orçamental Nº 7/2019 e Alteração às 
Grandes Opções do Plano Nº 6/2019; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação  
à Alteração Orçamental Nº 7/2019 e Alteração às 
Grandes Opções do Plano Nº 6/2019; 
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Acordo de 
Rescisão da Empreitada de Obras Públicas - Proc. 
N.º MB - 37/2016: “Requalificação do Castelo/fortaleza 
de Penamacor”; 
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de 
Obra e Plano de Pagamentos Definitivos - Proc. N.º MB - 
07/2018: “Requalificação do Castelo/fortaleza  
de Penamacor – Lote 2”; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de 
Obra e Plano de Pagamentos Definitivos - Proc. N.º MB - 
03/2019: “Requalificação Urbana do Centro da Meimoa”; 
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Comparti-
cipação Nacional de Projetos Aprovados à Associação de 
Municípios da Cova da Beira;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 
atualização de Taxas, Tarifas e outras Receitas a aplicar 
em 2020;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro à Associação Desportiva e Cultural 
de Pedrógão de São Pedro – Contrato-Programa com 
o IPDJ, no montante de €33.802,46 (trinta e três mil 
oitocentos e dois euros e quarenta e seis cêntimos);
[09] Deliberado por unanimidade aprovar o Reembolso 
dos Cadernos de Fichas do ano letivo 2019/2020 no 
montante de €7.916,64 (sete mil novecentos e dezasseis 
euros e sessenta e quatro cêntimos).

10 DE DEZEMBRO DE 2019
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação  
à Alteração Orçamental Nº 9/2019 e Alteração às 
Grandes Opções do Plano Nº 8/2019; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de alteração das taxas previstas no artigo 7º do D.L. n.º 
266-B/2012, de 31 de dezembro- Reabilitação Urbana;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a nomeação 
de técnicos para determinação do móvel de conservação 
dos prédios urbanos ou de fração autónoma inseridos 
em ARU;
[04] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
Senhor Vereador Filipe Batista, aprovar a Participação  
no IRS em 2020”; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro à Santa Casa da Misericórdia de 
Penamacor, no montante de € 50.000,00
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro à Associação Desportiva e Cultural 
de Pedrógão de São Pedro, no montante de € 7.500,00
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro à Associação Desportiva Penamaco-
rense, no montante de € 2.300,00
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação 
do despacho – Transportes Escolares – Ano letivo 
2019/2020 - Adenda ao Protocolo entre o Município de 
Penamacor e a Rodoviária da Beira Interior, S.A.

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   

01
27.MAI.

EXPOSIÇÃO: 
BICHOS E BICHARADA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

7.ª CAMINHADA SOLIDÁRIA
PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO | Org.: LAPSP

DATA A
DEFINIR

02
MAI.

BODO DE ARANHAS
ARANHAS | Org.: JF Aranhas

03
MAI.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo
15h00

06
MAI.

CINEMA HOLLYWOOD
“LADY BIRD”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

13
19.MAI.

WOD2020
Atividades de orientação integradas no Dia Mundial da Orientação
PENAMACOR | Org.: CMP / COC

19
MAI.

PASSEIO PEDESTRE
MEIMOA | Org.: A.C.D.A.M.

20
MAI.

CINEMA HOLLYWOOD
“PRÍNCIPE BUÉ ENCANTADO”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

JUNHO E
JULHO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
PENAMACOR | Org.: CMP

01
JUN.

FESTA DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
PENAMACOR | Org.: CMP/BMP

03
JUN.

CINEMA HOLLYWOOD
“THE POST”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

05
JUN.

ORAMBI 
Atividade de orientação integrada no Dia Mundial do Ambiente
PENAMACOR | Org.: CMP / COC

07
JUN.

MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15h00

07
JUN.

VIII TORNEIO DE MATRAQUILHOS E I TORNEIO  
DE MATRAQUILHOS HUMANOS ADEP
PENAMACOR | Org.: ADEP

17
JUN.

CINEMA HOLLYWOOD
“SMALLFOOT UMA AVENTURA GELADA”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15h00 | Org.: CMP/BMP

20
JUN.

FESTA DE ENCERRAMENTO DA ÉPOCA  
ADEP 2019-2020
PENAMACOR | Org.: ADEP

27
JUN.

ARRAIAL DE S. JOÃO
MEIMOA | Org.: JF Meimoa

24
MAI.

ROMARIA DE NOSSA SENHORA 
DA QUEBRADA
BENQUERENÇA

01
JUN.

ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA PÓVOA
VALE DA SENHORA DA PÓVOA

25
ABR.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
PASSEIO PEDESTRE E CICLOTURISMO
MEIMOA | Org.: JF Meimoa

30
03.MAI.

MUNICÍPIO MARCA PRESENÇA NA FIT – FEIRA  
IBÉRICA DE TURISMO COM STAND PRÓPRIO 
GUARDA - PARQUE URBANO DO RIO DIZ

26
ABR.

ROMARIA DE NOSSA SENHORA 
DO BOM SUCESSO
PENAMACOR

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
“COMO TOMAR CONTA DE UMA AVÓ”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

11
27.MAI.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
“PREOCUPOSSAURO”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP/BMP

02
17.JUN.

DATA A
DEFINIR

Penamacor vai receber a quarta edição da Feira 
Intercultural. Este certame tem como objetivo fomentar 
a partilha e a troca de saberes aos mais diversos 
níveis: culturais, artísticos, musicais e gastronómicos. A 
iniciativa é organizada pelo Município de Penamacor e 
as associações The Hub e Lagartu Verdi.

FEIRA  
INTERCULTURAL

PENAMACOR | Org.: CMP, Associação Lagartu Verdi e The Hub

01
MAI.

PASSEIO AO DOURO
INFO/INSCRIÇÕES: 964 604 844
BENQUERENÇA | Org.: ADCRB

13
JUN.

FESTA DAS TRADIÇÕES 
TRADIÇÕES, GASTRONOMIA E ANIMAÇÃO MUSICAL
BENQUERENÇA | Largo da Igreja | 14h00 | Org.: ADCRB

16
MAI.

ARTISAN & BRIC  À BRAC MARKET
ARTESANATO & VELHARIAS
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Escola Primária | 10h00 - 13h00

20
JUN.

ARTISAN & BRIC  À BRAC MARKET
ARTESANATO & VELHARIAS
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Escola Primária | 10h00 - 13h00

21
JUN.

XIV ENCONTRO DE MÚSICA TRADICIONAL  
DE PENAMACOR
PENAMACOR | Org.: Rancho Folclórico de Penamacor

FESTAS POPULARES DE S. PEDRO
PENAMACOR | Org.: Comissão de Festas de S. Pedro26

28.JUN.

30 31
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