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O primeiro semestre do ano trouxe consigo um inimigo, 
invisível aos olhos, mas que obrigou à alteração comple-
ta das nossas rotinas, que mudou o modo de funciona-
mento dos serviços, que forçou a que adiássemos um 
abraço. Desde a primeira hora que o nosso Município se 
empenhou em minimizar, dentro do 
possível, os efeitos nefastos desta 
alteração da realidade e em sensi-
bilizar a comunidade de que esta 
é uma batalha de todos, de forma 
a reduzir redes de contágio, pro-
tegendo-nos a nós próprios e aos 
outros. Num concelho com uma po-
pulação maioritariamente idosa, em 
que grande parte da população é de 
risco, a nossa responsabilidade de a 
protegermos de eventuais focos de 
contágio é acrescida, sendo, por 
isso, fundamental que respeitemos 
as normas de distanciamento social, 
que evitemos comportamentos de 
risco e que sigamos as recomendações da Direção Geral 
de Saúde. Desde o início da pandemia de Covid-19, to-
mámos diversas medidas, que vão desde as áreas social, 
económica e da educação, à distribuição de material de 
proteção e à criação de infraestruturas de apoio. Mas com 
a chegada destes novos tempos em que vivemos e apesar 
das várias alterações de funcionamento a que fomos obri-
gados, não nos esquecemos que é fundamental continuar 
com o investimento no concelho, melhorando a qualidade 
de vida de quem aqui vive e as condições de atratividade 
do nosso Município. Nesse sentido, já tem visto do Tribu-
nal de Contas a empreitada de requalificação do antigo 
Teatro Clube de Penamacor e continuam as obras na Zona 
Histórica. Também as obras de transformação do antigo 
Celeiro numa Incubadora de Recursos Endógenos e da 
ampliação da Zona Industrial de Penamacor estão perto 
do final, representando um claro esforço na criação de 
condições para a captação de investimento para o conce-
lho. Na sequência desses investimentos estruturais, urge 

criar condições para o investimento habitacional, encon-
trando-se já concluídos dois projetos para a construção de 
dois blocos habitacionais na vila de Penamacor. Também 
as freguesias não foram esquecidas. A Requalificação 
Urbana do Centro de Meimoa já se encontra concluída, 

estando já em curso a Requalificação 
Urbana do Centro de Aldeia do Bispo. 
Também já foi adjudicada a obra para a 
Requalificação Urbana do Centro de Mei-
mão. Segue-se a Requalificação integral 
do antigo Posto da GNR de Penamacor, 
cujo projeto já se encontra concluído, e a 
requalificação do edifício do Mercado Mu-
nicipal, projeto este que se encontra em 
fase de conclusão. Além disso, já foram 
aprovados os Programas Estratégicos 
de Reabilitação Urbana (PERU’S) para as 
freguesias de Águas, Aldeia do Bispo, 
Aranhas, Meimão, Salvador e Vale da Sr.ª 
da Póvoa, sendo que fica, assim, coberta 
a totalidade do concelho pelo programa, 

com a prorrogação dos benefícios fiscais para a requali-
ficação de imóveis. Acrescento ainda que foi iniciado o 
processo para a cogestão da Reserva Natural da Serra da 
Malcata, uma parceria entre os Municípios de Penamacor 
e Sabugal e o poder central, visando potenciar uma das 
pérolas da nossa região.
A terminar, reforço que ultrapassar esta fase represen-
ta um esforço de todos, sendo, por isso, necessário que 
continuemos a empenhar-nos e a cumprir as recomenda-
ções das entidades oficiais para que em breve possamos 
regressar às nossas rotinas e ao abraço dos nossos fami-
liares e amigos.
Neste boletim, fique a conhecer o que foi feito no conce-
lho nestes últimos seis meses e o que ainda há por fazer.
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EDITORAL
CORONA VIRUS - COVID 19
OBRAS E PROJETOS

VIDA MUNICIPAL

DELIBERAÇÕES

EDUCAÇÃO E CULTURA

AGENDA

VEREADORA
Sandra Maria Pires Vicente

- Associativismo

A CAVE / Penamacor 
Tel.: 277 394 312
DOIS PINHEIROS / Penamacor 
Tm: 932 777 516 / 966 786 035
ZÉ GALANTE / Águas  
Tel.: 277 305 602
A FONTE / Aldeia de João Pires 
Tm: 961 675 177
FONTANHÃO / Águas 
Tel.: 277 305 196

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

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
QUINTAMACOR IMOBILIÁRIA 
Tel.: 277 394 206 / Tm: 960 262 298 
Web: www.quintamacor.com 

O TEAR / Meimoa 
Tel.: 277 377 177
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

Desde o início da pan-
demia de Covid-19, 
tomámos diversas 
medidas, que vão 
desde as áreas social, 
económica e da edu-
cação à distribuição de 
material de proteção e 
à criação de infraestru-
turas de apoio. 

MOINHO DO MANEIO / Penamacor 
Tel.: 277 394 399 / Tm: 968 047 697
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
CASA D’SÃO MIGUEL / Aldeia de J. Pires 
Tm: 963 567 356 / 965 475 090 
Web: www.casasaomiguel.com

AMBIENTE E FLORESTA
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O Município deliberou algumas medidas excecionais no 
âmbito do combate à pandemia Covid-19 como a isen-
ção de pagamento nos meses de março, abril, maio e 
junho das rendas da Praça Municipal e das rendas dos 
estabelecimentos concessionados pelo Município e que se 
encontrem obrigatoriamente encerrados; a isenção do pa-
gamento anual das taxas relativas à utilização do Terrado 
Municipal; a isenção anual dos arrendamentos rústicos do 
Município; a prorrogação por 90 dias dos prazos dos licen-
ciamentos de obras particulares e dos prazos inerentes ao 
decurso das empreitadas públicas em vigor.

MUNICÍPIO 
CONCEDE ISENÇÕES 
E PRORROGA  
PRAZOS

Desde o início da Pandemia Covid-19, o Município 
de Penamacor tem disponibilizado diversos apoios 
de natureza social, nomeadamente a distribuição 
de cabazes alimentares a agregados familiares do 
concelho, que estão posicionados no escalão 1 de 
Abono de Família e cujas crianças e jovens se en-
contrem a frequentar a escola. Considerando o 
acréscimo de dificuldades e constrangimentos cau-
sados nesta época crítica que vivemos, alargou-se 
esse apoio a outros munícipes ou agregados fami-
liares em situação de maior vulnerabilidade social 

e cujos rendimentos mensais, comprovadamente, 
tenham sofrido significativa redução, através da  
entrega de cabazes e bens alimentares. Para o efeito,  
o munícipe deverá contactar o GASE (Gabinete de 
Apoio Social e Educação do Município), através dos 
números 277 944 040 ou 926 353 205 para es-
clarecimentos, formas de candidatura e marcação 
de atendimento para requisição do referido apoio. 
Procedeu-se, igualmente, à distribuição de cabazes 
alimentares a famílias estrangeiras residentes e em 
estado de significativa vulnerabilidade social.

MUNICÍPIO DISTRIBUI CABAZES  
ALIMENTARES

O Município de Penamacor iniciou, no dia 3 de abril, 
em colaboração com uma rede clínica privada e juntas 
de freguesia e Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social (IPSS) do concelho, a realização de testes rá-
pidos ao Covid-19. Numa fase inicial, foram realizados 
testes aos elementos dos Bombeiros Voluntários de 
Penamacor, Guarda Nacional Republicana, auxiliares 
de IPSS e cidadãos que entretanto tinham regressado 
ao concelho há mais de 7 dias. Posteriormente, foram 
realizados testes a todos os profissionais do Centro 
de Saúde, às funcionárias do Lar D. Bárbara Tavares 
da Silva e do Lar Póvoa Sol, bem como às funcio-
nárias dos Centros de Dia, funcionários dos espaços  

comerciais em funcionamento e professores e auxi-
liares do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches. O 
Município distribuiu, ainda, material e equipamento 
de proteção a todas as entidades parceiras neste pro-
cesso, nomeadamente o Centro de Saúde, os Bom-
beiros Voluntários, a Guarda Nacional Republicana 
e todas as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) e Juntas de Freguesia do Concelho. Foi 
também distribuído equipamento de proteção indi-
vidual e gel desinfetante por todos os comerciantes, 
empresários, cafés e restaurantes, assim como, em 
colaboração com as Juntas de Freguesia, foram distri-
buídas máscaras por toda a população do Concelho.

REALIZADOS TESTES A COVID-19

O Executivo Municipal de Penamacor deliberou, 
por unanimidade, um apoio extraordinário a to-
das as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) do concelho, no montante global 
de 95 mil euros, dos quais cerca de 45 mil euros 
são destinados ao Lar Dona Bárbara Tavares da 
Silva, para fazer face aos constrangimentos fi-
nanceiros originados pela pandemia em curso 
e custos extraordinários causados a cada uma 
destas IPSS. Além disso, salienta-se a entrega, 
por parte da Fundação EDP em parceria com o 
Município, de 1.350 máscaras cirúrgicas ao Lar 
Dona Bárbara Tavares da Silva.

APOIO  
EXTRAORDINÁRIO  
A IPSS

INFRAESTRUTURAS DE APOIO  
AO COMBATE AO COVID-19

O Município de Penamacor deliberou, por 
unanimidade, a celebração de um protocolo 
com todas as Juntas de Freguesia do Concelho. 
Este protocolo previu a transferência de 66 mil 
euros de capital e visa o reforço/instalação das 
redes Wi-Fi, em todas as freguesias, e a dis-
ponibilização, desta forma, de acesso gratuito 
à Internet a toda a população, residente e 
flutuante. Tal deliberação visou também facili-
tar o acesso a todas as crianças e jovens que, 
durante o último período letivo, tiveram ensino 
à distância. De salientar, igualmente, que 
foram cedidos, sob a forma de empréstimo, 
48 computadores portáteis a todas as crianças 
e jovens, referenciadas pelo Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches, que não tinham 
acesso às ferramentas informáticas, com igual 
objetivo de combater o insucesso escolar.

REFORÇO DA  
INTERNET NAS  
FREGUESIAS  
E ENTREGA  
DE PORTÁTEIS

Atendendo aos constrangimentos verificados nos 
transportes públicos, causados pela pandemia de 
Covid-19, o Município de Penamacor disponibi-
liza, desde o dia 15 de junho, transporte a todos 
os munícipes do concelho que necessitem de se 
deslocar a Penamacor. O transporte é gratuito 
e é assegurado por viaturas municipais, até que  
a situação o justifique.

TRANSPORTES  
GRATUITOS A PARTIR 
DAS FREGUESIAS  
PARA QUEM SE QUER 
DESLOCAR A  
PENAMACOR

MEDIDAS EXCECIONAIS 
EM TEMPOS DE PANDEMIA O Município de Penamacor dispõe, atualmente, 

de duas infraestruturas de apoio ao combate ao 
Covid-19, equipadas com 125 camas, repartidas 
entre o antigo Externato N. Sra. do Incenso e o 
Pavilhão Gimnodesportivo de Penamacor. De sa-
lientar que 30 das camas instaladas no Pavilhão 
foram cedidas gratuitamente pela Força Aérea 

Portuguesa, consequência das boas relações 
operacionais e institucionais entre as duas en-
tidades. O Município adquiriu e instalou, ainda, 
mais 11 camas articuladas na Unidade de Cuida-
dos Continuados do Lar D. Bárbara e seis no Lar 
Póvoa Sol, potenciando o número de camas e 
infraestruturas disponíveis para o efeito.

Desde o início da pandemia de Covid-19 que o Município tomou algumas medidas e concedeu apoios 
extraordinários para minimizar os efeitos desta nova realidade em que vivemos. As medidas vão desde 
a criação de infraestruturas de apoio e a distribuição de material, aos apoios sociais e à prorrogação de 
prazos e isenção de taxas

REINICIADO  
TRANSPORTE ENTRE  
VALE DA SRA DA  
PÓVOA E CASTELO  
BRANCO 
O Município de Penamacor informa que, desde o dia 6 de 
julho, foi reiniciado o transporte público de passageiros des-
de o Vale da Sra da Póvoa até Castelo Branco e respetivo re-
torno. Este transporte é realizado todos os dias úteis, de 2ª 
a 6ª feira, através do operador privado protocolado com a 
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, enquanto Auto-
ridade de Transportes, e o Município de Penamacor. A pers-
petiva será que o mencionado transporte seja assegurado 
durante os meses de julho e agosto, estando no entanto 
sempre condicionado à evolução da pandemia de Covid-19.
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O contrato para reabilitação do antigo Teatro Clube 
de Penamacor já tem visto do Tribunal de Contas. A 
obra foi adjudicada por deliberação de Câmara, de 
11 de janeiro de 2019, pelo valor de 1.988 749,56 
euros + IVA, com prazo de execução de 730 dias. É 
financiada em cerca de meio milhão de euros pela 
PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana de 
Penamacor e em cerca de 1,6 milhões de euros pela 
linha de financiamento do IFRRU - Instrumento 
Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Ur-
banas. O contrato com a entidade executante foi 
celebrado em 20 de fevereiro de 2019 e visado 
pelo Tribunal de Contas em 28 de maio de 2020. A 
proposta tem como objetivo final definir os concei-
tos da reabilitação do edifício existente, propondo a 
ampliação que albergará algumas funções essenciais 
e complementares ao bom funcionamento de um 
equipamento desta natureza, tais como: bilheteira 
/ receção / bengaleiro, instalações sanitárias, bar, 
camarim e acesso direto à sala polivalente do piso 
3. O antigo Teatro Clube de Penamacor encontra-se 
devoluto e necessita urgentemente de ser interven-
cionado, para que não se perca um excelente exem-
plar de sala de espetáculos baseado na tipologia 
de modelo de teatro italiano. O Antigo Teatro Clube 
de Penamacor foi fundado pelos sócios do Clube 
de Penamacor e inaugurado a 14 de novembro de 
1912. Foi utilizado como sala de teatro até 1940 
e, até 1969, como cinema e teatro. Esta estrutura, 

REQUALIFICAÇÃO DO ANTIGO 
TEATRO CLUBE DE PENAMACOR 
COM VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

apesar de ser um edifício de pequena dimensão e 
simples na maneira como se apresenta na encosta da 
vila, é um verdadeiro exemplar de arquitetura cénica 
descentralizada dos grandes polos culturais, que me-
rece ser reabilitado e respeitado. Esta reabilitação é 

 importante não só para que prevaleça como ele-
mento histórico/cultural de Penamacor, mas tam-
bém para retomar a sua função e ser vivenciado 
por toda a população e, consequentemente, se 
transformar num equipamento ativo, autónomo e 
sustentável, evitando ainda a sua completa degra-
dação. Importa referir que a existência deste tipo de 
equipamentos é escassa no interior do país. Assim, 
além da reocupação e preservação do património 
arquitetónico e dos valores histórico/culturais a ele 
inerentes, ainda acresce a vantagem de se trans-
formar num equipamento multifuncional, capaz 
de permitir a promoção de espetáculos de teatro, 
cinema e outras artes, a realização de colóquios, 
seminários, worshops ou encontros temáticos, a 
promoção do associativismo local, atraindo mais 
visitantes à vila e aumentando o desenvolvimento 
da economia local.

Esta reabilitação é importante 
não só para que prevaleça 
como elemento histórico/
cultural de Penamacor, mas 
também para retomar a sua 
função e ser vivenciado por 
toda a população e, conse-
quentemente, se transformar 
num equipamento ativo, 
autónomo e sustentável, evi-
tando ainda a sua completa 
degradação.

07

OB
RA

S 
E 

PR
OJ

ET
OS



Continuam em curso os trabalhos de requalificação 
da Zona Histórica de Penamacor. A obra está dividi-
da em dois lotes, sendo que se prevê que o primeiro 
seja concluído ainda este verão e o segundo no iní-
cio do próximo ano. A empreitada prende-se com a 
estratégia delineada para a valorização do espaço 
urbano e do património histórico-cultural da sede 
do concelho, visando conferir uma nova imagem a 

Penamacor e, consequentemente, aumentar a sua 
atratividade/competitividade. Espera-se, igualmen-
te, que a iniciativa privada acompanhe o investi-
mento público ao nível da requalificação dos imó-
veis particulares. O valor de investimento previsto é 
de cerca de 800 mil euros, financiada pelo Portugal 
2020, no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial da Beira Baixa.

OBRAS NA ZONA 
HISTÓRICA  
A TODO O GÁS

As obras de transformação do antigo Celeiro de Pe-
namacor da EPAC numa incubadora de valorização 
dos recursos endógenos estão perto da conclusão, 
prevendo-se que terminem ainda no presente mês 
de julho. Esta obra pretende captar investimento 
de empresas e jovens que se queiram ali instalar e 
valorizar as inúmeras potencialidades do concelho 
de Penamacor. Esta empreitada tem um custo esti-
mado de cerca de 300 mil euros.

A segunda fase das obras de ampliação da Zona In-
dustrial de Penamacor tem término previsto para o 
final de agosto. Esta empreitada, inserida na política 
de captação de investimento, atração de empresas 
e criação de emprego do Município de Penamacor, 
tem um valor de cerca de 524 mil euros, cofinan-
ciado pelo Portugal 2020, no âmbito das Áreas 
de Acolhimento Empresarial. Com o aproximar da 

conclusão da obra, a Zona Industrial de Penamacor 
passa a contar com mais 17 lotes, destinados à in-
dústria. Recorde-se que a primeira fase de amplia-
ção da Zona Industrial de Penamacor terminou em 
2017 e adicionou cinco lotes àquele espaço.

ZONA INDUSTRIAL  
AUMENTADA EM MAIS  
17 LOTES

Vai ser reforçada parcialmente a sinalização na EN233, 
entre Penamacor e Pedrógão, abrangendo o cruza-
mento de Águas. A obra foi adjudicada em junho por 
um valor de cerca de 22 mil euros, contando com um 
prazo de execução de 60 dias. Neste momento, aguar-
da-se os documentos de habilitação para celebração 
de respetivo contrato. A promoção desta operação 
de sinalização surge da necessidade que a Autarquia 
sente no desenvolvimento de política de segurança 
rodoviária, tendo em conta a elevada ocorrência de 
sinistros rodoviários no troço a intervencionar. Surgiu 
a necessidade de implementar medidas corretivas de 
forma a regular o fluxo de tráfego, limitando a veloci-
dade de circulação bem como definindo novas zonas 
onde são permitidas manobras de ultrapassagem e 
ampliando as zonas onde tal não é permitido.

REFORÇO DA  
SINALIZAÇÃO  
PARCIAL NA EN233 -  
CRUZAMENTO DE 
ÁGUAS

A empreitada prende-se 
com a estratégia deli-
neada para a valorização 
do espaço urbano e do 
património histórico-
-cultural da sede do 
concelho, visando con-
ferir uma nova imagem 
a Penamacor e, conse-
quentemente, aumentar 
a sua atratividade/com-
petitividade. 

INCUBADORA  
DE VALORIZAÇÃO 
DOS RECURSOS 
ENDÓGENOS  
MUITO PERTO DA 
CONCLUSÃO
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Estão concluídos os projetos para a construção de moradias geminadas, 
em Penamacor, estando previstos dois blocos habitacionais: um bloco 
habitacional de quatro unidades de moradias geminadas, na Rua do 
Colégio, e outro de três unidades de moradias geminadas por cada 
bloco, ou seja seis moradias geminadas, na Zona de Água Férrea. Estas 
construções visam potenciar a criação de condições habitacionais para a 
fixação de população.

MUNICÍPIO 
APOSTA  
NA HABITAÇÃO

Já foi adjudicada a obra para a instalação de um 
elevador no Edifício do Antigo Quartel, por cerca de 
40 mil euros, sendo que o prazo da execução da 
mesma é de 90 dias. Este equipamento dará aces-
so ao piso superior no edifício do antigo Quartel, 
onde atualmente funciona o Tribunal Judicial e a 
Conservatória de Registo Civil e Predial, localizado 
no Largo Tenente Coronel Júlio Rodrigues da Silva. 

EDIFÍCIO DO ANTIGO 
QUARTEL VAI TER 
ELEVADOR

A obra para a Requalificação Urbana do Centro de 
Aldeia do Bispo está em curso, prevendo-se que ter-
mine perto do final do ano. Esta obra prevê a requa-
lificação 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 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO 
DE ALDEIA DO BISPO EM CURSO

Já foi adjudicada a obra para a Requalificação Urba-
na do Centro de Meimão, por cerca de 204 mil euros 
+ IVA, sendo que o prazo de execução da obra é 
de 210 dias. A intervenção integra-se no eixo viário 
do centro urbano da localidade de Meimão, sendo 
que serão intervencionados três eixos. O Eixo 1 tem 
origem junto ao quartel dos bombeiros e prosse-
gue até ao largo principal de Meimão. Já o Eixo 2 
inicia-se no largo principal de Meimão tem conti-
nuidade pela Rua General Ramalho Eanes e termina 

junto à Igreja Matriz de Meimão. Finalmente, o Eixo 
2.1 implanta-se no Beco da Capela e tem início no 
entroncamento com a Rua General Ramalho Eanes. 
De realçar que, no âmbito desta intervenção, está 
prevista uma pequena reformulação da zona do 
fontanário localizado no início da Travessa das An-
dorinhas e será criada no pavimento a zona reserva-
da para o Madeiro, ao lado da Igreja. Além da inter-
venção na rede de coletores de drenagem de águas 
pluviais, também se encontra incluída no projeto  

intervenção na rede de abastecimento público de 
água. Para esta obra, estão previstos trabalhos de 
Terraplenagens; Rede de drenagem de águas plu-
viais; Pavimentações; Equipamentos de Sinalização 
e Segurança; e outras obras acessórias. Os objetivos 
do projeto visam requalificar as infraestruturas viá-
rias e, como resultado, beneficiar as condições de 
circulação e de segurança rodoviária, articulada com 
a melhoria dos espaços públicos, promovendo uma 
vivência urbana de maior qualidade.

ADJUDICADA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA  
DE CENTRO DE MEIMÃO

Foram aprovados os Programas Estratégicos de 
Reabilitação Urbana (PERU’S) para as freguesias de 
Águas, Aldeia do Bispo, Aranhas, Meimão, Salvador 
e Vale da Sr.ª da Póvoa. Recorde-se que os PERU´S 
proporcionam benefícios fiscais significativos. Com 
estes PERU’S, fica coberta a totalidade do concelho 
pelo programa.

MAIS SEIS PERU’S 
APROVADOS  
E CONCELHO FICA
COBERTO PELO  
PROGRAMA

calçada de granito de um trecho da Rua A. Sousa 
Marcelo, a aplicação de uma camada em argamassa 
betuminosa num trecho da EN332 que atravessa Al-
deia do Bispo, a execução de passadeira sobreleva-
da na Rua do Cemitério, situada próximo do entron-
camento com a Rua da Eira Cimeira, a suavização das 
rampas das passadeiras existentes ao longo da Rua 
Pina Ferraz e a reparação do assentamento do pavi-
mento da via sobre a Obra de arte. Na reformulação  

do Largo D. Carlota Pina Ferraz, pretende-se melho-
rar as condições de circulação e ao mesmo tempo 
dotá-lo com lugares de estacionamento. Os arrua-
mentos a intervencionar possuem uma extensão to-
tal de aproximadamente 1.500 metros. A obra tem 
um custo de cerca de 183 mil euros + IVA.

10 11

OB
RA

S 
E 

PR
OJ

ET
OS

OB
RA

S 
E 

PR
OJ

ET
OS



A GNR assinalou, no dia 5 de março, o início da ação 
“Floresta Segura 2020” no concelho de Penamacor, 
que decorreu em todas as freguesias do Municí-
pio. Pretendeu-se, com esta ação, a sinalização de 
situações críticas de incumprimento dos critérios 
de gestão de combustível estabelecidos por lei e, 
simultaneamente, sensibilizar os proprietários para 
a obrigação de limpeza dos terrenos à volta das 
habitações e dos aglomerados populacionais. Esta 
cerimónia contou com a presença do Comandante 
do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, 
Coronel Albino Fernando Quaresma Tavares e do 
Presidente da Câmara Municipal de Penamacor,  
António Luís Beites Soares.

INÍCIO DA AÇÃO FLORESTA SEGURA 2020 EM PENAMACOR

Cerca de duas dezenas de funcionários dos Centros 
de Dia e Lares do concelho de Penamacor participa-
ram numa ação de formação promovida pela Fun-
dação Álvaro Carvalho, no âmbito de uma parceria 
com o Município. Esta ação teve lugar na Unidade de 
Cuidados Continuados do Lar D. Bárbara Tavares da 
Silva, no dia 8 de fevereiro, durante toda a manhã 
e início da tarde. A formação pretendeu aperfei-
çoar os conhecimentos das profissionais que lidam 
diariamente com pessoas idosas, com dificuldades 
motoras de ordem vária e que necessitam de apoio 
de terceiros, permanente ou temporário, para as suas 
atividades da vida diária. Esta iniciativa deu particular 
atenção à correção da postura e ao exercício das boas 
práticas tendentes para que ajudantes e auxiliares de 
ação direta executem o seu trabalho com a técnica 
mais correta e adequada possível, não só para con-
forto de utentes e doentes, mas também de forma a 
prevenir os acidentes de trabalho a que estão sujeitos 
e que são muito frequentes nesta área profissional. A 
ação teve como formadores o corpo clínico e de rea-
bilitação da clínica “REAFI, Centro de Medicina e de 

FUNCIONÁRIOS DE LARES E CENTROS  
DE DIA DO CONCELHO DE PENAMACOR  
EM AÇÃO DE FORMAÇÃO

Reabilitação, Lda”, coordenada pela Diretora Clínica 
deste centro, Teresa Palma, e por fisioterapeutas de 
diversas unidades de saúde. Recorde-se que no âm-
bito deste protocolo, diversos munícipes penamaco-
renses tiveram já acesso a operações às cataratas e a 
consultas de dermatologia e cardiologia.
A Fundação Álvaro Carvalho (FAC) foi criada pelo mé-
dico Álvaro Eiras Carvalho, incentivado por um grupo 
de cidadãos preocupados com as questões sociais e 
culturais portuguesas, nomeadamente aos aspetos 
relacionados com a acessibilidade e qualidade de cui-
dados de saúde. Respondendo a este apelo, depois de 
ter decidido abandonar a sua longa carreira pública, 
mostrou disponibilidade para continuar a contribuir 
de forma ativa para o bem estar da comunidade, com 
os seus conhecimentos e experiência profissional. A 
FAC foi fundada em 2014. Recebeu o nome de Álvaro 
Carvalho, médico que desenvolveu a sua atividade 
profissional nos Hospitais Civis de Lisboa, no Hospital 
Distrital de Cascais e no Hospital Garcia de Orta, onde 
desempenhou o seu trabalho como clínico, gestor e 
professor convidado da Faculdade de Medicina de 
Lisboa. A Fundação foi reconhecida pelo Ministro da 
Presidência e Assuntos Parlamentares, em despacho 
nº 6548/2015, de 26 de maio, publicado em DR no 
dia 12 de junho de 2015.

Esta formação contou com a presença do médico e 
fundador da FAC, Álvaro Carvalho. Na ocasião, o res-
ponsável explicou que é necessário que os funcioná-
rios de centros de dia e lares “cuidem bem de pessoas 
a seu cargo mas também cuidem do seu corpo”, visto 
que esta é uma profissão de desgaste e alertando 
que há carência de formação nesta área a nível na-
cional. “O lema é cuidar bem de nós para cuidar bem 
dos outros”, disse.

A proposta para a celebração de um protocolo de 
colaboração técnica e financeira entre o Fundo Am-
biental para promoção da Cogestão, o Município de 
Penamacor e o Instituto da Conservação da Natu-
reza e das Florestas foi aprovado por unanimidade 
em reunião do Executivo Camarário. O protocolo 

Os alunos da Escola Geração Musical, da Academia Sé-
nior de Penamacor e do quinto ano do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches, as crianças do Jardim de 
Infância Nossa Senhora das Dores, da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Penamacor, e o Grupo de Cantares de Pe-
drógão de São Pedro cantaram as Janeiras nos Paços do 
Concelho. As atuações decorreram durante todo o mês 
de janeiro, como manda a tradição, tendo os intérpretes 
sido recebidos por representantes do executivo.

GRUPOS CANTAM  
JANEIRAS NOS PAÇOS 
DO CONCELHO

APOIO PARA COGESTÃO DA RESERVA  
NATURAL DA SERRA DA MALCATA

prevê um apoio financeiro de 100 mil euros para 
promoção da cogestão da Reserva Natural da Serra 
da Malcata. O referido apoio destina-se, assim, a di-
namizar o desenvolvimento e execução do modelo 
de cogestão, tendo como objetivo dotar cada a área 
protegida de apoio técnico e operacional. No caso 
da Reserva Natural da Serra da Malcata, a cogestão 
será realizada pelos municípios que a integram: 
Penamacor e Sabugal. O prazo do apoio é de 36 

meses, com o limite máximo de execução de 31 de 
dezembro de 2023, abrangendo o pagamento dos 
meios humanos e materiais necessários. Compete à 
Câmara Municipal colaborar no apoio a programas e 
projetos de interesse municipal, em parceria com as 
entidades da administração central. 
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Os Municípios de Penamacor, Almeida e Sabugal 
estiveram representados na XII Feira de Caça, Pesca 
e Desenvolvimento Rural, que decorreu no Pavilhão 
Multiusos de Vilar Formoso, entre 31 de janeiro e 2 
de fevereiro. Os três concelhos marcaram presença 
no certame, no âmbito do selo da Carta Europeia 

de Turismo Sustentável Terras do Lince, com um 
stand próprio. Ainda no âmbito da feira, decorreu 
o colóquio Turismo Cinegético nas Terras do Lince, 
organizado por estes três municípios. Esta iniciativa 
pretendeu debater um importante ponto de união 
entre os três concelhos que integram este território: 

o turismo ligado à atividade cinegética. O objetivo 
principal desta reunião foi a discussão do ponto 
de situação desta temática no território Terras do 
Lince, analisando as problemáticas associadas 
às zonas de caça e às espécies cinegéticas, tendo 
contado com a presença dos presidentes dos três 
municípios, de André Oliveirinha, da Câmara Munici-
pal de Penamacor, com o tema “A ação do Turismo 
cinegético dentro do território CETS: principais ob-
jetivos”, de António Borges, do ICNF, com o tema 
“A caça e Turismo no Território Terras do Lince”, de 
Carlos Rio Carvalho, com a temática “As espécies 
cinegéticas no Território CETS - o caso do Coelho e 
do Lince”, de António Carlos Morgado, da Câmara 
Municipal do Sabugal, com a comunicação “Caça e 
Pesca nas Terras do Lince”, e do Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Almeida. Na ocasião, António 
Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal 
de Penamacor, recordou que este é um “território 
de excelência de caça” e que esta é uma ativida-
de que se desenvolve na época baixa da hotelaria 
e da restauração, gerando enormes mais valias e 
negócios comerciais e empresariais”. Para o autar-
ca é “importante cimentar laços com empresários, 
associações e clubes de caça”. Presente no certame 
esteve, igualmente, Carlos Miguel, Secretário de  
Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

TERRITÓRIO TERRAS DO LINCE PRESENTE  
NA FEIRA DE CAÇA, PESCA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL EM VILAR FORMOSO

A Euromel viu vários dos seus méis premiados no 11º Concurso 
Nacional de Mel 2020, promovido pela FNAP – Federação 
Nacional dos Apicultores de Portugal. Assim sendo, o Mel 
de Eucalipto da Beira Litoral Serramel venceu a Medalha de 
Ouro e o Mel de Urzes Serras de Portugal Serramel a Medalha 
de Prata, enquanto o Mel de Laranjeira do Algarve Serramel 
obteve uma Menção Honrosa. A Euromel está sediada em Pe-
namacor, onde também embala méis de outros produtores 
nacionais, de outras regiões do país. Conta com 18 colabora-
dores e produz mel e outros produtos das abelhas em mais 
de mil colmeias na Serra da Malcata e serras circundantes.

O Grupo de Escoteiros AEP 163 de Penamacor venceu o 
concurso de Presépios construídos com material reciclado 
promovido pela Paulus Editora a nível nacional, no setor de 
Grupos. O presépio vencedor foi elaborado pelo Chefe João 
Maneiras da Alcateia e pela Chefe Júlia Cruz dos Serviços 
Administrativos com ajuda dos Lobitos, usando materiais 
recolhidos na natureza como linhas, bolotas, também teci-
dos reutilizados e rolhas de cortiça já usadas, promovendo 
assim a sustentabilidade da nossa Casa Comum.

Depois de no ano passado Manuel Lourenço de 
Brito ter comemorado um século de vida, a Liga 
de Amigos de Pedrogão de São Pedro (LAPSP) 
celebra, pelo segundo ano consecutivo, a bonita 
idade de 100 anos de um dos seus utentes. A 
LAPSP conta, agora, com dois utentes centená-
rios. Apesar das contingências vividas atualmen-
te, devido à pandemia de Covid-19, a instituição 
não quis deixar passar a celebração do centená-
rio de Bernardina Josefa. Nascida em 20 de maio 
de 1920, demonstra ainda alguma vitalidade e 
capacidades motoras, está consciente e capaz 
de realizar algumas tarefas próprias e indepen-
dente. A utente do Centro de Dia de Pedrógão 
de São Pedro é natural e residente em Bemposta, 
mãe de três filhos, sendo que dois deles residem 
igualmente em Bemposta e um em França. Ber-
nardina Josefa viveu sempre dos trabalhos do 
campo e por ali se mantém até aos dias de hoje, 
sendo uma utente muito querida por todas as 
funcionarias da Liga de Amigos de Pedrogão de 
São Pedro. Assim, grande parte das funcionárias 
do centro disponibilizaram-se para se desloca-
rem à sua residência e num ato simbólico foi-lhe 
cantado os parabéns, havendo, como não podia 
deixar de ser, direito a bolo. Afinal não é todos os 
dias que se apagam três velas.

Maria Ramos, natural de Benquerença, conce-
lho de Penamacor, celebrou um século de vida 
no dia 17 de fevereiro. O aniversário foi assi-
nalado no domingo, dia 16, num almoço que 
reuniu cerca de meia centena de familiares e 
amigos. Maria Ramos nasceu em Benquerença 
e por lá viveu toda a vida do campo .Viúva, teve 
três filhas e um filho, seis netos e conta já com 
vários bisnetos e trinetos. Atualmente, vive com 
uma das filhas, Maria de Lurdes Ramos Men-
des, que conta que a mãe “sempre cantou e 

dançou muito e que sempre se ocupou de 
tudo”. “Quando ela dizia que era assim, era 
porque era assim. Com 95 anos ainda subiu a 
uma cerejeira”, contou. Durante as comemo-
rações, a aniversariante teve ainda voz para 
cantar, acompanhada à guitarra. O Município 
de Penamacor e a Junta de Freguesia de Ben-
querença estiveram representadas pelos respe-
tivos presidentes.

A Biblioteca Municipal de Penamacor assinalou o Dia 
de São Valentim, no dia 14 de fevereiro. Durante este 
dia, estiveram disponíveis bolos, café e licores para os 
visitantes. Quem visitou a Biblioteca no Dia dos Namo-
rados pode ainda levar um “miminho” para a sua cara 
metade, oferecido por esta infraestrutura municipal. Es-
tiveram também em destaque alguns livros românticos. 
Esta iniciativa tem como objetivo assinalar esta data, 
dinamizar e promover a Biblioteca Municipal junto do 
público e promover a leitura.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Penamacor assinalou, à semelhança de anos anterio-
res, o Dia de São Valentim com uma exposição de sen-
sibilização contra a violência no namoro e promoção 
das relações saudáveis, junto da comunidade escolar 
do concelho. A mostra, que esteve patente durante 
parte do mês de fevereiro, na sede do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches, foi composta por cartazes 
alusivos a estes temas. O Dia de São Valentim ou Dia 
dos Namorados é assinalado a 14 de fevereiro.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE PENAMACOR  
ASSINALA DIA DOS  
NAMORADOS

CPCJ DE PENAMACOR  
ASSINALOU DIA  
DOS NAMORADOS

EUROMEL PREMIADA  
EM CONCURSO  
NACIONAL

UTENTE DO CENTRO  
DE DIA DE PEDRÓGÃO  
DE SÃO PEDRO SOPRA 
100 VELAS

BENQUERIDA COMEMORA 
UM SÉCULO DE VIDA

GRUPO AEP 163 DE PENAMACOR 1° LUGAR  
NO CONCURSO DE PRESÉPIOS COM MATERIAL  
RECICLADO
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Monteiro, ambas no lagar, sendo que a animação 
de rua esteve a cargo da Fanfarra NemFáNemFum, 
de “O tratador e os seus três porquinhos” (teatro 
de rua) e de Os Melrinhos. No domingo, decorreu, 
ainda, o XXI Festival de Folclore, que contou com as 
atuações do Grupo Grande Roda do Teixoso, do Gru-
po Folklórico “Las Mondas” de Calzadilla / Espanha, 
do Grupo Sevillanas de Eljas / Espanha, do Rancho 
Folclórico da Alegria / Enxames, da Asociación Folk-

lórica Cultural U Fresnu / Espanha e do anfitrião 
Rancho Folclórico de Aranhas. De realçar que o pro-
grama Domingo à Tarde, da RTP, esteve em direto 
da Festa das Varas do Fumeiro, no último dia. O 
evento contou, ainda, durante os três dias com o es-
paço infantil Quinta da Brincadeira e com pequenos 
madeiros espalhados pela aldeia. A Festa das Varas 
do Fumeiro resulta de uma organização conjunta da 
Freguesia de Aranhas e do Município de Penamacor.

Os enchidos foram, mais uma vez, “reis” na festa 
que decorreu em Aranhas, num evento que contou, 
ainda, com expositores, tasquinhas, música e muita 
animação. 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 produ-
tos de excelência, afirmando os saberes e sabores 
da aldeia de Aranhas. O evento foi inaugurado no 
dia 24 de janeiro, com visita aos expositores e inau-
guração da exposição de fotografia “Gentes com 
história”, da autoria de Jolon, que esteve patente 
no lagar. Neste dia, a animação de rua esteve garan-
tida com as Concertinas do Ribatejo, as Tresmoças, 
o Grupo de Fados João Morgado e o Projeto Ti Folia. 

Ainda no mesmo dia, destaque para o showcooking 
a cargo dos alunos do curso de cozinha e pastelaria 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e para 
a atuação do Grupo Trad & Canto, no Adro da Igreja. 
Já sábado, dia 25 de janeiro, destaque para a apre-

sentação do livro “As estranhas e fantásticas his-
tórias de Jolon”, 2º Volume, de José Lopes Nunes, 
no lagar, e para o momento alto do certame, com 
o Cantar das Janeiras, o Desfile das Varas, a Leitura 
da Carta do Fumeiro e o Leilão das Varas. A anima-
ção esteve a cargo dos grupos Pifaradas e Gaitadas, 
Picadinhos da Concertina, Marias Malucas (teatro de 
rua), Melrinhos, Tresmoças, Grupo de Música popu-
lar de Cernache do Bonjardim e Fanfarrões. Decor-
reu, ainda, o atelier de gastronomia “À mesa com 
o fumeiro”, a cargo do Chef Valdir Lubave, e, pela 
noite, o Grupo Antígona Ensemble atuou no Largo 
da Igreja. Para o último dia, domingo, decorreram as 
apresentações dos livros “ Coisas que acontecem”, 
de Inês Raposo, e “Construção do Mundo”, de Fábio 

A Festa das Varas do Fumeiro voltou a celebrar um dos produtos de excelência da Beira Baixa: o enchido. 
No dia 25 de janeiro, decorreu o momento alto do certame com o Desfile das Varas e, no dia 26, decorreu 
o XXI Festival de Folclore

Os livros “ Coisas que acontecem”, de Inês Raposo, e “Cons-
trução do Mundo”, de Fábio Monteiro foram apresentados, 
no dia 26 de janeiro, no Lagar, em Aranhas, no âmbito da 
Festa das Varas do Fumeiro. Recorde-se que “A constru-
ção do mundo”, da autoria de Fábio Monteiro, e “Coisas 
que acontecem”, de Inês Barata Raposo, foram os vence-
dores da 9ª edição do prémio Branquinho da Fonseca na  

modalidade Infantil e na modalidade Juvenil, respetiva-
mente. Este prémio, criado em 2001, é uma iniciativa da 
Fundação Calouste Gulbenkian e do jornal Expresso, que 
tem por objetivo incentivar o aparecimento de jovens  
escritores de literatura infantil e juvenil. Os dois jovens são 
residentes na freguesia de Aranhas, concelho de Penamacor.

O segundo volume do livro “As estranhas e fantásticas his-
tórias de Jolon”, da autoria de José Lopes Nunes foi apre-
sentado no dia 25 de janeiro, no Lagar, em Aranhas, no 
âmbito da Festa das Varas do Fumeiro. A apresentação es-
teve a cargo de Francisco Abreu e contou com a a presença 
do autor. Para Francisco Abreu, a história “também se faz 
das gentes mais humildes” e não apenas de generais e fa-
raós. “O que o Jolon faz é preservar a história, tendo falado 
com centenas de pessoas que também fazem parte dela”.
“As Estranhas e Fantásticas Histórias de Jolon”, do jorna-
lista e contador de estórias José Lopes Nunes, Volume II, é 
editado pela A23 EDIÇÕES e reúne uma antologia de textos 
publicados na imprensa regional. São 45 anos de histórias 
recolhidas nas freguesias do concelho de Penamacor, mas 
também noutros concelhos da região: tradições, profissões 
em vias de extinção e histórias fantásticas que povoam a 
paisagem humana da raia. O livro é um memorial a todos 
os personagens reais que Jolon entrevistou ao longo das 
últimas décadas.

ENCHIDO FOI “REI” EM ARANHAS

LIVROS PREMIADOS APRESENTADOS 
EM ARANHAS

“AS ESTRANHAS E  
FANTÁSTICAS HISTÓRIAS 
DE JOLON” APRESENTADO 
EM ARANHAS

A Festa das Varas do Fumeiro 
pretende destacar um dos produ-
tos 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. 
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O Município de Penamacor, através do Plano Inte-
grado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 
(PIICIE), desenhou um conjunto de medidas educati-
vas, algumas delas com recurso à Rádio Voz da Raia, 
sediada no concelho. Em parceria com esta estação 
radiofónica e com o Agrupamento de Escolas Ribei-
ro Sanches, foram criadas as rubricas “A primeira de 
muitas histórias”, emitida todas as quartas-feiras, e 
“Está no ar o estudo na rádio”, emitida às quinta-
-feiras, sendo que ambas vão para o ar às 15:00 e 
às 18:00. A rubrica “A primeira de muitas histórias”, 
com as vozes de contadores profissionais - Patrícia 
Amaral, Cristina Taquelim, António Fontinha, Ana  
Sofia Paiva e Luís Carmelo, irá estar no ar até ao final 

O Município de Penamacor e a Junior Achievement 
Portugal voltaram a dinamizar o programa Educação 
para a Cidadania e Empreendedorismo, durante o 
presente ano letivo. A 5ª edição do projeto é uma 
iniciativa inserida no Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar aplicada, este ano le-
tivo, a turmas do ensino básico (desde o 1º ano até 
ao 9º). Nesta edição, foram realizadas um conjunto 
de atividades com o objetivo de ajudar os alunos do 
concelho a melhorar o seu desempenho escolar, a 
desenvolver a sua formação cívica e empreendedora, 
a perceberem a relação que a escola tem com mundo 
do trabalho, desenvolvendo assim a importância da 
escola para o dia-a-dia das suas vidas. E foi assim 
que terminou mais uma edição, contando com a 
preciosa colaboração daqueles que este ano fizeram 
parte desta iniciativa como voluntários, Pais e/ou 
Encarregados de Educação que foram desafiados a 
partilharem com os alunos conhecimentos e expe-
riências, incluindo assim neste projeto o objetivo de 
envolver a comunidade educativa e na vertente da 
Educação Parental. Uns de forma presencial e outros 
com recurso às tecnologias, ultrapassaram-se as ad-
versidades dos tempos que vivemos, assumindo a 
missão como cumprida!
É desejo do Município que no próximo ano letivo seja 
possível continuar a tornar possíveis significativos e 
bons momentos de aprendizagem!

Cerca de três dezenas de alunos de várias naciona-
lidades, do Master Universitário em Antropologia 
de Iberoamérica da Universidade de Salamanca, 
estiveram em Penamacor, no âmbito do Seminá-
rio “Do Rio Zêzere à Serra da Malcata - Líquido e 
Materialidades da paisagem interior da Beira portu-
guesa”, inscrito na cadeira de práticas etnográficas. 
Esta visita teve como objetivo o reconhecimento do 
território do ponto de vista etnográfico, antropoló-
gico e patrimonial a fim de proporcionar ao alunos 
possíveis propostas de trabalho científico. Nos dias 
7 e 8 de fevereiro, os estudantes visitaram vários 
locais do concelho, entre os quais o Museu Munici-
pal de Penamacor, o Convento de Santo António, 

Estas iniciativas integram o projeto Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, liderado pela 
CIMBB - Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, em 
parceria com os municípios de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha 
de Rodão, sendo cofinanciado pelo Centro2020, Portugal 
2020 e União Europeia, através do FSE (Fundo Social 
Europeu).

ALUNOS DA UNIVERSIDADE  
DE SALAMANCA VISITAM CONCELHO  
PARA TRABALHO CIENTÍFICO

o Museu Mário Bento e o Santuário de Vale da Se-
nhora da Póvoa. Estiveram presentes na iniciativa 
os presidentes de Junta de Freguesia de Meimoa, 
Penamacor e de Vale da Senhora da Póvoa, João 
Alves, António Gil e João Campos, respetivamente, 
Ángel Espina, Diretor do Master Universitário em An-
tropologia de Iberoamérica, Pedro Salvado, Diretor 

do Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, e 
o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
António Luís Beites Soares, que deu as boas vindas 
ao participantes no seminário, referindo que espera 
que este seja o primeiro grupo de muitos que dese-
ja que visitem o concelho e que o património histó-
rico e cultural de Penamacor seja alvo do trabalho 
científico da Universidade de Salamanca. A visita 
contou, ainda, com uma atuação de “Cancioneiro 
Tradicional”, a cargo das Adufeiras de Penamacor. 
Esta ação foi realizada no âmbito de um protocolo 
de colaboração que irá ser assinado entre o Muni-
cípio de Penamacor e o Instituto de Investigações 
Antropológicas de Castela e Leão, de Salamanca.

Esta visita teve como objetivo 
o reconhecimento do território 
do ponto de vista etnográfico, 
antropológico e patrimonial  
a fim de proporcionar ao  
alunos possíveis propostas  
de trabalho científico. 

PIICIE DO MUNICÍPIO DE PENAMACOR  
COM DIVERSAS INICIATIVAS, ALGUMAS COM RECURSO  
À RÁDIO VOZ DA RAIA

5ª EDIÇÃO DO  
PROGRAMA EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA E 
EMPREENDEDORISMO 
CHEGA AO FIM

das férias escolares. Esta é uma atividade desenha-
da para promover a leitura entre os alunos mais 
novos, tendo ainda como objetivo a construção do 
processo fonológico e o desenvolvimento da escu-
ta ativa, como uma competência fundamental no 
processo de comunicação, motivação, concentração 

e manutenção da aquisição da linguagem. Já como 
consequência do confinamento a que todos os alu-
nos foram obrigados, a rubrica “Está no ar o estudo 
na rádio”, foi direcionada para o 1º ciclo, no decorrer 
do terceiro período, com conteúdos de Estudo do 
Meio, no sentido de minimizar as dificuldades de 
acesso à rede Internet. O começo das férias esco-
lares abriu com a rubrica “Apontamentos de flora”, 
também na Rádio Voz da Raia, com a divulgação da 
flora do concelho de Penamacor e, assim, provocar 
nos alunos a vontade de construir aprendizagens 
através da descoberta e da investigação autónoma.
Além disso, o PIICIE, em parceria com o Agrupamen-
to de Escolas Ribeiro Sanches, criou vídeos para a 
promoção da parentalidade positiva – “Aprender 
com amor em Penamacor”, realizados pelo projeto 
“Mãe Catita”. Durante o período escolar, aos sába-
dos pelas 15:00, foram disponibilizados os vídeos 
na página de Facebook do PIICIE. No seguimento 
do reforço dos laços familiares e da autoestima das 
nossas famílias, os vídeos da “Mãe Catita” estão dis-
poníveis quinzenalmente no período de férias.
Finalmente, a equipa multidisciplinar do PIICIE e as 
estagiárias do Gabinete de Ação Social e Educação 
apoiaram pedagogicamente 15 alunos de três fre-
guesias do concelho, propostos pelo agrupamento 
Ribeiro Sanches, que, de acordo com os seus pro-
fessores, vinham manifestando dificuldades em 
realizar o trabalho escolar proposto. Esta ação teve 
como objetivo principal minimizar as dificuldades 
sentidas pelas famílias à adaptação ao ensino a dis-
tância e, por outro lado, manter a motivação pelo 
ensino, junto das estruturas familiares, contribuindo 
também para o reforço na comunicação entre a es-
cola e os alunos.

Educação para a Cidadania e Empreendedorismo

“Aprender com amor em Penamacor”
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O Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) 
de Penamacor assinalou o Dia do Patrono, a 6 de 
março, com um dia aberto à comunidade e que 
compreendeu inúmeras atividades. O dia arrancou 
com uma cerimónia no auditório da sede do AERS, 
na qual foram entregues certificados e diplomas a Na impossibilidade de realizar o quinto Convívio  

Cardio-Saudável Transfronteiriço e o Coração Terras do 
Lince em Movimento, este ano, o mês do coração foi 
assinalado com trabalhos alusivos ao tema por alunos 
dos dois lados da fronteira portuguesa e espanhola. 
Esta foi uma forma de documentar, para memória 
futura, o papel fundamental das crianças durante o 
confinamento a que estiveram obrigadas durante a 
pandemia de COVID 19, recordando que não é fácil 
para ninguém, mas sobretudo para os mais novos, 
manterem-se isolados em casa durante este período, 
tarefa que têm realizado com bravura. Em 2020, a ini-
ciativa ganhou o nome de “O Coração em Movimento 
e o Sistema Imunitário Terras do Lince Ativo”, tendo 
participado crianças das comunidades de Penamacor 
e de Serra de Gata. Sendo maio o Mês do Coração, esta 
iniciativa teve, igualmente, como objetivos capacitar a 
comunidade na prevenção das doenças cardiovascu-
lares e alertar para a necessidade de caminhar e de 
comer bem, potenciando, desta forma, as crianças a 
tornarem-se cidadãos mais responsáveis. Também 
o trabalho de consciencialização para a lavagem de 
mãos, ao longo das últimas edições, se revelou fun-
damental. Por fim, de referir que o Coração Terras 
do Lince chegou a Jerez de la Frontera, em Espanha, 
tendo-se aberto uma porta para que esta localidade 
possa vir a trabalhar em conjunto com as comunidades 
atualmente inseridas neste projeto.

O Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS), 
em Penamacor, recebeu, no dia 6 de janeiro, Alfre-
do Leite, Psicólogo do projeto Mundo Brilhante, que 
dinamizou a iniciativa “Contos com Reflexão”. Estas 
sessões literárias contemplaram as turmas do 2º e 
3º ciclos e pretenderam promover a psicologia po-
sitiva nas escolas, motivar, disciplinar e encantar os 
alunos para um futuro brilhante.
As sessões foram promovidas pelo Serviço de Psi-
cologia e Orientação do AERS, com a colaboração 
do Gabinete de Ação Social e Educação do Municí-
pio de Penamacor, tendo como objetivo despertar 

consciências com o foco em temáticas como o inte-
resse e a motivação pela leitura, a adolescência, a 
depressão, a apatia social e valores, de uma forma 
didática e ao mesmo tempo enriquecedora, fazen-
do um paralelismo com algumas obras inseridas nas 
metas curriculares de português.
Destaca-se a clareza e a objetividade como as ses-
sões decorreram, a abordagem do dinamizador e 
a interação que estabeleceu com os participantes, 
tendo captado a atenção dos alunos e os levado a 
interagir e, sobretudo, a refletir sobre as mensagens 
veiculadas.

Os alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pas-
telaria realizaram, no dia 9 de março, um workshop 
sobre “Cozinhas do Mundo” e “Cozinha Criativa”, 
promovido pelo Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches (AERS), em colaboração com a Câmara Mu-
nicipal de Penamacor. Esta iniciativa contou com a 
participação da empresa Geocakes Unipessoal, Lda. 
e insere-se na Atividade 2.14 Learning by doing do 
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso  
Escolar (PIICIE) do Município de Penamacor. Esta ati-
vidade teve como objetivo promover o sucesso esco-
lar dos alunos do ensino profissional, diversificar a 
qualidade dos contextos de aprendizagem e poten-
ciar os recursos endógenos da região da Beira Baixa.

O livro “Estes é que são os contos, estes contos é 
que são”, uma edição do Município de Penamacor, 
foi apresentado, no dia 6 de janeiro, no Centro Es-
colar e no Jardim de Infância da Santa Casa da Mi-
sericórdia. O livro consiste numa recolha de contos 
infantis de Jaime Lopes Dias, com texto adaptado 
por Rosa Gonçalves e com a ilustração de Nuno 

Fragoso, Mariana Perez e Cláudia Ricardo. Durante 
as apresentações, a autora contou dois dos contos 
presentes nos livros às crianças, acompanhada à 
guitarra por Baptiste Fesler.
O Município esteve representado pelo Presidente 
da Câmara Municipal, António Luís Beites Soares, e 
pela Chefe de Gabinete, Ilídia Cruchinho.

MUNICÍPIO DE PENAMACOR EDITA 
LIVRO DE CONTOS INFANTIS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENAMACOR  
ASSINALA DIA DO PATRONO

MÊS DO CORAÇÃO 
MAIS UMA VEZ  
ASSINALADO POR  
COMUNIDADE DE  
PENAMACOR  
E SERRA DE GATA

ALUNOS DO AERS 
DE PENAMACOR  
COM WORKSHOP 
DE COZINHAAGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENAMACOR 

RECEBEU “CONTOS COM REFLEXÃO”

alunos, professores, funcionários e instituições que 
colaboram com a instituição de ensino. Seguiram-se 
dois momentos musicais, a cargo dos alunos da Aca-
demia de Música e Dança do Fundão, testemunhos 
de antigos alunos do Agrupamento e a palestra 
“Saúde Pública: de Ribeiro Sanches à Medicina do 
Futuro” por Manuel Sobrinho Simões. Manuel So-
brinho Simões nasceu no Porto. Licenciou-se e dou-
torou-se em Patologia Oncológica na Faculdade de 
Medicina daquela cidade em 1971, tendo realizado o 
pós-doutoramento em 1979-80 no Instituto de Can-
cro da Noruega. Ajudou a criar e dirige desde a sua 
fundação o Ipatimup. Presidiu à Sociedade Europeia 
de Patologia de 1999 a 2001, depois de ter sido se-
cretário-geral de 1989 a 1997. Foi distinguido com 
os prémios Bordalo de Ciência, em 1996, e Pessoa, 
em 2002. Foi ordenado Grande Cavaleiro da Ordem 
Real da Noruega e Grã-Cruz da Ordem do Infante  
D. Henrique. É professor catedrático e diretor do De-
partamento de Patologia e Oncologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, chefe de ser-
viço no Hospital de São João, diretor do Ipatimup e 
vice-presidente do Health Cluster Portugal. Durante 
o dia, decorreram, ainda, diversas atividades, entre 
as quais atividades de orientação ORART, exposi-
ções, atividades laboratoriais, atividades lúdicas, 

jogos didáticos, atividades de aeronáutica e aero-
modelismo e passeios a cavalo. 
O Município de Penamacor esteve representado 
pelo Presidente, António Luís Beites Soares, e pelo 
Vice-Presidente, Manuel Joaquim Ribeiro Robalo. 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Penama-
cor, este é um dia com um grande simbolismo para 
a comunidade escolar do concelho que, ano após 
ano, relembra a ilustre figura de Ribeiro Sanches. 
António Luís Beites Soares lembrou que o “Doutor 
Manuel Sobrinho Simões é outra ilustre figura, nossa 
contemporânea”, defendendo ser importante apro-
veitar a sua presença e os seus conhecimentos.
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O Museu Municipal de Penamacor recebeu, entre 
fevereiro e março, a exposição de fotografia “Gen-
tes da Beira”, da autoria de António Supico. A obra 
apresentada sugere uma viagem ao quotidiano das 
“Gentes da Beira”, facilmente esquecida e que o 
olhar apressado e fugidio dos Homens do século 
XXI muitas vezes não permite ver.
António José Nunes Supico nasceu em 1954, no 
Fundão, onde passou a infância e iniciou os estu-
dos. Em 1971 conclui o Curso de Formação Electro-
mecânico na Escola Preparatória do Fundão, atual 
Escola Secundária do Fundão. Em 1974 completa o 
Curso de Habilitação Complementar aos Institutos 
Industriais na Escola Campos Melo na Covilhã e, em 
seguida, frequenta o Instituto Politécnico da Covilhã 
atual Universidade da Beira Interior. Em 1976 enve-
reda pela carreira do ensino. Atualmente exerce a 
sua atividade docente na Escola Básica dos 2º e 3º 
Ciclos Serra da Gardunha – Fundão, como professor 
de Educação Visual e Tecnológica. Como professor, 
procurou desde sempre, associar às atividades pe-
dagógicas, os trabalhos ligados às artes e ao reco-
nhecimento e valorização da cultura da comunidade 
em que se insere. A partir de 1991 e até à presente 
data tem publicado regularmente livros escolares 
vocacionados para a sua área. Desde sempre, dedi-
cou algum do seu tempo livre ao teatro (como ator 

A exposição Lenços dos Namorados esteve 
patente, durante o mês de fevereiro, na 
Biblioteca Municipal de Penamacor. Esta 
mostra incluiu uma recolha de vários lenços 
com versos sobre o tema, contando com a 
contribuição de diversos populares que dis-
ponibilizaram o material exposto.

GENTES DA BEIRA EM EXPOSIÇÃO  
NO MUSEU MUNICIPAL

BIBLIOTECA  
MUNICIPAL DE  
PENAMACOR  
RECEBEU  
EXPOSIÇÃO  
LENÇOS DOS  
NAMORADOS

e na construção de cenários), à rádio, à música, ao 
vídeo, às artes manuais e à fotografia, procurando, 
nas escolas onde tem lecionado, dinamizar clubes 
e ateliês relacionados com as referidas áreas. O 
interesse pelos costumes e tradições do povo da 
Beira Interior levam-no a eleger a fotografia como 
primordial forma de transmissão plástica dos va-
lores a que estreitamente se vincula. Nas últimas 
décadas, tem recolhido um vasto património foto-
gráfico, extensivo a todas as freguesias do concelho 
e particularmente ao Fundão. Os seus trabalhos 
foram apresentados em diversas exposições de fo-
tografia (individuais e/ou coletivas) e desenvolveu 
atividades de formação na qualidade de formando 
e também como formador, nesta área. Colaborou 
ainda, como sócio fundador, na criação da ESTE – 
Estação Teatral, mantendo até à presente data, uma 
estreita ligação com esta companhia de teatro. Para 
além de algumas pequenas participações em palco, 
tem desenvolvido um contínuo registo fotográfico 
de todas as suas produções. Num ato de partilha do 
gosto pelo saber popular e pela tradição musical et-
nográfica, fez nascer, com outros, a Ocaia – Associa-
ção de Artes e Saberes Tradicionais e o Homem do 
Saco – Associação de Artes Tradicionais e faz parte 
dos grupos musicais “Anafaia”, “Bordões da Beira” 
e “Antígona Ensemble”, como percussionista dos 
mesmos. Em 2012 expôs na galeria do Parlamento 
Europeu, em Bruxelas, o seu trabalho – “Gentes da 
Beira”. Expôs nas galerias da Moagem – Cidade do 

Engenho e das Artes no Fundão, sua terra natal, e 
apresenta também o seu livro de fotografia “Gentes 
da Beira”, que inclui o CD com a obra musical “Suite 
Fotográfica composta pelo Maestro Luís Cipriano. A 
obra musical do maestro é composta por dez anda-
mentos inspirados em dez fotografias da exposição, 
que ele próprio escolheu. Expõe também em vários 
concelhos do país.
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Cerca de 300 crianças do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e do 
Jardim de Infância Nossa Senhora das Dores da Santa Casa da Misericórdia 
de Penamacor participaram no já habitual Desfile de Carnaval. Este ano, a 
iniciativa decorreu no dia 21 de fevereiro.

A Biblioteca Municipal de Penamacor volta a dinamizar a atividade “Hora 
do Conto”, desta feita na página de Facebook do Município de Penamacor. 
Todas as semanas, às quarta feiras, está a ser trabalhada uma história 
diferente, numa atividade que conta com a parceria do Gabinete de Ação 
Social e Educação. Na prática, é publicado um vídeo, em que um elemento 
da Biblioteca Municipal ou do Gabinete de Ação Social e Educação conta 
uma história, como forma de fazer regressar uma atividade que sempre 
foi das preferidas dos mais pequenos.

Devido à atual situação de pandemia, o Dia Mun-
dial da Criança, comemorado a 1 de junho, foi 
assinalado, este ano, de forma diferente. Desta 
forma, o Município de Penamacor assinalou o 
dia através da oferta de uma Happy Box, caixas 
temáticas, que contém jogos, ateliers e brindes, 
às crianças do ensino pré-escolar e do primeiro 
ciclo do Agrupamento de Escolas Ribeiro San-
ches e do Jardim de Infância Nossa Senhora das 
Dores, da Santa Casa da Misericórdia. As Happy 
Boxes têm como objetivo potenciar a criativida-
de e despertar a curiosidade nas crianças, sendo 
que, através delas, miúdos e graúdos  puderam 
divertir-se e interagir em família, neste dia tão 
especial para os mais pequenos.

O Município de Penamacor realizou, em abril, a Visita Guia-
da e Encenada “Entre Santos e Capelas através do espólio 
do Museu Municipal de Penamacor”. Num momento em 
que o distanciamento social é a palavra de ordem, esta 
visita foi transmitida na página de Facebook do Municí-
pio, diretamente do Museu Municipal e de outros locais 
onde se encontravam os intervenientes da iniciativa, que 
contou, como vem sendo habitual, com representação e 
momentos musicais.
Esta atividade teve como objetivo dar a conhecer o pa-
trimónio cultural de Penamacor, tanto o edificado como 
o móvel, sendo que este último será ali representado pelo 

espólio do Museu Municipal. Com a Visita Guiada e Encena-
da e numa altura em que se sucedem os cancelamentos ou 
adiamentos da maioria das atividades culturais por todo o 
país, o Município de Penamacor pretendeu dar um sinal 
claro de que a cultura não foi esquecida e que continua no 
topo das prioridades para o concelho, levando o espólio do 
Museu Municipal à casa de todos.
A iniciativa decorreu no âmbito do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios e contou, este ano, com a colabora-
ção do Clube de Orientação do Centro, que levou os parti-
cipantes a uma viajem pelo imaginário ancestral sacro da 
Vila de Penamacor.

O Município de Penamacor promoveu uma Visita Guiada 
e Encenada ao Museu Dr.º Mário Pires Bento, em maio. A 
iniciativa, que foi promovida online, na página de Face-
book, inseriu-se nas Comemorações do Dia Internacional 
dos Museus e teve como objetivo dar a conhecer a rede 
Museológica do Município de Penamacor, da qual fazem 
parte os três núcleos das freguesias de Aldeia de João 
Pires, Bemposta e Meimoa e o Museu Municipal de Pena-
macor. Estes núcleos querem-se como museus de territó-

rio, dando a conhecer ao visitante os lugares e as gentes 
que compõem o vasto território do concelho.
Nesta Visita Guiada Encenada pretendeu-se dar a conhe-
cer um pouco do Museu Dr.º Mário Pires Bento, localizado 
na aldeia de Meimoa.
Esta visita enquadra-se na política de defesa, salvaguar-
da e divulgação que o Município tem implementado ao 
longo do tempo, nunca descurando a cultura em tempos 
de pandemia.

DESFILE DE CARNAVAL  
COM CERCA DE TRÊS  
CENTENAS DE CRIANÇAS

PENAMACOR PROMOVE VISITA  
GUIADA E ENCENADA NO FACEBOOK

PENAMACOR PROMOVE VISITA ONLINE AO 
MUSEU DR.º MÁRIO PIRES BENTO

“A MINUCIOSA ARTE  
DE RECORTAR PAPEL NA 
LITERATURA INFANTIL”  
EM EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

MUNICÍPIO ASSINALA 
DIA DA CRIANÇA  
COM ENTREGA DE  
HAPPY BOXES

BIBLIOTECA MUNICIPAL  
CONTA UM CONTO ONLINE 
TODAS AS SEMANAS

A exposição “A Minuciosa Arte de Recortar Papel na Literatura Infantil”, 
da autoria de Gabriela Antunes, esteve patente na Biblioteca Munici-
pal de Penamacor, durante o mês de março. Nesta mostra, os recortes 
encontrados eram alusivos à literatura infantil, nos quais era possível 
encontrar referências a estórias do imaginário comum como “Os Três 
Porquinhos” ou “A Bela Adormecida”, entre outras. Paper cut ou Kiriê 
é uma técnica oriental muito antiga, não se sabe ao certo a sua origem. 
Foi encontrada pela primeira vez em Xinjiang, na China, um círculo de 
papel cortado simetricamente, datado aproximadamente do séc. VI. No 
Japão, a existência do Kiriê é também muito antiga, data de 759 D.C. e 
era utilizada na fabricação de moldes para pintar os Kimonos.
Esta arte consiste em formar figuras e desenhos através de corte feito 
no papel, pela lâmina afiada de um x-acto de precisão. São trabalhos 
muito minuciosos que requerem muita delicadeza e paciência na hora 
do corte, o qual, deve ser feito sem hesitação, não permitindo o reto-
que. Atualmente o Kiriê ou paper cut, é utilizado para várias finalidades, 
tais como, capas e ilustrações de livros, marcadores de páginas, postais,  
calendários, decoração, entre outros. 
Gabriela Antunes nasceu no Fundão em 1979, cidade onde vive e traba-
lha. Tirou curso de Ensino Básico variante Português e Inglês no Instituto 
Politécnico de Portalegre e uma Pós-Graduação em Ciências Documen-
tais na Universidade de Évora. Trabalha, atualmente, na Biblioteca Muni-
cipal do Fundão. Considera-se autodidata na Arte do Recorte de Papel. 
Rodeada pelos livros e pelo mundo do imaginário dos contos infantis, 
começou por recriar algumas histórias em recortes de papel. Esta é uma 
arte que foi descobrindo e aperfeiçoando como hobbie e, pela qual, foi 
crescendo uma paixão. Os seus trabalhos surgem a partir de ilustrações 
de outros artistas.
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Durante os meses de janeiro e fevereiro, a ADEP 
– Associação Desportiva Penamacorense promo-
veu um Trainning Course para os seus jovens, de-
senvolvendo um conjunto de atividades teóricas e 

práticas relacionadas com o tema “Futebol/Futsal 
para Todos”.
Estas atividades, estão enquadradas no Projeto 
Europeu Erasmus+ Sports Runway, do qual a ADEP 

faz parte, juntamente com seis parceiros oriundos 
de quatro países: Turquia, Itália, Polónia e Portugal. 
Esta nova experiência proporcionou o envolvimen-
to dos jovens da ADEP dos 14 aos 18 anos, num 
projeto europeu Erasmus+ Sports. Além disso, per-
mitiu ainda sensibilizar os jovens para a igualdade 
de oportunidades no Desporto, ajudar os jovens a 
conhecerem-se melhor, identificarem as suas capa-
cidades, possibilitando-lhes, não só aquisição de 
novos conhecimentos mas sobretudo mudanças 
nos seus hábitos de comportamento, na sua melhor 
aceitação/inclusão do outro, qualquer que seja a 
sua origem, o seu género, a sua capacidade física, 
cognitiva ou económica, a sua etnia ou raça e ao 
mesmo tempo despertar o interesse em aprender, 
participar e intervir em novos projetos, experimen-
tar, discutir, tomar decisões, querer saber mais e 
divertir-se.

A Agência Local de Juventude das Beiras e Serra da 
Estrela, representada por João Valente, juntamen-
te com a Associação Desportiva Penamacorense, 
representada por Marco Rodrigues, marcaram pre-
sença na terceira reunião transnacional do projeto 
Erasmus +, “Sports Runway” realizada em solo Turco 
nos dias 14 e 15 de fevereiro, onde foram recebi-
dos pelo parceiro local do projeto, o Município de 
Istambul. Durante os dois intensos dias de trabalho 
foram partilhadas as experiências de campo após a  

implementação dos Trainning Courses em Penama-
cor e pelos diferentes parceiros. Foram ainda pla-
neados os objetivos, organização logística e requisi-
tos para a realização futura dos Friendly Matches. O 
encerramento final do projeto foi agendado para o 
mês de junho em Palermo que devido às circunstân-
cias atuais de Pandemia ficou cancelado. Este é mais 
um projeto Erasmus realizado em parceria entre a 
Câmara Municipal de Penamacor e a Agência Local 
de Juventude das Beiras e Serra da Estrela.

ADEP NA TURQUIA

ADEP SENSIBILIZA JOVENS DA FORMAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO

PENAMACOR 
ASSOCIA-SE 
A EVENTO 
VIRTUAL DE 
ORIENTAÇÃO
O Município de Penamacor tem-se 
associado, nos últimos anos, ao 
evento do Dia Mundial da Orientação 
(WOD, sigla em inglês). No entanto 
e à semelhança de muitas outras 
iniciativas, devido ao atual surto de 
Covid-19, o evento foi cancelado. 
Apesar do cancelamento, em coope-
ração com o Lockdown Orienteering, 
o WOD2020 organizou um evento 
virtual entre o dia 13 de maio e o dia 
16 de maio. O Município associou-se a 
esta iniciativa.
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JULHO

EVENTO 
JUL. E AGO. 
PENAMACOR - FESTIVAL ONLINE
ONLINE | Página de Facebook do Município  
Org.: CMP 

AGOSTO
VISITA GUIADA E ENCENADA 
18 JUL. / 22H00 
VISITA GUIADA ENCENADA “OPA 2P” 
BEIRA BAIXA CULTURAL
VALE DA SENHORA DA PÓVOA / ONLINE 
Org.: CMP / Museu Municipal / Beira Baixa Cultural

O Município, em colaboração com a SG Produções, 
realiza o Festival Penamacor Online, durante os 
meses de julho e agosto. Durante estes dois meses, 
decorrerão atuações de grupos musicais, junto de 
estabelecimentos de alojamento local do concelho, 
promovendo-se desta forma esses alojamentos 
mas também os produtos e o artesanato locais. As 
atuações são transmitidas na página de Facebook 
do Município e o programa de cada semana é 
anunciado no início da mesma.
De referir que durante a iniciativa serão seguidas 
todas as medidas de segurança propostas pela 
Direção Geral de Saúde.

EXPOSIÇÃO 
31 JUL. - 18 SET.
“O LINCE SOB PERSPETIVA”
PENAMACOR | Museu Municipal
Org.: CMP

No âmbito do “Concurso de Criação Artística - O Lince 
sob Perspetiva”, organizado pelo Município de Pena-
macor, nas áreas da escultura, pintura e artesanato, 
foram recebidas 38 inscrições, de norte a sul do país. 
Esta iniciativa tem como objetivos potenciar e de-
senvolver a criação artística, descobrir novos talentos 
e manter presente na memória e na atenção dos 
cidadãos o Lince Ibérico, que já teve na Serra da  
Malcata o seu habitat natural, contribuindo para 
manter e impulsionar o projeto da sua reintrodução 
no território. O concurso dará origem a uma expo-
sição, que será inaugurada no dia 31 de julho, pelas 
17:00, sendo que a inauguração será transmitida  
na página de Facebook do Município, também  
como forma de assinalar a Feira Terras do Lince,  
que este ano foi condicionada pela atual conjuntura.  
A exposição estará patente até ao dia 18 de setem-
bro, no Museu Municipal de Penamacor.

GASTRONOMIA 
TODO O MÊS 
WORKSHOPS DE GASTRONOMIA 
BEIRA BAIXA CULTURAL
PENAMACOR
Org.: CMP / Museu Municipal / Beira Baixa Cultural

EVENTO 
14 AGO. 
PROGRAMA 7 MARAVILHAS DA CULTURA 
POPULAR
PENAMACOR | Praça Nova do ex-Quartel
Org.: CMP / RTP

O evento Penamacor “Vila Madeiro” é um dos 140 
finalistas regionais às “7 Maravilhas da Cultura 
Popular”, na categoria de Rituais e Costumes. O 
período de votação está aberto até 14 de agosto, 
terminando com o final do programa a emitir 
nesse dia. Poderá votar no evento Penamacor Vila 
Madeiro, através do número 760 207 839, sendo 
que a chamada tem um custo de 0,60€ + IVA. Cada 
telefone tem direito a votação ilimitada mas, no 
entanto, a votação é apenas possível com números 
de telefone portugueses.

SETEMBRO
DESPORTO 
(DATAS A DEFINIR) 
FLUVIAL BEACH TENNIS TOUR
PENAMACOR
Org.: FPT; CMP; Aduane Sports

VISITA GUIADA E ENCENADA 
27 SET. 
VISITA GUIADA ENCENADA  
“POR ENTRE CULTURAS JUDAICAS” 
BEIRA BAIXA CULTURAL
PENAMACOR
Org.: CMP / Museu Municipal / Beira Baixa Cultural

OUTUBRO

O Município volta, através do Museu Municipal, a 
realizar uma Visita Guiada e Encenada desta feita 
com o objetivo de dar a conhecer a cultura judaica, 
comunidade que teve uma enorme presença no 
concelho ao longo dos séculos. Nesta iniciativa, irá 
ser realizado um périplo pela Vila de Penamacor, 
apresentando-se as marcas arquitetónicas da herança 
judaica na sede de concelho.

EXPOSIÇÃO 
OUT. - DEZ. 
FOTOGRAFIA DE FRANCISCO TAVARES 
PROENÇA JÚNIOR E PENAMACOR: 
ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO 
PENAMACOR | Museu Municipal
Org.: CMP / Museu Municipal / Sociedade  
de Amigos do MFPTJ

Francisco Tavares Proença Júnior nasceu a 1 de Junho 
de 1883 na cidade de Lisboa, no seio de uma família 
de alto relevo político e social em geral na Beira Baixa, 
mas com maior atividade na cidade de Castelo Branco. 
Frequentou colégios pela Europa, visitando, desde 
cedo, museus monumentos e galerias. No seu regresso 
a Portugal residiu na Serra da Estrela, matriculando-se 
na faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
e nutrindo o seu amor pela arqueologia e ciências 
sociais. As férias foram aproveitadas para a realização 
de trabalhos arqueológicos na região de Castelo 
Branco, tendo, também desde cedo, uma ligação 
com Penamacor: a ele se deve a criação da primeira 
carta arqueológica do distrito de Castelo Branco, 
onde se inserem inúmeros arqueossítios do concelho 
de Penamacor. É no Museu de que é patrono, em 
Castelo Branco, que se encontram depositados alguns 
materiais arqueológicos provenientes de estações do 
território de Penamacor.

EXPOSIÇÃO 
5 OUT. - 28 OUT.  
“BICHOS E BICHARADA” 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal
Org.: CMP / BMP

LIVROS E LEITURAS 
5 OUT. - 23 OUT. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
“MATILDE, A GALINHA DIFERENTE”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal
Org.: CMP / BMP

VISITA GUIADA E ENCENADA 
31 OUT. 
VISITA GUIADA ENCENADA  
“MISTÉRIOS DA PENHA DE MACOR II” 
BEIRA BAIXA CULTURAL
PENAMACOR
Org.: CMP / Museu Municipal / Beira Baixa Cultural

NOVEMBRO
TRADIÇÕES 
(DATAS A DEFINIR) 
MAGUSTO ADEP
PENAMACOR
Org.: ADEP

EXPOSIÇÃO 
2 NOV. - 27 NOV.  
“QUÍMICA, ARTE E CRISTAIS” 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal
Org.: CMP / BMP

LIVROS E LEITURAS 
9 NOV. - 23 NOV. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
“A BRUXA ZANAGA”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal
Org.: CMP / BMP

EVENTO 
21 NOV. 
FESTIVAL JAIME LOPES DIAS  
BEIRA BAIXA CULTURAL
VALE DA SENHORA DA PÓVOA
Org.: CMP / Museu Municipal / Junta de Freguesia 
do Vale da Senhora da Póvoa

O Festival Jaime Lopes Dias, a decorrer no 
dia 21 de novembro, na freguesia do Vale da 
Senhora da Póvoa, será um festival comunitário, 
organizado entre o Município, a Junta de 
Freguesia e as associações e comunidade 
da freguesia. Terá como temática as artes 
tradicionais, a música, o artesanato, entre outras. 
Como não poderia deixar de ser, o patrono 
Jaime Lopes Dias e a sua família, como grande 
etnografo e figura importante da freguesia, serão 
também figuras centrais. 

ENSINO E EDUCAÇÃO 
TODO O MÊS 
ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER 
EXPERIMENTAÇÃO E REFORÇO 
DE CONHECIMENTOS
ONLINE | Página de Facebook do PIICIE
Org.: CMP

O Concelho de Penamacor vai ser palco, pela segunda 
vez, do “Fluvial Beach Tennis Tour Penamacor”. 
A edição do ano passado, também realizada no 
concelho, foi o primeiro circuito internacional de ténis 
de praia, pontuável para o ranking mundial, realizado 
em praias fluviais, na história do ténis de praia em 
Portugal e muito provavelmente na Europa. O “Fluvial 
Beach Tennis Tour Penamacor” reúne os melhores 
jogadores e jogadoras portugueses e alguns dos 
exímios atletas do panorama internacional.

MÚSICA 
31 JUL. / 21h00
CONCERTO DE MIGUEL GAMEIRO  
NA TORRE DO RELÓGIO
PENAMACOR / ONLINE
Org.: CMP

A programação da Agenda Cultural para o próximo semestre encontra-se condicionada devido à atual conjuntura em que vivemos, 
provocada pela pandemia de Covid-19. No entanto, dependendo da evolução da situação pandémica, poderão vir a ser anunciados 
novos eventos culturais ou alterações à programação apresentada.

Para assinalar a Feira Terras do Lince, este ano 
condicionada pela atual conjuntura, o músico Miguel 
Gameiro, antigo vocalista dos Pólo Norte, dará um 
concerto na Torre do Relógio, no dia 31 de julho, 
pelas 21:00. Este concerto será transmitido no 
Facebook do Município, sendo que a população 
poderá também assistir nas janelas das suas casas.
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EVENTO 
7 DEZ. - 25 DEZ. 
PENAMACOR - VILA MADEIRO
PENAMACOR
Org.: CMP

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   
20 DE JANEIRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar 
a Alteração Orçamental nº 11/2019 e as Grandes 
Opções do Plano nº 10/2019;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar ratificar 
a Alteração Orçamental nº 1/2020 e as Grandes 
Opções do Plano nº 1/2020;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo 
de Maneio para o ano de 2020;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de apoio à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Penamacor para o ano 
de 2020;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de encargos – Despesas com Pessoal para 2020;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de inclusão do saldo transitado do ano de 
2019 nos fundos disponíveis; 
[07] Deliberado por unanimidade aprovar  
a Adenda ao Protocolo celebrado entre o Município 
de Penamacor e a Opaflor; 
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro à Associação  
do Rancho Folclórico de Aranhas, no valor  
de €5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros);

3 DE FEVEREIRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. 
N.º MA - 16/2018: “Incubadora de Valorização dos 
Recursos Endógenos”; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de Protocolo de Cooperação entre a Junior Achieve-
ment Portugal e a Câmara Municipal de Penamacor;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de Convénio de Colaboração entre a Câmara Mu-
nicipal de Penamacor e o Instituto de Investigações 
Antropológicas de Castilla Y León de Salamanca;

10 DE FEVEREIRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Redução de taxas requerida por António José 
Marques Robalo; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Início 
de procedimento e participação procedimental no 
Regulamento Municipal de uso do fogo e de limpeza 
de terrenos;
[03] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
senhor vereador Filipe Batista aprovar o Tarifário  
dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento 
e Recolha de RSU´s para 2020.

24 DE FEVEREIRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a redução 
de taxas requerida por Armindo Rodrigues Borges 
dos Reis; 
[02] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
senhor vereador Filipe Batista aprovar a alteração  
ao Mapa de Pessoal para 2020;
[03] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
senhor vereador Filipe Batista aprovar a proposta 
para autorização prévia do Investimento do Teatro 
Clube de Penamacor a financiar pelo IFRRU 2020.

9 DE MARÇO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto 
“Academia Explorar e Aprender - Experimentação e 
Reforço de Conhecimentos ”- Férias da Páscoa 2020; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a real-
ização do concurso de Criação Artística, designado: 
“O Lince Sob Perspetiva”.

7 DE ABRIL DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Ratificação à Alteração Orçamental N.º 2/2020 
e Alteração às Grandes Opções do Plano N.º 2/2020; 
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar  
a atribuição de um subsídio no montante de  
€ 6.294,44 (Seis mil e duzentos e noventa e quatro 
euros e quarenta e quatro cêntimos) à Santa Casa da 
Misericórdia do Fundão;
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a 
Autorização para Marcação de Vistoria pelo Regime 
Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de  
Alojamento Local – Processo n.º 887630; Rb 
Energias Sociedade Unipessoal, Lda;
[04] Deliberado por unanimidade, aprovar a 
Autorização para Marcação de Vistoria pelo Regime 
Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de 
Alojamento Local – Processo n.º 890179; Nome: 
Nelson Martins Diogo;
[05] Deliberado por unanimidade, aprovar a 1.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. 
N.º MB - 03/2019: “Requalificação Urbana do Centro 
da Meimoa”;
[06] Deliberado por unanimidade, aprovar os 
Requisitos Técnicos do anteprojeto para a “Eficiência 
Energética nas Piscinas Municipais Cobertas de 
Penamacor”;
[07] Deliberado por unanimidade, aprovar a Fixação 
de Limite de Presenças em Funerais – Cemitério 
Municipal de Penamacor;
[08] Deliberado por unanimidade, aprovar de 
Redução de 50% nas Faturas da Água, Saneamento 
e Resíduos dos Consumidores do Concelho de Pena-
macor e Deferimento da data limite de pagamento 
por 60 dias.

15 DE ABRIL DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Ratificação à Alteração Orçamental N.º 3/2020 e 
Alteração às Grandes Opções do Plano N.º 3/2020; 
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar a 
Formação de Contrato de Empreitada de Obras 
Públicas - Proc. N.º MB - 04/2020: “Requalificação 
Urbana do Centro de Meimão”;
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a 3.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução Proc. 
N.º MA - 16/2018: “Incubadora de Valorização dos 
Recursos Endógenos”;

28 DE ABRIL DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratifi-
cação à Alteração Orçamental N.º 4/2020  
e 5/2020 e Alteração às Grandes Opções do Plano 
N.º 4/2020; 
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar o Plano 
de Segurança e Saúde da Empreitada de Obras 
Públicas - Proc. N.º MA - 08/2019: “Requalificação e 
Ampliação do Bar/Restaurante da Piscina Municipal”;
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar  
Projeto de Emparcelamento Simples denominado 
“Aranhões - Penamacor”;
[04] Deliberado por unanimidade, aprovar  
Projeto de Emparcelamento Simples denominado 
Cabeço das Paredes - Meimoa”;
[05] Deliberado por unanimidade, aprovar  
Projeto de Emparcelamento Simples denominado 
“Vale - Meimoa”;
[06] Deliberado por unanimidade, aprovar a 
Proposta de Operação de Reabilitação Urbana  
em Aranhas;

[07] Deliberado por unanimidade, aprovar a  
Proposta de Operação de Reabilitação Urbana  
em Águas (União de Freguesias de Aldeia do Bispo, 
Águas e Aldeia de João Pires);
[08] Deliberado por unanimidade, aprovar  
a Proposta de Operação de Reabilitação Urbana  
em Aldeia do Bispo (União de Freguesias de Aldeia 
do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires);
[09] Deliberado por unanimidade, aprovar  
a Proposta de Operação de Reabilitação Urbana 
em Meimão;
[10] Deliberado por unanimidade, aprovar  
a Proposta de Operação de Reabilitação Urbana  
em Salvador;
[11] Deliberado por unanimidade, aprovar a Propos-
ta de Operação de Reabilitação Urbana em Vale da 
Senhora da Póvoa;
[12] Deliberado por unanimidade, aprovar  
a Proposta de Medidas Excecionais no âmbito  
da Pandemia COVID-19;
[13] Deliberado por unanimidade, aprovar 
Protocolo entre o Município e as Juntas de freguesia 
do Concelho para reforço/instalação Redes Wi-Fi 
nas freguesias.

8 DE MAIO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Venda 
de Lote G4 - Zona Industrial de Penamacor; 
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar a Consol-
idação Definitiva de Mobilidade Intercarreiras;

26 DE MAIO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar  
o Inventário e Avaliação do Património; 
[02] Deliberado por maioria, com a abstenção 
do senhor vereador Filipe Batista aprovar o Relatório 
de Gestão e Contas de Gerência de 2019;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar  
a atribuição de loja no Mercado Municipal;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Consoli-
dação Definitiva de Mobilidade Intercarreiras;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano 
de Segurança e Saúde da Empreitada de Obras 
Públicas - Proc. N.º MB - 18/2019: “Requalificação 
Urbana do Centro de Aldeia do Bispo”;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de apoio financeiro às IPSS do Concelho 
no âmbito da Pandemia COVID-19;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a 
designação de júri – Recrutamento cargos direção 
intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão de Obras 
e Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.
[08] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar o pagamento antecipado de duodécimos à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Penamacor no âmbito da Pandemia COVID-19;
[09] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor presidente e as abstenções dos senhores  
vereadores Manuel Robalo e Anabela Campos, 
aprovar a atribuição de apoio financeiro às fregue-
sias no âmbito da Pandemia COVID-19.

9 DE JUNHO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
autorização para marcação de vistoria pelo Regime 
Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de 
Alojamento Local; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a redução 
de taxas requerida por António José Pires Mendes;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a propos-
ta sobre estatuto remuneratório do Coordenador 
Municipal de Proteção Civil.

23 DE JUNHO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Ratificação à Alteração Orçamental N.º 6/2020 e 
Alteração às Grandes Opções do Plano N.º 5/2020;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão 
Orçamental N.º 1/2020;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar  
a Classificação e Auditoria Periódica de Classificação 
– “Moinho do Maneio”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano 
de Segurança e Saúde da Empreitada de Obras 
Públicas - Proc. N.º MA - 15/2018: “Reabilitação  
do Teatro Clube de Penamacor”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudi-
cação da Empreitada de Obras Públicas e Aprovação 
de Minuta de Contrato - Proc. N.º MB - 04/2020: 
“Requalificação Urbana do Centro de Meimão”;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o pro-
tocolo - Apoio do Fundo Ambiental para promoção 
da Cogestão;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o Proto-
colo de Cedência de Espaço Municipal;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato 
de Comodato de Bicicletas Elétricas;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Relatório de Análise e Ponderação do Período  
de Discussão Pública e versão final da proposta  
do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” 
da Freguesia de Águas;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar  
o Relatório de Análise e Ponderação do Período  
de Discussão Pública e versão final da proposta  
do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” 
da Freguesia de Aranhas;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar  
o Relatório de Análise e Ponderação do Período  
de Discussão Pública e versão final da proposta  
do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” 
de Aldeia do Bispo;
[12] Deliberado por unanimidade aprovar  
o Relatório de Análise e Ponderação do Período  
de Discussão Pública e versão final da proposta  
do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” 
da Freguesia de Meimão;
[13] Deliberado por unanimidade aprovar  
o Relatório de Análise e Ponderação do Período  
de Discussão Pública e versão final da proposta  
do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” 
da Freguesia de Salvador;
[14] Deliberado por unanimidade aprovar  
o Relatório de Análise e Ponderação do Período  
de Discussão Pública e versão final da proposta  
do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” 
da Freguesia de Vale da Senhora da Póvoa;
[15] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de mudança de sítio de servidão – António 
Manuel Timóteo Alvite dos Santos;
[16] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de mudança de sítio de servidão – António Timóteo 
Lourenço;

DEZEMBRO
ENSINO E EDUCAÇÃO 
(DATA A DEFINIR)  
FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS  
DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO
PENAMACOR | Centro Escolar
Org.: CMP / AERS / Jardim de Infância Nossa  
Senhora das Dores

VISITA GUIADA E ENCENADA 
(DATA A DEFINIR) 
VISITA GUIADA ENCENADA  
AO CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO 
BEIRA BAIXA CULTURAL
PENAMACOR
Org.: CMP / Museu Municipal / Beira Baixa Cultural

COLÓQUIO 
(DATA A DEFINIR) 
MESA REDONDA: RITUALIDADES  
DO FOGO NA PENÍNSULA IBÉRICA
PENAMACOR
Org.: CMP / Museu Municipal / Beira Baixa Cultural

EXPOSIÇÃO 
TODO MÊS 
“O MADEIRO E RESTANTES  
RITUALIDADES DO CICLO NATALÍCIO  
EM PENAMACOR”
EXPOSIÇÃO
PENAMACOR | Museu Municipal de Penamacor
Org.: CMP / Museu Municipal

LIVROS E LEITURAS 
3 DEZ. - 16 DEZ. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR  
“CONTO DE NATAL”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal
Org.: CMP / BMP

LIVROS E LEITURAS 
1 DEZ. - 31 DEZ. 
FEIRA DO LIVRO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal
Org.: CMP / BMP

DESPORTO 
20 DEZ. 
IV CORRIDA SOLIDÁRIA “VILA MADEIRO”
PENAMACOR
Org.: ADEP / CMP

A partir de setembro 
já pode fazer as suas 
compras no Mercado   
Eco de Penamacor!

PRODUTOS HORTÍCOLAS 
E ARTESANATO

1o SÁBADO DO MÊS
10h00 » 13h00
MERCADO MUNICIPAL
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