
MUNICÍPIO CONTINUA 
ENTRE AS MELHORES 
AUTARQUIAS NO 
ANUÁRIO FINANCEIRO.

INTERVENÇÕES 
NOS CENTROS 
URBANOS 
DAS FREGUESIAS 
CONTINUAM.

INVESTIMENTOS  
ESTRUTURAIS NA  
VILA EM CURSO.

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA EM 
REABILITAÇÃO.

COVID-19 
CONTINUA A AFETAR 
O CONCELHO.



Fechou-se 2020, ano no qual ficaram a nu muitas das 
nossas debilidades humanas, das sociedades e das eco-
nomias. O ano transato mostrou-nos quão frágeis somos, 
deixou-nos muitas vezes isolados de familiares e amigos 
e privou-nos de afetos. O começo de um novo ano fica 
habitualmente marcado por uma 
esperança renovada. Este arranque 
de 2021 não é exceção e atrevo-me 
a dizer que o desejo e a renovação 
dessa esperança ganha redobrada 
importância nos nossos corações. 
No Município de Penamacor tudo 
fizemos para mitigar os efeitos da 
pandemia que vivemos, na certeza 
que tudo foi, ainda assim, escasso 
para os efeitos nefastos que este 
maldito vírus teve na vida das 
nossas populações e das nossas 
comunidades. Perderam-se vidas e 
desfizeram-se famílias e, por isso, 
apesar do sinal de esperança com 
que arrancamos no novo ano, é necessário que todos 
continuemos a contribuir, dentro das nossas capacidades, 
para minimizar ao máximo, os efeitos da COVID-19, pro-
tegendo, em primeiro lugar, os nossos idosos e os grupos 
mais vulneráveis mas também a nós próprios. Apesar das 
dificuldades e com uma economia a caminhar em passo 
lento, a vida não parou. Assim, continuamos com obras 
que consideramos essenciais para o desenvolvimento 
económico e social do nosso concelho e para o bem-estar 
das nossas populações e prevemos arrancar com outras 
que também consideramos fundamentais. Nas fregue-
sias, estão praticamente concluídas as empreitadas nos 
corações de Meimoa e Aldeia do Bispo e esperamos ar-
rancar, em breve, com a requalificação urbana do Centro 
de Meimão, seguindo-se a pavimentação do Caminho 
Rural entre Pedrógão de São Pedro e a Ribeira de Ceife e 
a requalificação da EN233, no troço entre Penamacor e a 
Área de Serviço de Águas. A nível de equipamentos cul-
turais, recreativos e desportivos, continuam as obras do 
Teatro Clube de Penamacor e na Piscina Municipal, tendo 
sido intervencionado, também, o Complexo Desportivo 

de Pedrógão de São Pedro, obra que foi apoiada pelo  
Município com o financiamento do IPDJ. Está para se iniciar 
a empreitada da reconversão do antigo edifício da Guarda 
Nacional Republicana de Penamacor e, brevemente, será 
também lançado o concurso público para a requalificação 

da sede da Banda Filarmónica de Aldeia 
de João Pires. Concluído está também o 
projecto para a requalificação integral da 
Praça Municipal de Penamacor. Entretan-
to, continuam a avançar as obras na Zona 
Histórica, na Zona Industrial, na Incuba-
dora de Valorização de Recursos Endóge-
nos, estando para breve o lançamento do 
concurso público para a empreitada de re-
qualificação urbana de Penamacor Norte.   
Também graças à regularização das dí-
vidas com a empresa Águas do Vale do 
Tejo, esta vai investir cerca de quatro mi-
lhões de euros na reabilitação do Sistema 
de Abastecimento de Água a Penamacor 
e na Conceção-Construção da Linha de 

Tratamento de Lamas da ETA de Meimoa. 
Apesar dos grandes investimentos estruturais em curso e 
previstos para o futuro próximo, o Município de Penama-
cor melhorou a classificação e continua entre as melhores 
autarquias do país no Anuário Financeiro relativo a 2019.
Neste boletim, pode ainda recordar um pouco do que 
foi feito a nível cultural, desportivo e associativo no 
concelho, já que, apesar dos constrangimentos vividos, 
a aposta do Executivo nestas áreas, ainda que de forma 
adaptada, se manteve, respeitando sempre as regras de 
saúde e bem-estar recomendadas e o maior bem que 
possuímos: a vida humana. Despeço-me na certeza de 
que eu e a minha equipa tudo faremos para proporcionar 
um ano novo pelo menos melhor que o anterior, cum-
prindo com dedicação o papel que temos para com toda 
a população do concelho, sem exceção. Feliz 2021!
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- Associativismo

A CAVE / Penamacor 
Tel.: 277 394 312
DOIS PINHEIROS / Penamacor 
Tm: 932 777 516 / 966 786 035
ZÉ GALANTE / Águas  
Tel.: 277 305 602
A FONTE / Aldeia de João Pires 
Tm: 961 675 177
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
ZONA BALNEAR DO MEIMÃO (Bungalows) 
Tel.: 277 377 221 / Tm: 961 909 668
PARQUE DE CAMPISMO DO FREIXIAL 
Penamacor  / Tel.: 277 385 529
CASA NOSSA SENHORA DO INCENSO 
Penamacor  / Tm: 962 913 580
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

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

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 FICAR

Caros Munícipes

(...) continuamos com 
obras que considera-
mos essenciais para 
o desenvolvimento 
económico e social do 
nosso concelho e para 
o bem-estar das nossas 
populações e prevemos 
arrancar com outras 
que também considera-
mos fundamentais. 

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 
Tm: 926 108 218 / 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
CASA DA BEMPOSTA / Bemposta 
mjose@csw-tourism.com
CASA DA EIRA / Penamacor 
cruchas@gmail.com
HOUSE DIOGO / Bemposta 
nmdcar75@gmail.com
QUINTA DA QUARTA / Penamacor 
helena.stutz@gmx.de
THE MAGGIE FARM / Aranhas 
telmobeato@hotmail.com

VIDA MUNICIPAL

DELIBERAÇÕES
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A empresa Águas do Vale do Tejo iniciou a empreita-
da de reabilitação do Sistema de Abastecimento de 
Água a Penamacor. Esta obra representa um inves-
timento de cerca de 2,3 milhões de euros (ME), com 
um prazo de execução de 730 dias, e foi adjudicada 
ao consórcio António Saraiva e Filhos, Lda. / OPUAL-
TE - Construções, SA. O investimento irá traduzir-se 
na construção de uma conduta de abastecimento 
de água com uma extensão com cerca de 20 quiló-
metros e terá um importante papel na fiabilidade e 
resiliência do subsistema da Meimoa que abastece 
o Município de Penamacor. Além disso, a interven-
ção permitirá aumentar a fiabilidade e minimizar 
significativamente a redução de perdas de água no 
subsistema da Meimoa. A infraestrutura projetada 
apresenta ainda, como mais-valias, uma maior fia-

A empresa Águas do Vale do Tejo lançou o concurso público para a  
“Empreitada de Conceção-Construção da Linha de Tratamento de Lamas 
da ETA de Meimoa (Penamacor)”. Este concurso público apresenta um 
valor base de 1,7 milhões de euros (ME) e tem um prazo de execução de 
455 dias. O anúncio de abertura do procedimento já foi publicado em 
Diário da República e visa a modernização e melhoria da Estação de Trata-
mento de Águas de Meimoa, melhorando a qualidade de abastecimen-
to de água a todo o concelho de Penamacor. Este investimento surge na  
sequência do investimento de cerca de 2,3 ME na reabilitação do  
Sistema de Abastecimento de Água a Penamacor, empreitada que  
já arrancou.

Vai ser assinado, durante o mês de janeiro, o con-
trato de empreitada para a reconversão do antigo 
edifício da Guarda Nacional Republicana (GNR) 
de Penamacor. Esta obra tem como objetivo criar 
uma unidade de alojamento para grupos que, em  

atividades culturais desportivas e recreativas, este-
jam de visita à Vila ou ao Concelho de Penamacor. O 
valor base estimado do contrato é de cerca de 400 
mil euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a 
efetuar por fundos próprios do Município. Com esta 

empreitada, o Município de Penamacor pretende 
não só requalificar o edifício existente mas poten-
ciar, igualmente, as infraestruturas daquela zona da 
Vila, nomeadamente a piscina municipal descoberta, 
o pavilhão municipal e a mata municipal.

INVESTIMENTO DE 2,3 ME NA 
REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PENAMACOR

CONTRATO PARA RECONVERSÃO DE ANTIGO EDIFÍCIO 
DA GNR EM PENAMACOR ASSINADO EM JANEIRO

LANÇADO CONCURSO 
PÚBLICO PARA 
CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO 
DA LINHA DE TRATAMENTO 
DE LAMAS DA ETA DE 
MEIMOA POR 1,7 MILHÕES 
DE EUROS

A empreitada de requalificação da sede da Banda Filarmónica de Aldeia de 
João Pires (BFAJP) vai ser lançada brevemente. Pretende-se, com esta inter-
venção, tornar a sede da BFAJP mais funcional, dotando-a, igualmente, de 
melhores condições acústicas.

REQUALIFICAÇÃO DA SEDE 
DA BANDA FILARMÓNICA 
DE ALDEIA DE JOÃO PIRES 
VAI SER REALIDADE

“Esta é uma boa notícia 
para o concelho e espera-
mos que venha resolver 
os problemas de abaste-
cimento de água à vila e à 
zona sul do concelho. Há 
muito tempo que estáva-
mos à espera que a obra 
fosse adjudicada”

bilidade devido à mudança de material da conduta 
(de plástico reforçado com fibra de vidro para ferro 
fundido dúctil ), à classe de pressões (de PN10 para 
PN40) e à redução dos custos de energia, uma vez 

que o abastecimento será totalmente gravítico, 
contribuindo para os objetivos do projeto ZERO do 
Grupo Águas de Portugal, que tornará as suas em-
presas energeticamente autossustentáveis. “Esta é 
uma boa notícia para o concelho e esperamos que 
venha resolver os problemas de abastecimento 
de água à vila e à zona sul do concelho. Há muito 
tempo que estávamos à espera que a obra fosse 
adjudicada”, diz o Presidente da Câmara Municipal 
de Penamacor, António Luís Beites Soares, referindo 
que este investimento só foi possível porque o mu-
nicípio regularizou todas as dívidas com a empresa. 
A obra irá decorrer de acordo com as medidas de 
prevenção, proteção e segurança, tendo por base 
as medidas previstas no Plano de contingência da 
EPAL e nas diretrizes vigentes a nível nacional.
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Arrancam em janeiro as obras para a Requalificação Urbana do Centro de Mei-
mão. A empreitada tem um custo estimado de cerca de 204 mil euros + IVA. 
Os objetivos do projeto visam requalificar as infraestruturas viárias e, como 
resultado, beneficiar as condições de circulação e de segurança rodoviária, arti-
culada com a melhoria dos espaços públicos, promovendo uma vivência urbana 
de maior qualidade. Serão, ainda, renovadas as condutas de água e instalados 
coletores pluviais, promovendo a eficiência das redes e reduzindo as perdas de 
água. Esta obra é efetuada com fundos próprios do Município de Penamacor.

Está em fase de conclusão a empreitada de requali-
ficação urbana do centro de Meimoa. A Rua da Fon-
te dos Quelhas, a Rua da Associação, a Rua 29 de 
Julho de 1951 e a Rua do Cabeço foram as ruas alvo 
de obras. A obra teve um custo de 180 mil euros 

euros mais IVA. Pretendeu-se, com esta empreitada 
melhorar os espaços públicos na ótica do peão, pro-
movendo uma vivência urbana de maior qualidade, 
a renovação das infraestruturas viárias, a organiza-
ção dos estacionamentos e a dotação do espaço de 

mobiliário urbano adequado. Foram, ainda, reno-
vadas as condutas de água e instalados coletores 
pluviais, promovendo a eficiência das redes e redu-
zindo as perdas de água. Esta obra foi efetuada com 
fundos próprios do Município de Penamacor.

Estão em fase de conclusão as obras para a Requalificação Urbana do Cen-
tro de Aldeia do Bispo. A empreitada tem um custo estimado de cerca de 
183 mil euros + IVA, sendo que os arruamentos a intervencionar possuem 
uma extensão total de aproximadamente 1.500 metros. Foram renovadas 
as condutas de água, promovendo a eficiência da rede e reduzindo as per-
das de água. Esta obra é efetuada com fundos próprios do Município de 
Penamacor.

A pavimentação do Caminho Rural entre 
Pedrógão de São Pedro e a Ribeira de Ceife 
está para breve. Prevê-se que o procedimento 
seja lançado no primeiro trimestre deste 
ano. Esta obra será efetuada com fundos 
próprios do Município de Penamacor. 
Encontra-se também já concluído o 
projeto para a requalificação urbana da 
rua principal de Pedrógão de S. Pedro.

O lançamento da obra de requalificação do 
Troço Desclassificado da EN233: Penamacor/
Área de Serviço de Águas está previsto para o 
primeiro semestre de 2021. Recorde-se que o 
piso se encontra em mau estado e necessita 
de uma intervenção urgente. Esta obra será 
efetuada com fundos próprios do Município 
de Penamacor.

Vai ser lançado, em breve, o concurso 
público para requalificação urbana de 
várias artérias de Penamacor Norte. Esta 
empreitada irá surgir no seguimento 
da requalificação integral do centro de 
Penamacor, do acesso ao Cimo de Vila e 
da requalificação total da Zona Histórica.  
Esta obra será efetuada com fundos 
próprios do Município de Penamacor.

REQUALIFICAÇÃO URBANA 
DO CENTRO DE MEIMÃO ARRANCA 
EM JANEIRO

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO  
URBANA DO CENTRO DE ALDEIA 
DO BISPO QUASE CONCLUÍDAS

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO  
DE MEIMOA EM FASE DE CONCLUSÃO

REQUALIFICAÇÃO 
URBANA DE  
PENAMACOR NORTE 
PARA BREVE

ESTRADA NACIONAL 
233 SERÁ REQUALIFICADA 
NO TROÇO ENTRE 
PENAMACOR E ÁGUAS

CAMINHO RURAL  
ENTRE PEDRÓGÃO 
DE SÃO PEDRO E A  
RIBEIRA DE CEIFE VAI 
SER PAVIMENTADO

O bar/restaurante da Piscina Descoberta Municipal de Penamacor está a ser ampliado e requalificado. As obras decorrem a bom ritmo, sendo que o valor da 
empreitada será de cerca de 207 mil euros mais IVA. O objetivo é o de valorizar o edifício e potencializar o equipamento como um todo. Esta obra é efetuada com 
fundos próprios do Município de Penamacor.

OBRAS NO BAR/RESTAURANTE DA PISCINA DESCOBERTA 
MUNICIPAL DE PENAMACOR DECORREM A BOM RITMO

06
OB

RA
S 

E 
PR

OJ
ET

OS
07

OB
RA

S 
E 

PR
OJ

ET
OS



Continuam os trabalhos de requalificação da Zona Histórica de Penamacor, pre-
vendo-se que estejam concluídas em meados de 2021. Valorizar o espaço urbano 
e o património histórico-cultural da sede do concelho, conferir uma nova imagem 
a Penamacor e aumentar a sua atratividade/competitividade são os objetivos 

desta obra. Espera-se igualmente, que a iniciativa privada acompanhe o investi-
mento público ao nível da requalificação dos imóveis particulares. O investimento 
na requalificação é de cerca de 800 mil euros, financiada pelo Portugal 2020, 
no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Beira Baixa.

A segunda fase das obras de ampliação da Zona Industrial de Penamacor 
continuam em curso, adicionando 17 lotes aquela infraestrutura, desti-
nados à indústria. Recorde-se que a primeira fase de ampliação da Zona 
Industrial de Penamacor terminou em 2017 e adicionou cinco lotes àquele 
espaço. Esta obra insere-se na política de captação de investimento, atra-
ção de empresas e criação de emprego do Município de Penamacor. O valor 
da empreitada é de cerca de 524 mil euros, cofinanciado pelo Portugal 
2020, no âmbito das Áreas de Acolhimento Empresarial. 

As obras de reabilitação do antigo Teatro Clube 
de Penamacor já estão em curso. Recorde-se que 
a obra foi adjudicada pelo valor de cerca de dois 
milhões de euros + IVA, sendo financiada em cer-
ca 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 finan-
ciamento do IFRRU - Instrumento Financeiro para 
a Reabilitação e Revitalização Urbanas. A proposta 
tem como objetivo final definir os conceitos da 
reabilitação do edifício existente, propondo a am-
pliação 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.  

OBRAS ZONA HISTÓRICA DE PENAMACOR A AVANÇAR

OBRAS NO TEATRO CLUBE 
DE PENAMACOR EM CURSO

Com esta requalificação, 
o antigo Teatro Clube de 
Penamacor poderá acolher 
espetáculos de teatro, 
cinema e outras artes, 
colóquios, seminários, 
worshops ou encontros 
temáticos (...)

O antigo Teatro Clube de Penamacor encontra-se 
devoluto e necessita urgentemente de ser inter-
vencionado para que não se perca um excelente 
exemplar de sala de espetáculos baseado na ti-
pologia de modelo de teatro italiano. Com esta re-
qualificação, o antigo Teatro Clube de Penamacor  

poderá acolher espetáculos de teatro, cinema e 
outras artes, colóquios, seminários, worshops ou 
encontros temáticos, pretendendo-se também 
a promoção do associativismo local, atrair mais  
visitantes à vila e aumentar o desenvolvimento  
da economia local.

TERMAS DE ÁGUAS
O concurso público para a empreitada de requalificação e ampliação 
das Termas de Águas está previsto para o primeiro semestre.
Em vista para a freguesia de Águas está também a requalifi-
cação de duas zonas de lazer durante o 1º Semestre.

ELEVADOR NO ANTIGO QUARTEL 
PERTO DA CONCLUSÃO
Encontra-se em fase de conclusão a empreitada de instalação de 
um elevador no antigo quartel de Penamacor, visando melhorar 
as acessibilidades ao serviços públicos do 1º piso.

WC’S PÚBLICOS DE PENAMACOR 
REQUALIFICADOS
Devido ao elevado estado de degradação, os WC’s públicos 
de Penamacor irão ser brevemente requalificados.

AMPLIAÇÃO 
DA ZONA INDUSTRIAL 
GANHA CORPO
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As obras que vão transformar o antigo Celeiro  
de Penamacor da EPAC numa incubadora 
de valorização de recursos endógenos estão 
muito perto da conclusão, tendo um custo es-
timado de cerca de 300 mil euros. Recorde-se 
que esta empreitada pretende captar investi-
mento de empresas e jovens que se queiram 
ali instalar e valorizar as inúmeras potenciali-
dades do concelho de Penamacor. Esta obra é 
financiada com fundos próprios do Município 
de Penamacor.

A Associação Desportiva Recreativa e Cultural de 
Pedrógão de São Pedro instalou painéis solares e 
iluminação LED no Complexo Desportivo daquela 
localidade com o objetivo de permitir melhores 
condições para a prática desportiva dos atletas 
daquela associação, reduzindo também os custos 

A empreitada de requalificação da Praça Municipal de Penamacor está prevista para breve. 
Com este projeto mantém-se a aposta do Município na regeneração do edificado de Pena-
macor, potenciando o edifício enquanto Mercado Municipal e área empresarial, num investi-
mento previsto de cerca de 1 milhão de euros.

PRAÇA MUNICIPAL  
COM PROJETO CONCLUÍDO INCUBADORA 

DE VALORIZAÇÃO DE 
RECURSOS ENDÓGENOS 
PRATICAMENTE 
CONCLUÍDA

COMPLEXO DESPORTIVO  
DE PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO MAIS ECOLÓGICO

com energia e melhorando substancialmente a 
pegada ecológica. Foram instalados dois sistemas. 
O primeiro é um sistema de produção de águas 
quentes sanitárias. Já o segundo é destinado à pro-
dução de eletricidade. A candidatura foi aprovada 
pelo Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ) e apoiada financeiramente pelo Município de 
Penamacor em cerca de 33 mil euros e por aquele 

instituto em 15 mil euros. A ADRC de Pedrógão de 
São Pedro contribui, desta forma, para um mundo 
mais ecológico. Esta obra surge no seguimento da 
instalação neste complexo desportivo, em 2014, 
do relvado sintético, financiada através de fundos  
comunitários.
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ACESSO GRATUITO À MEDICAÇÃO
receita médica e comparticipados pelo SNS são 
financiados a 100% pelo Fundo Solidário abem. 
Os interessados poderão candidatar-se na Câmara  
Municipal de Penamacor, entidade responsável 
pela referenciação dos indivíduos vulneráveis cuja 
situação seja enquadrável no programa. O contacto 
deverá ser feito através do Gabinete de Ação Social 
e Educação, mediante marcação prévia, através do 
telefone 277 394 040 ou do email gab.social@cm-
-penamacor.pt. Para efetuar a candidatura deverá 
fazer-se acompanhar pelos seguintes documentos: 

O Município de Penamacor está a desenvolver, desde maio, 
um programa de apoio alimentar aos munícipes que perderam 
rendimentos significativos devido à pandemia de COVID-19. 
Podem-se candidatar pessoas e/ou agregados familiares que 
cumulativamente sejam residentes no concelho de Penama-
cor; tenham um rendimento mensal inferior ao valor do IAS 
fixado para o corrente ano (438,81 euros); e tenham perdido 
uma parte importante do seu rendimento devido à pandemia 
(ex.: despedimento, perda de negócio, situação de isola-
mento profilático sem direito a baixa ou outra compensação 
financeira, etc.). Para mais informações sobre a candidatura e 
documentos a apresentar pode consultar a página de Internet 
do Município de Penamacor (www.cm-penamacor.pt) ou con-
tactar o Gabinete de Apoio Social e Educação através do email 
gab.social@cm-penamacor.pt ou presencialmente, através de 
marcação prévia, pelo telefone 277 394 040.

PENAMACOR POSSUI 
PROGRAMA DE APOIO 
ALIMENTAR NO  
ÂMBITO DA COVID-19 

O Fundo Municipal de Emergência Empresarial (FMEE) de Penamacor, 
aprovado por unanimidade pelo órgão executivo e deliberativo, consi-
derando o interesse municipal de toda a atividade económica do con-
celho, já apoiou empresas ou empresários em nome individual, num 
total de 63 mil 182 euros e 50 cêntimos. Recorde-se que, na primeira 
fase, o apoio tinha sido de 48 mil 895 euros. Na segunda fase o valor 
ascendeu a 14 mil 287 euros e 50 cêntimos. O FMEE, aprovado em 
reunião de câmara de 17 de julho do corrente ano, destina-se a empre-
sários em nome individual ou empresas com sede social no concelho de 
Penamacor. Este é um apoio financeiro de carácter extraordinário, não 
reembolsável, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e 
mitigação de situações de crise empresarial, constituindo, igualmente, 
um incentivo financeiro para apoio à normalização da atividade das 
empresas. Este fundo tem uma dotação inicial de 100 mil euros, verba 
que pode ser aumentada, caso necessário.

FUNDO MUNICIPAL 
DE EMERGÊNCIA 
EMPRESARIAL JÁ 
CONCEDEU APOIOS 
SUPERIORES  
A 63 MIL EUROS

Ouvida a Comissão Municipal de Proteção Civil de Penamacor, continua 
ativo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Penama-
cor e a situação de alerta de âmbito municipal, tendo sido renovado 
ao longo do segundo semestre de 2020, no âmbito da pandemia de  
COVID-19. Foi também autorizada a continuidade da realização de  
feiras e mercados de levante, na área do Município de Penamacor.

RENOVADO 
ESTADO DE ALERTA

Saiba mais em 
www.cm-penamacor.pt

comprovativo do agregado familiar; comprovativo 
do rendimento global do agregado familiar e com-
provativo de despesas fixas do agregado familiar 
(água, luz e gás). 

Está, ainda, em curso outro programa excecional, o 
Emergência abem:, destinado aos munícipes que 
se encontrem numa situação fragilizada provocada 
pela pandemia COVID-19. Para mais informações 
consulte a página de Internet do Município de Pe-
namacor, em www.cm-penamacor.pt, ou contacte o 
Gabinete de Ação Social e Educação do Município 
de Penamacor.

O Município de Penamacor está a promover o 
acesso gratuito à medicação através do programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento, no âm-
bito do protocolo de colaboração celebrado com a 
Associação Dignitude. O Programa abem: Rede Soli-
dária do Medicamento tem por missão garantir que 
todos os portugueses tenham acesso, na farmácia, 
aos medicamentos comparticipados que lhes são 
prescritos. Consideram-se beneficiários todos os 
munícipes identificados pela entidade referencia-
dora (Município de Penamacor) que cumpram os 
requisitos definidos e se encontrem em situação de 
carência económica. As pessoas institucionalizadas 
não são consideradas elegíveis para a condição 
de beneficiário. Os medicamentos prescritos por 

COVID-19
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O Município de Penamacor já atribuiu 23 Bolsas 
de Estudo para o Ensino Superior, no valor de 15 
mil 658 euros e 20 cêntimos. Uma das novidades 
presentes no regulamento é relativa à atribuição 
de bolsas para o Ensino Superior, que prevê terem 
direito a esta os jovens do concelho que ingressem 
em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) 
em estabelecimentos de ensino superior público; 
ou que ingressem ou frequentem o 1º ciclo de es-
tudos conducentes ao grau de licenciado e 2º ciclo 
nos casos de licenciatura com mestrado integrado, 
em estabelecimentos de ensino superior públi-
co. O Município atribuirá as bolsas de estudo aos  
estudantes que ingressem ou frequentem o ensino 
superior, independentemente do escalão de abono 
de família em que os mesmos se encontrem posi-
cionados. Estas bolsas de estudo atribuídas pelo 
Município apenas poderão ser acumuladas com os 

No que toca aos Transportes Escolares, a Câmara 
Municipal organizou um Plano de Transportes Esco-
lares, que funciona em conjugação com a rede de 
transportes públicos, de acordo com a procura efe-
tivamente verificada em cada ano letivo, prevendo 
o documento a atribuição de passe escolar gratuito 
(urbano e não urbano) a todos os alunos que fre-
quentem os estabelecimentos de ensino público e 
privado do concelho, com exceção na valência de 
creche. O pagamento por parte do Município dos 
passes escolares apenas é assegurado a partir do 
ensino pré-escolar, inclusive.
Ainda no regulamento, pode ler-se que, consideran-
do as normativas da administração central que se 
centram no garante ao direito à educação a todas 

as crianças e jovens, sem exceção, numa política de 
igualdade e equidade, através da disponibilização 
gratuita dos manuais escolares, entendem este 
Município estender esse apoio aos restantes livros 
escolares de apoio (livros de fichas/atividades) 
recomendados pelos estabelecimentos de ensino, 
desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário. O 
Município de Penamacor fornece, no início de cada 
ano letivo, os livros escolares de apoio aos alunos 
que frequentem o ensino pré-escolar e o 1º ciclo do 
ensino básico, público e privado, de acordo com a 
listagem dos manuais escolares adotados pelos 
estabelecimentos de ensino. Nos restantes ciclos 
de ensino, o Município assegurou o reembolso dos 
livros escolares a todos os pais e/ou encarregados 

de educação, mediante a apresentação do compro-
vativo de despesa com os mesmos.
Finalmente e relativamente às Atividades de Ani-
mação e de Apoio à Família (AAAF’s), estas dizem 
respeito às atividades de animação e acompanha-
mento das crianças que frequentam o ensino pré-es-
colar, antes e depois do período letivo. O Município 
assegura, gratuitamente, as atividades referidas nos 
estabelecimentos de ensino público do concelho, 
para as faixas etárias descritas, durante o período 
letivo considerado por lei. Além disso, o Município 
deliberou sobre a comparticipação a atribuir no en-
sino privado, nas valências de creche e pré-escolar, 
equiparando essa comparticipação ao apoio que se 
atribui neste âmbito, ao ensino público.

O Executivo do Município de Penamacor aprovou, 
em reunião de câmara, realizada a 6 de novembro, 
um apoio a todas as famílias dos alunos que fre-
quentem as valências de creche e pré-escolar na 
Santa Casa da Misericórdia de Penamacor (SCMP) 
no valor que poderá ascender a cerca de 62 euros 
mensais, de acordo com o estipulado pelo Ministé-
rio de Educação para o ano letivo de 2020/2021 e 
com o Regulamento Municipal de Apoio à Educação. 
Os apoios concedidos pelo Município às famílias 
dos alunos que frequentem as valências de creche 
e pré-escolar na SCMP são respeitantes às Ativida-
des de Animação e de Apoio à Família (AAAF’s) e 
às refeições escolares. O apoio é concedido no âm-
bito deste regulamento, que traduz a necessidade 
de regulamentar a continuidade da concessão de 
apoios e auxílios económicos às famílias ao nível da 
educação, valorizando e estendendo-os a todas as 
valências e contextos de ensino (creche, ensino pré 
-escolar, ensino básico, ensino secundário e ensino 

superior público), de modo a abranger toda a po-
pulação estudantil do concelho de Penamacor. Con-
siderando que essa atribuição de apoios socioedu-
cativos no ensino privado, nas valências de creche 
e pré-escolar visa, em primeira linha, promover a 
igualdade de oportunidades no acesso escolar a to-
das as crianças do concelho de Penamacor; e que se 
encontram regulamentados para o ensino privado, 
no ano letivo 2020/2021, entre outros apoios, as 

refeições escolares e as AAAF’s; surgiu a necessidade 
de deliberar sobre a comparticipação a atribuir para 
as AAAF’s prestadas pela SCMP.
Recorde-se que o novo Regulamento de Apoio à 
Educação contempla apoios para o Ensino Público 
e para o Ensino Privado. No caso do Ensino Privado, 
em Penamacor, é a SCMP que detém as valências 
de creche e pré-escolar. No que respeita às refei-
ções escolares, a redução na mensalidade é de 1,46  
euros por dia. Os valores concedidos ao privado são 
idênticos aos do Ensino Público e são concedidos 
consoante os dias frequentados pelas crianças nes-
se mês. Também as crianças inscritas em Atividades 
de Tempos Livres (ATL) na SCMP e que se encon-
trem a frequentar o Ensino Público podem almoçar 
na Escola Básica gratuitamente ou na SCMP, tendo 
também direito à redução de 1,46 euros. Finalmen-
te, a Câmara Municipal de Penamacor atribui, ainda, 
os livros de fichas às crianças do Ensino Pré-Escolar, 
no início de cada ano letivo.

MUNICÍPIO ATRIBUI DIVERSAS BOLSAS DE 
ESTUDO E ATRIBUI REFEIÇÕES GRATUITAS A TODAS 
AS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO

APOIOS AOS TRANSPORTES E LIVROS NÃO FORAM ESQUECIDOS

MUNICÍPIO APOIA FAMÍLIAS DE CRIANÇAS  
QUE FREQUENTAM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
EM CERCA DE 62 EUROS MENSAIS
O Município de Penamacor está a atribuir diversos apoios ao Ensino Privado no concelho, nas valências de creche  
e pré-Escolar. Em reunião de executivo foi aprovado o suporte às Atividades de Animação e de Apoio à Família

Foi aprovado, no dia 30 de setembro, em Assembleia Municipal de Penamacor, o Regulamento Municipal de Apoio à 
Educação. O documento prevê a definição e enquadramento das medidas de apoio socioeducativo do Município de  
Penamacor, designadamente refeições, transportes e livros escolares; Atividades de Animação e Apoio à Família 
(AAAF’s) na vertente de almoço e prolongamento de horário escolar e bolsas de estudo para o Ensino Superior

apoios sociais concedidos pelo estabelecimento 
de ensino que o aluno frequenta. Relativamente 
às medidas de apoio socioeducativo presentes no 
documento, salienta-se o apoio relativo às refei-
ções escolares. O regulamento aprovado prevê que 
estas refeições serão asseguradas pelo Município 
de Penamacor, gratuitamente e independente-
mente do escalão de abono de família em que se  

encontram posicionados, a todos os alunos do con-
celho, nas valências de pré-escolar e 1ºciclo. Tam-
bém as refeições escolares são comparticipadas a 
todos os alunos que frequentam os estabelecimen-
tos de ensino privado do concelho, independente-
mente do escalão de abono de família em que se 
encontram posicionados, nas valências de creche e 
pré-escolar. O valor da comparticipação na refeição 
escolar, por dia e por aluno, seguirá a legislação do 
Ministério da Tutela e respetivas atualizações. Já a 
comparticipação na valência de creche seguirá as 
orientações da tutela e as medidas deliberadas pelo 
Executivo Municipal, podendo estar sujeitas a revi-
sões e atualizações anuais.

O Município de Penamacor já 
atribuiu 23 Bolsas de Estudo 
para o Ensino Superior, no 
valor de 15 mil 658 euros e 
20 cêntimos. 
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A Câmara Municipal de Penamacor está entre as 
melhores do país no ranking global do Anuário 
Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo a 
2019. Penamacor surge no 11º lugar do ranking glo-
bal dos Municípios de Pequena Dimensão, depois 
de nos dois anos anteriores ter ficado na 25ª e 38ª 
posição, respetivamente. A autarquia penamaco-
rense é também a segunda classificada do distrito, 
tendo em conta o ranking global. O município lide-
rado por António Luís Beites Soares surge, ainda, na 
10ª posição entre os municípios portugueses com 

MUNICÍPIO DE PENAMACOR 
MELHORA CLASSIFICAÇÃO E CONTINUA 
ENTRE AS MELHORES DO PAÍS 
NO ANUÁRIO FINANCEIRO DE 2019

DIRETORA REGIONAL DO ICNF EM PENAMACOR  
PARA PREPARAR PROCESSO PARA COGESTÃO DA RNSM

O município liderado por 
António Luís Beites Soares 
surge, ainda, na 10ª posição 
entre os municípios portu-
gueses com maior equilibro 
orçamental, sendo que 
alcança o 2º lugar entre os 
de pequena dimensão neste 
capítulo.

maior equilibro orçamental, sendo que alcança o 2º 
lugar entre os de pequena dimensão neste capítulo. 
Entre as autarquias com melhor resultado operacio-
nal, a Câmara de Penamacor surge na 8ª posição 
do ranking global e é a 3ª entre as autarquias de 

pequena dimensão. Os dados foram divulgados 
a 24 de novembro, pela Ordem dos Contabilistas 
Certificados, e este ranking tem em conta dez in-
dicadores: índice de liquidez, resultado operacional 
deduzido de amortizações e provisões sobre os pro-
veitos operacionais, peso passivo exigível no ativo, 
passivo por habitante, taxa de cobertura financeira 
de despesa realizada no exercício, prazo médio de 
pagamentos, grau de execução do saldo efetivo,  
índice da dívida global, índice de superavit e impos-
tos diretos por habitante.

Great Taste, o prémio de alimentação e bebida mais confiá-
vel do mundo, anunciou as suas estrelas de 2020. De 12.777 
produtos enviados por 106 países diferentes, a Euromel em 
Penamacor, Portugal, recebeu o prémio de 1 estrela Great Taste, 
o que significa que os jurados o apelidaram de um alimento 
que oferece resultados fantásticos para o seu Mel de Rosmani-
nho Serramel. Julgado por 144 dos paladares mais exigentes, 
pertencentes a críticos gastronómicos, chefs, cozinheiros, com-
pradores, distribuidores e produtores, bem como escritores e 
jornalistas do ramo, Great Taste é o mais cobiçado de todos os 
prémios de alimentação e bebida. Os vencedores deste ano 
foram encontrados por meio de uma combinação de análises 
remotas e sessões de avaliação com distanciamento social, por 
causa da doença Covid e do consequente bloqueio. Frederico 

Horgan, o director, explica: “Este ano, decidimos, pela primeira 
vez, entrar num concurso internacional com o nosso Mel de 
Rosmaninho – o mel mais popular. Este concurso destaca-se 
pela sua exigência e seriedade e queríamos testar o nosso 
trabalho. Ficámos muito satisfeitos com este resultado, em-
bora sabendo que a nossa qualidade depende da Natureza 
e dos diferentes resultados que ela oferece de ano para ano.” 
Reconhecido como um selo de excelência entre consumidores 
e distribuidores, o Great Taste valoriza o sabor acima de tudo, 
sem levar em conta a marca e a embalagem. Quer se trate de 
bolo, café, arenque ou mel em julgamento, todos os produtos 
são retirados de sua embalagem, pote, caixa ou garrafa antes 
de serem degustados. Os jurados então saboreiam, conferem 
e degustam novamente para decidir quais os produtos que 

são dignos de um prémio de 1, 2 ou 3 estrelas. Este ano houve 
12.777 inscrições no Great Taste e, desses produtos, 205 foram 
premiados com 3 estrelas, 1.294 receberam 2 estrelas e 3.818 
receberam um prémio de 1 estrela. O painel de juízes este ano 
incluiu; cozinheira, escritora e campeã de alimentos susten-
táveis, Melissa Hemsley, cozinheira, escritora, estilista e voz 
da culinária vegetariana moderna, Anna Jones, célebre chef 
espanhol, José Pizarro, Kavi Thakrar de Dishoom, escritor e co-
zinheiro gastronómico, Xanthe Clay e padeiro e autor, Martha 
Collison, bem como compradores de alimentos da Selfridges, 
Fortnum & Mason e Waitrose. Todos estes profissionais juntos 
provaram e reavaliaram os vencedores de 3 estrelas para final-
mente chegarem a um acordo sobre os vencedores do Troféu 
Golden Fork e o Campeão Supremo do Great Taste 2020.

SERRAMEL ESTÁ ENTRE OS VENCEDORES DE 2020 GREAT TASTE

A Diretora Regional do Centro do Instituto de Con-
servação da Natureza e das Florestas (ICNF), Fátima 
Araújo Reis, marcou presença, no dia 2 de agosto, 
numa reunião de trabalho, na sede da Reserva Na-
tural da Serra da Malcata (RNSM), em Penamacor, 
onde esteve representado também o Município do 
Sabugal. Esta foi uma reunião preparatória para o 
processo de cogestão da referida Reserva Natural. 
Recorde-se que a proposta para a celebração de 

um protocolo de colaboração técnica e financeira 
entre o Fundo Ambiental para promoção da Co-
gestão, o Município de Penamacor e o Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas foi apro-
vado por unanimidade em reunião do Executivo 
Camarário. O protocolo 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 dinamizar o desen-
volvimento 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 reali-
zada 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 hu-
manos e materiais necessários. Compete à Câmara 
Municipal colaborar no apoio a programas e pro-
jetos de interesse municipal, em parceria com as 
entidades da administração central. 
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O Município de Penamacor renovou a sua página de Internet, sendo que o novo sítio já está disponível online. O site assume 
um papel fundamental na comunicação institucional da autarquia e na promoção do concelho e da região, bem como na 
ligação dos munícipes e empresas à Instituição. Com esta aposta, o Município de Penamacor pretende, sobretudo, melhorar a 
comunicação com os munícipes, visitantes e investidores no concelho, disponibilizando online uma plataforma dinâmica que 
proporcione a melhor experiência de utilização possível ao nível da navegabilidade, da usabilidade, da acessibilidade e dos 
conteúdos, assim como de novas funcionalidades. Recorde-se que a anterior página do Município de Penamacor tinha já mais 
de oito anos, verificando-se que já não estava a acompanhar as tendências quer a nível de layout, quer a nível de funcionalidades. 
Visite já em www.cm-penamacor.pt

O Jardim da República, em Penamacor, acolheu uma 
das finais regionais do programa “7 Maravilhas da 
Cultura Popular”, sendo que o evento Penamacor 
“Vila Madeiro” foi um dos finalistas regionais, na 
categoria de Rituais e Costumes. A organização das 
7 Maravilhas de Portugal recebeu 504 candidaturas 

ao seu concurso de 2020, dedicado à Cultura Popu-
lar, tendo o Painel de Especialistas composto por 7 
elementos de cada um dos 18 distritos e 2 regiões 
autónomas, elegido 7 patrimónios de cada região, 
num total de 140 finalistas regionais, que participa-
ram nas respetivas eliminatórias.

Estas 20 finais regionais corresponderam a 20 pro-
gramas em direto, transmitidos no mês de julho, a 
partir dos municípios mais pequenos que estiverem 
a concurso, onde foram diretamente apurados os 
20 vencedores, através do maior número de votos 
populares.

PENAMACOR ACOLHEU
PROGRAMA “7 MARAVILHAS 
DA CULTURA POPULAR”

O arqueólogo português Luís Raposo, Presidente do 
Conselho Internacional de Museus (ICOM, em inglês) 
da Europa, esteve de visita ao concelho, durante o 
mês de outubro, tendo visitado o Museu Municipal 
de Penamacor, o Convento de Santo António e o 
Museu Mário Pires Bento, em Meimoa. O ICOM é a 
maior organização internacional de museus e de 
profissionais de museus, criada em 1946, dedicada 
à preservação e divulgação do património natural 

e cultural mundial, tangível e intangível, através 
de orientações de boas práticas. A visita de Luís 
Raposo a Penamacor prendeu-se com a linhas de 
investigação que têm orientado o Museu Municipal 
de Penamacor enquanto polo agregador dos nú-
cleos espalhados pelo concelho. Durante a visita foi 
possível definir estratégias de trabalho para o futuro 
no que toca à investigação, à comunicação e aos 
processos de gestão e de visitação destes espaços. 

PRESIDENTE
DO ICOM EUROPA VISITA O CONCELHO 
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juntas de freguesia locais. A representar o Município 
de Penamacor, entidade organizadora do evento, 
estiveram as vereadoras do Associativismo e da Ju-
ventude, Sandra Maria Pires Vicente e Anabela Casti-
lho Campos. Para Sandra Vicente, o associativismo é 
importante para a expressão coletiva e fundamental 
para o desenvolvimento local das terras mas, sobre-
tudo, das pessoas. A Vereadora do Associativismo 
lembrou que as associações “são escolas de vida, de 
cooperação, de solidariedade, de generosidade, de 
independência e de cidadania”. “Em tempos de pan-
demia temos que nos reinventar. Temos que refletir 
sobre o estado e o futuro das nossas coletividades, 
que sempre desempenharam um papel fundamental 
nas comunidades. Passam por um grande desafio e, 
mais do que nunca, têm que se unir e ter um papel 

Penamacor assinalou, pelo segundo ano consecu-
tivo, o Dia Municipal do Associativismo, sendo que 
o evento foi transmitido no dia 17 de outubro, na 
página de Facebook do Município. Em 2020, o dia 
dedicado ao Movimento Associativo do concelho, 
que se assinala, todos os anos, ao terceiro sábado 
de outubro, ficou marcado pela realização de um 
Fórum alusivo ao tema “Associativismo: Desafios 
Transfronteiriços”, que contou com a participação de 
oradores dos dois lados da fronteira entre Portugal e 
Espanha. Os oradores José Miguel Bastos, Técnico da 
Loja Europa do Município do Fundão, Jonás Martin 
Vega, Presidente da Associação “Desses-3” (Medina 
del Campo - Valladolid - Espanha), Manuel Carabias 
Herrero, Presidente Associação Juvenil “We Live de 
La Ciudad de Valladolid”, e André Oliveirinha, técnico 
do Museu Municipal de Penamacor, e o moderador e 
Dirigente Associativo Tiago Soares Monteiro debate-
ram problemáticas e trocaram experiências sobre o 
que de melhor se faz em ambos os países. Além deste  
fórum, decorreu, ainda, um roteiro pelas fregue-
sias para dar a conhecer ao painel de convidados o  
tecido associativo do concelho e permitir partilha de 
experiências destes com o movimento associativo e 

DIA DEDICADO AO 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO

O Mercado Eco decorre no primeiro sábado de cada mês, 
entre as 10:00 e as 13:00, no edifício do Mercado Mu-
nicipal, em Penamacor, com produtos hortícolas e ar-
tesanato. No Mercado Eco poderá encontrar hortícolas 
biológicos produzidos localmente, artesanato ecológico, 
produtos de beleza e higiene naturais, massagens e 
óleos essenciais, comes e bebes saudáveis, música ao 
vivo e outros eventos.

O Museu Municipal de Penamacor participou, enquanto entidade cola-
boradora, no 1º Fórum Internacional do Grupo Salamanca de Investiga-
ción en Museos y Patrimonio Iberoamericano (GSIM), subordinado ao 
tema “Museus, Educação e Património Cultural Ibero-americano: Novos 
e velhos desafios” e que decorreu nos dias 22 e 23 de outubro. De referir 
que apenas duas instituições portuguesas integram o GSIM, entidade 
formada por museus espanhóis, latino-americanos e portugueses, sen-
do uma delas precisamente o Museu Municipal de Penamacor a par do 
Museu Arqueológico José Alves Monteiro do Fundão. O objetivo deste 
grupo é promover discussões e criar atividades dedicadas às temáticas 
dos museus e do património cultural Ibero-americano, integrando uma 
massa crítica assinalável. A primeira atividade que desenvolveu foi o 
1º Fórum Internacional GSIM. O evento decorreu em formato virtual, 
através da plataforma Zoom. A integração do Museu Municipal de  
Penamacor no Grupo GSIM ganha redobrada importância tendo em 
conta a recente ligação com o Departamento de Antropologia da  
Universidade de Salamanca e com a preocupação, cada vez maior, que 
o Município tem em elevar o património cultural do concelho ao mais 
altos patamares, criando redes de trabalho que permitam a salva-
guarda e divulgação desse bem maior.

O Grupo de Escoteiros AEP 163 de Penamacor foi oficialmente reativado. A rea-
tivação foi assinalada com uma cerimónia de investidura de alguns dos novos 
chefes do grupo. Presentes no evento, estiveram o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Penamacor, António Luís Beites Soares, a Vereadora do Associativismo, 
Sandra Maria Pires Vicente, a Representante da Chefia Nacional dos Escoteiros, 
Salete Mendes, o Representante da Chefia Regional, Domingues António, e re-
presentantes da Chefia do grupo penamacorense, entre os quais Luís Santos, 
que foi investido Chefe de Grupo. A cerimónia, que durou cerca de meia hora 
e que cumpriu todas as normas de segurança propostas pela Direção Geral de 
Saúde, decorreu no dia 25 de outubro, ao final da manhã, na sede do Grupo, 
o Pátio das Laranjeiras, em Penamacor. Recorde-se que o Grupo de Escoteiros 
AEP 163 de Penamacor esteve suspenso por falta de jovens e de chefias. Para 
Luís Santos, este ato foi o culminar de uma “batalha” para reabrir o grupo, que 
contou com “grande apoio por parte do Município e da Junta de Freguesia” 
local. O novo Chefe prometeu, ainda, empenho para representar dignamente 
a associação. Já António Luís Beites Soares mostrou o seu reconhecimento por 
o Grupo AEP 163 “ter estado sempre disponível para dar o seu contributo para 
as atividades que o Município precisou, independentemente de não estarem 
na sua plenitude”. Para o autarca, “houve muito trabalho, esforço, dedicação e 
empenho para reativarem este grupo”, frisando que o Município está disponível  
para apoiar as iniciativas dos Escoteiros penamacorenses. “É um momento  
importante para o nosso concelho”, disse.

GRUPO DE ESCOTEIROS 
DE PENAMACOR OFICIAL-
MENTE REATIVADO

MERCADO ECO NO 
PRIMEIRO SÁBADO DO 
MÊS EM PENAMACOR

MUSEU MUNICIPAL É 
UMA DAS DUAS ENTIDADES 
PORTUGUESAS 
A INTEGRAR GRUPO 
IBERO-AMERICANO

De referir que este evento teve em conta todas as medidas de 
segurança propostas pela Direção Geral de Saúde, relativamente 
ao COVID-19, garantindo-se a saúde e segurança de todos os 
participantes e staff.

cada vez mais pro-ativo. Com este fórum, preten-
demos dar algumas respostas e ferramentas para 
auxiliar a esta reestruturação de rotinas”, disse. Já 
Anabela Castilho lembrou a troca de experiências e 
partilha de conhecimento que este fórum permitiu. 
“Espero que permita crescimento pessoal e profis-
sional e que seja um enriquecimento para todos”, 
referiu a Vereadora da Juventude.
Esta iniciativa insere-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 so-
cial, cultural, educativa, desportiva, recreativa, entre 
outras. Sem substituir ou chamar a si responsabili-
dades na vida coletiva de cada Associação, o Muni-
cípio de Penamacor pretende auxiliar no processo 
de apoios e subsídios às coletividades, colaborando 
na promoção de um associativismo empreendedor 
e dinâmico, com objetivos 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 recur-
sos, entre os pares.

“Em tempos de pandemia 
temos que nos reinventar. 
Temos que refletir sobre 
o estado e o futuro das 
nossas coletividades, que 
sempre desempenharam 
um papel fundamental nas 
comunidades”.

20 21

VI
DA

 M
UN

IC
IP

AL

VI
DA

 M
UN

IC
IP

AL



O momento alto do Penamacor Vila Madeiro 2020 
aconteceu no dia 23 de dezembro com o lançamen-
to oficial do videoclip do “Hino em Homenagem 
ao Maior Madeiro de Portugal” com música e letra 
original. O programa do dia 23 arrancou com um 
mercadinho de Natal com artesãos do concelho, 
no Largo D.ª Bárbara Tavares da Silva. Ao final da 
tarde, espaço para o Live Cooking “Doces de Natal: 
rabanadas”, com o Chef Valdir Lubave. No início da 

noite, a programação online continuou com uma 
mensagem do Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor, António Luís Beites Soares, seguida da 
Apresentação do livro “Madeiro – Fólios de Poesia 
I”. Este livro de textos poéticos sobre a tradição do 
Madeiro tem a participação de autores reconhecidos 
portugueses e espanhóis, uma vez que a tradição é 
transversal aos dois países. Depois da apresentação 
oficial do videoclip do “Hino em Homenagem ao 

Maior Madeiro de Portugal” seguiu-se a atuação do 
Coro Gospel Genesis, a partir do Convento de Santo 
António e também com transmissão online na pági-
na de Facebook do Município de Penamacor. Já no 
dia 24, decorreu uma Visita Guiada e Encenada ao 
Convento de Santo António e, no dia 25, foi trans-
mitido um vídeo com um presépio ao vivo realizado  
pelas crianças do Jardim de Infância Nossa Senhora 
das Dores. 

Na impossibilidade de se realizar a Festa de Natal 
do Pré-Escolar e Primeiro Ciclo, este ano o Pai Natal 
deslocou-se na sexta-feira, dia 18 de dezembro, ao 
Jardim de Infância de Nossa Senhora das Dores para 
entregar em pessoa as prendas aos mais pequenos. 
Já da parte da tarde, o Pai Natal deslocou-se ao 
Centro Escolar de Penamacor para distribuir pren-
das e sorrisos às crianças. O programa continuou 
no domingo, dia 20 de dezembro, com o senhor 
simpático de barbas longas e brancas a percorrer as 
freguesias do concelho, acompanhado do seu Duen-
de e de animação musical, dando um pouco de cor 
e alegria a este Natal diferente de crianças, idosos 
e restantes munícipes do concelho. No período da 
manhã, esteve nas freguesias do norte do concelho, 
chegando perto do almoço a Penamacor. Da parte 
da tarde, percorreu a zona sul. Finalmente, ainda no 
dia 20, decorreu o Concerto de Natal com os alunos 
da Academia de Música e Dança do Fundão - Polo 
de Penamacor. No dia 7 de dezembro, o evento foi 
inaugurado com uma mensagem do Presidente da 
Câmara Municipal, António Luís Beites Soares, na 

página de Facebook do Município. Ao final da tarde, 
decorreu a sessão de live cooking “Doces de Natal: 
sonhos”, com o Chef Valdir Lubave e, ao início da 
noite, foi publicado um vídeo promocional sobre a 
concentração do Madeiro no recinto de Nossa Se-
nhora do Incenso. Já no dia 8, foi possível assistir a 
um vídeo promocional sobre o cortejo do Madeiro 
e decorreu uma nova sessão de live cooking com o 
Chef Valdir Lubave “Doces de Natal: coscorões”. Por 
fim, decorreu o 4º Encontro de Cantares ao Menino, 
com os grupos “Modas Antigas” e “Antiqua Trio”.

O momento alto do Penamacor Vila Madeiro 2020 
aconteceu no dia 23 de dezembro com o lançamen-
to oficial do videoclip do “Hino em Homenagem ao 
Maior Madeiro de Portugal” com música e letra origi-
nal. O hino conta com a participação de diversos mú-
sicos do concelho, com letra do poeta António Salva-
do e com música de Daniel Real e Gonçalo Santos, sob 
a coordenação de Sara Gaspar e André Oliveirinha. 
Recorde-se que António Salvado, natural de Castelo 

Branco, é poeta, ensaísta, crítico, antologiador, tradu-
tor, organizador de edições e diretor de publicações 
culturais, tendo a sua obra reconhecida várias vezes 
com prémios nacionais e internacionais: Medalha de 
Ouro da Câmara Municipal de Castelo Branco, Me-
dalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura de 
Portugal, Comenda da Ordem de Santiago da Espada  
Presidência da República, Medalha da Asociación 
Universitária Iberoamerocana de Postrago, entre  

outras. Em 1980, ganhou o Prémio Fernando China-
glia/Personalidade Cultural, da União Brasileira de es-
critores e, em 1986, foi galardoado com a Medalha de 
Mérito da Universidade Pontifícia de Salamanca. Os 
seus poemas integram importantes antologias portu-
guesas e estrangeiras e encontram-se traduzidos em 
várias línguas. Desde que foi publicado até ao final de 
2020, o vídeo do Hino ao Maior Madeiro de Portugal 
contava já com mais de 12 mil visualizações.

O Município de Penamacor lançou o livro “Madeiro 
– Fólios de Poesia I”. Este livro de textos poéticos 
sobre a tradição do Madeiro tem a participação de 
autores reconhecidos portugueses e espanhóis, uma 
vez que a tradição é transversal aos dois países. A 
apresentação, que decorreu no Museu Municipal e 
que teve transmissão em direto na página de Face-
book do Município, contou com a presença de Pedro 
Salvado, Diretor do Museu Arqueológico Municipal 
José Monteiro, do Fundão, e André Oliveirinha, Téc-
nico Superior do Museu Municipal de Penamacor, 
enquanto coordenadores do livro, e de Carlos da 
Aira, Alfredo Perez de Alencart e João Rasteiro, em 
representação dos poetas que contribuíram para que 
esta obra fosse possível. “Madeiro - Fólios de Poesia 
I” é um contributo para a preservação e divulgação 
da tradição cultural ancestral do Madeiro, enquanto 
agregadora de comunidades e de gerações e da qual 
Penamacor é um exemplo único. A obra conta com 
poemas de Aurelino Costa, António Salvado, Alfredo 
Pérez Alencart, António Teixeira e Castro, Carlos Da 
Aira, Carlos Cruchinho, Helena Villar Janeiro, Hugo 
Milhanas Machado, João Rasteiro, Joaquim Cardoso 
Dias, José Miguel Santolaya Silva, Leocádia Regalo, 
Luís Filipe Pereira, Luís Castro Mendes, Miguel Rego,  
Maria Toscano, Nazaré de Sant’ Ana, Rosa Alice Branco,  
Stefania Di Leo. O livro está disponível na página de 
Internet do Município de Penamacor em formato 
PDF e disponível para venda no Museu Municipal de  
Penamacor.

PENAMACOR VILA MADEIRO 
COM PROGRAMA ALTERNATIVO

PAI NATAL DISTRIBUIU 
PRENDAS E SORRISOS POR 
PENAMACOR

LANÇADO “HINO EM HOMENAGEM AO MAIOR MADEIRO DE PORTUGAL”

LANÇADO 

O evento Penamacor Vila Madeiro realizou-se, em 2020, em moldes diferentes e online. O Município 
garantiu um programa alternativo para assegurar a continuidade do certame.

Devido aos constragimentos atuais, o evento realizou-se este ano em moldes diferentes e online, tendo o Município de 
Penamacor garantido um programa alternativo para assegurar a continuidade do certame. De referir que este evento 
teve em conta todas as medidas de segurança propostas pela Direção Geral de Saúde, relativamente ao COVID-19, 
garantindo-se a saúde e segurança de todos os participantes e staff. O Município de Penamacor continuará empenhado 
em colaborar com as entidades competentes para, dentro das suas capacidades e competências, poder contribuir para 
a mitigação dos efeitos do surto de Coronavírus junto das populações.

MADEIRO – FÓLIOS 
DE POESIA I
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O músico Miguel Gameiro deu um concerto único 
no ponto mais alto da Torre do Relógio de Pena-
macor, em plena Zona Histórica da Vila, com um 
cenário natural, cultural e arquitetónico em seu 
redor. A atuação foi transmitida online e em di-
reto no Facebook do Município, mostrando aos 
habitantes do concelho, da região, do país e do 
mundo aquilo que de melhor possui. O concerto, 
que aliou um espetáculo de luzes e som, decor-
reu no dia 31 de julho e pretendeu assinalar a 
Feira Terras do Lince, certame que habitualmente  

Já são conhecidos os vencedores do “Concurso de 
Criação Artística - O Lince sob Perspetiva”, orga-
nizado pelo Município de Penamacor, através do 
Gabinete de Cultura. Na categoria de “Pintura”, o 
vencedor foi Carlos Nuno da C. Silva, com a obra 
“Pausa para Banho ao Luar”. O segundo lugar 
foi atribuído a Susana Cristina Ferreira de Carvalho, 
com a obra “Lynx Pardinus”, e o terceiro a Alme-
rinda da Conceição Peres dos Santos Lobo Guia, com 
a obra “Lince Natura”. Já na categoria de “Escul-
tura”, o primeiro prémio ficou na posse de Ester 
Andrade, com a obra “Felincidade”, o segundo de 
Manuel João Vitorino Robalo, com a obra “Lince de 

Penamacor”, e o terceiro de Vitor Manuel Costa Ra-
mos, com a obra “Os Manos Linces”. Finalmente, 
na categoria de “Artesanato”, o primeiro prémio 
foi atribuído a Maria Gabriela Gil Antunes, com a 
obra “Lynx Pardinus”, o segundo lugar a António 
Manuel Pombo Carriço, com a obra “Da Pinha ao 
Lince”, e o terceiro a Helena Isabel Gomes Mesquita, 
com a obra “Lince d´os Helenos”. As menções hon-
rosas foram atribuídas a Carlos Silva, na categoria 
de escultura com a obra “O Alfa e o Ómega”, a Raúl 
Mendonça, também na categoria de “Escultura”, 
com a obra “O Felino” , e a António Gonçalves, na 
categoria de artesanato, com a obra “Rustilynx”.

Recorde-se que no âmbito do “Concurso de Criação 
Artística - O Lince sob Perspetiva”, nas áreas da 
escultura, pintura e artesanato, foram recebidas 38 
inscrições, de norte a sul do país. O concurso deu 
origem a uma exposição. Esta iniciativa teve como 
objetivos potenciar e desenvolver a criação artís-
tica, descobrir novos talentos, manter presente na 
memória e na atenção dos cidadãos o Lince Ibérico, 
que já teve na Serra da Malcata o seu habitat natu-
ral, e contribuir para manter e impulsionar o projeto 
da sua reintrodução no território. A exposição “O 
Lince sob Perspetiva” esteve patente até ao dia 18 
de setembro no Museu Municipal de Penamacor.

CONHECIDOS VENCEDORES 
DO CONCURSO “O LINCE SOB PERSPETIVA” EM PENAMACOR

O Município de Penamacor realizou três 
ateliês de cultura e gastronomia, durante o 
mês de agosto. As sessões de livecooking 
 ficaram a cargo do Chef Valdir Lubave, sendo  
que esta iniciativa online foi transmitida na 
página de Facebook do Município. No dia 16 
de agosto, decorreu a sessão de foraging 
“Da Ribeira da Bazágueda para a nossa 
mesa”, no dia 23 de agosto a sessão “Da 
natureza para a nossa mesa” e no dia 30 de 
agosto a sessão “O que a natureza nos dá”.

FESTIVAL PENAMACOR ONLINE 
MOSTRA O QUE DE MELHOR HÁ NO CONCELHO MUNICÍPIO 

DE PENAMACOR 
DINAMIZA SESSÕES 
DE LIVECOOKING 
ONLINE

O Município de Penamacor, através do Museu Muni-
cipal, realizou diversas Visitas Guiadas e Encenadas 
ao longo do último semestre. A Visita “Por entre 
culturas judaicas” realizou-se no dia 27 de se-
tembro. Com mais esta Visita Guiada e Encenada, 
pretendeu-se dar a conhecer a herança judaica na 
Vila de Penamacor, não esquecendo a figura maior 
deste legado: o médico António Nunes Ribeiro San-
ches. Recorde-se que Penamacor pertence à Rede 
de Judiarias de Portugal, sendo que esta atividade 
serve, igualmente, como pretexto para assinalar o 
Dia Mundial do Turismo e as Jornadas Europeias 

do Património. Já a Visita Guiada e Encenada “Os 
Mistérios de Penha de Macor: A Lenda do Rei de 
Penamacor” decorreu no dia 31 de outubro. Por 
fim, o Município de Penamacor, através do Museu 
Municipal, e com o apoio da Junta de Freguesia de 
Vale da Senhora da Póvoa, realizou mais uma Visita 
Guiada e Encenada, desta vez ao património cultu-
ral e natural daquela freguesia. A Visita Guiada e 
Encenada “Opa 2P” levou os participantes a uma 
viagem através da Serra d’Opa, na Freguesia do Vale 
da Senhora da Póvoa, no concelho de Penamacor, 
para conhecer os patrimónios natural e cultural da 

mesma. No âmbito do património natural, os parti-
cipantes foram acompanhados por figuras ligadas 
ao culto das águas, associadas à fonte da Senhora 
da Póvoa e à Fonte Santa, importante local desde o 
período de ocupação romana. Dentro do património 
cultural foi abordada a trilogia Santuário da Senho-
ra da Póvoa, Castro da Serra d’Opa e Freguesia do 
Vale da Senhora da Póvoa, que será o triângulo das 
origens da ocupação daquele espaço. A iniciativa 
decorreu no dia 18 de julho. Estas iniciativas cultu-
rais realizaram-se exclusivamente online, tendo sido 
transmitidas na página de Facebook do Município. 

O Município, em colaboração com a SG Produções 
realizou o Festival Penamacor Online, durante os 
meses de julho e agosto. Durante estes dois meses, 
decorreram atuações de grupos musicais, promo-
vendo-se igualmente os alojamentos, os produtos 

e o artesanato locais. As atuações foram transmi-
tidas na página de Facebook do Município. De re-
ferir que durante a iniciativa foram seguidas todas 
as medidas de segurança propostas pela Direção  
Geral de Saúde.

CONCERTO ÉPICO DE MIGUEL
GAMEIRO NA TORRE DO RELÓGIO

De referir que este evento teve 
em conta todas as medidas de 
segurança propostas pela Direção 
Geral de Saúde, relativamente 
ao COVID-19, garantindo-se a 
saúde e segurança de todos os 
participantes, músicos e staff.

VISITAS GUIADAS E ENCENADAS

marca o calendário de verão em Penamacor. 
Foram muitos os habitantes da Vila que, sem 
ajuntamentos, das janelas e terraços de cada 
um, desfrutaram deste concerto. Nas palavras 
de Miguel Gameiro, este foi um concerto muito 
especial, com uma vista lindíssima sobre a Vila e 
o Concelho e com um som fantástico. “Faltam as 
pessoas, como estou habituado, mas espero 
que possam viver connosco este concerto tão 
especial. Estamos no topo do mundo e fomos 
muito bem recebidos. Este é o primeiro con-
certo desde a pandemia já que a nossa tour foi  
adiada para 2021”. Já o Presidente da Câmara  
Municipal de Penamacor, António Luís Beites  

Soares, recordou que neste fim de semana se rea-
lizaria habitualmente a Feira Terras do Lince mas 
que entretanto foi cancelada. “Por isso, quise-
mos assinalar a data, apresentando um evento 
completamente diferente, em plena Zona His-
tórica. Todos os que quiserem aproveitar este 
momento único podem fazê-lo com recurso 
às novas tecnologias mas também das suas 
casas ou das suas varandas. Este concerto as-
sinala um momento histórico e memorável de  
Penamacor”.
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COM FINANCIAMENTO DE CERCA 
DE 400 MIL EUROS

PENAMACOR TEM CLDS PELA 1ª VEZ

Jaime Lopes dias foi homenageado num festival or-
ganizado pelo Município de Penamacor, em colabo-
ração com a Junta de Freguesia do Vale da Senhora 
da Póvoa, e que decorreu no fim de semana de 21 e 
22 de novembro. No sábado à noite, dia 21, a Igreja 
daquela freguesia recebeu aquele que foi um dos ex-
poentes máximos do certame: um concerto de cria-
ção musical, com base nas recolhas de Jaime Lopes 
Dias publicadas na sua obra “Etnografia da Beira”, na 
qual participaram vários músicos locais, sob a coor-
denação de Sebastião Antunes. Alcina Cruchinho, 
António Supico, Carlos Da Aira, Daniel Real, Gonçalo 
Santos, Pedro Domingues, Rúben Páscoa e a Banda 
Filarmónica de Aldeia de João Pires deliciaram os 

ouvintes, num espetáculo que foi transmitido na 
página de Facebook do Município de Penamacor e 
que pode ser ouvido por toda a aldeia. Já no dia 22, 
domingo, da parte da manhã, decorreu a conversa 
aberta “Jaime Lopes Dias - o papel dos etnomusi-
cólogos dos séculos XX e XXI na salvaguarda do 
património imaterial”, com José Alberto Sardinha, 
Pedro Salvado e Tiago Pereira, na qual se garantiu 

que a vasta obra do etnógrafo, escritor e historiador 
português permitirá dar continuidade ao evento 
nos próximos anos, esperando-se que as limitações 
atuais o permitam realizar noutros moldes e de 
uma forma mais alargada à que os tempos atuais 
permitem realizar. O programa arrancou no dia 21, 
com a abertura oficial. Por esta hora foi inaugurada 
uma exposição sobre a vida e obra do patrono do 
festival, da autoria de alunos do Agrupamento de 
Escolas Ribeiro Sanches. Ainda da parte da manhã 
do mesmo dia, decorreu o workshop de gastrono-
mia “Azeite e caça na cozinha contemporânea”, a 
cargo do chef Valdir Lubave, e, ao início da tarde, 
teve lugar o Workshop de Cultura “Azulejaria - A 

JAIME LOPES DIAS 
HOMENAGEADO EM FESTIVAL 
NO VALE DA SENHORA DA PÓVOA

O Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) de 4ª 
Geração Penamacor Inclusivo assinalou, entre os dias 1 e 
9 de outubro, a Semana do Idoso. Esta atividade, desen-
volvida nas várias freguesias do concelho de Penamacor, 
teve como objetivos assinalar o Dia do Idoso, comemorado 
a 1 de outubro, e a Festa do Idoso, que este ano não se 
realizou devido à Pandemia de COVID-19, além de dar a 
conhecer o projeto, que arrancou a 1 de julho. Durante a 

iniciativa, foram distribuídos panfletos sobre o CLDS 4G 
Penamacor Inclusivo e tiradas fotografias alusivas ao dia, 
não faltando animação musical. Foi, ainda, entregue uma 
lembrança aos participantes. De referir que as atividades 
foram realizadas exclusivamente ao ar livre. Esta atividade  
foi organizada pelo CLDS de 4ª Geração Penamacor 
Inclusivo, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia, da 
Câmara Municipal e das Juntas de Freguesias do concelho.

CLDS 4G PENAMACOR INCLUSIVO ASSINALOU SEMANA DO IDOSO

Com o regresso do ano letivo, a Biblioteca Municipal de Pe-
namacor voltou a dinamizar a atividade “Hora do Conto” na 
página de Facebook do Município de Penamacor. Todas as 
semanas, às sexta-feiras, está a ser trabalhada uma histó-
ria 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. Além desta atividade 
online, a equipa também se tem deslocado ao Centro Escolar 
de Penamacor para realizar esta atividade junto das crianças. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAMACOR 
CONTA UM CONTO ONLINE TODAS AS SEMANAS

O evento realizou-se a 21 e 22 de novembro, no Vale da Senhora da Póvoa, tendo sido transmitido num 
formato online. Concerto com base nas recolhas de Jaime Lopes Dias foi o momento alto do certame

arte de decorar o azulejo”, a cargo de Maria do 
Carmo Azevedo. Ainda no mesmo dia, os artesãos 
de Penamacor António Gonçalves, Armando Vinagre,  
Elizabete Pelicano e Maria do Carmo Azevedo  
foram os responsáveis pela programação, seguidos 
a meio da tarde, pela atividade “A vida de um adufe 
- Da pele à música”. Ainda no dia 21, teve lugar uma 
rubrica sobre teatro popular com Paulo Laranjo, da 
Casa da Cultura da Orada. Este evento foi efetuado 
num formato online e pretendeu ser uma homena-
gem a Jaime Lopes Dias, “filho” do Vale da Senhora 
da Póvoa e importante etnógrafo do século XX, com 
um papel preponderante na salvaguarda e na di-
vulgação do património etnomusical desta região. 
Este festival pretendeu, igualmente, ser uma ação 
de enaltecimento do vastíssimo património cultu-
ral do concelho de Penamacor e daquela freguesia. 
Jaime Lopes Dias (1890-1977) nasceu em Vale de 
Lobo e tornou-se um etnógrafo, escritor e histo-
riador português. Em 1912, licenciou-se em Direito 
pela Universidade de Coimbra e, no decorrer do seu 
percurso profissional, exerceu cargos públicos em 
diversas instituições e publicou várias obras sobre a 
região, das quais se destaca “A Etnografia da Beira”, 
publicada em 10 volumes. Foi também responsável 
por dirigir e colaborar em diversas publicações da 
região de Castelo Branco e Lisboa. De referir que, 
muitas obras promovidas no Vale da Senhora da 
Póvoa durante o século XX tiveram o seu apoio, 
como aconteceu, por exemplo, com a construção da 
igreja, da Alameda dos Balcões e da cantina escolar.

(...) pretendeu ser uma home-
nagem a Jaime Lopes Dias, 
“filho” do Vale da Senhora da 
Póvoa e importante etnógrafo 
do século XX, com um papel 
preponderante na salvaguarda 
e na divulgação do património 
etnomusical desta região. 

Este evento teve em conta todas as medidas de segurança 
propostas pela Direção Geral de Saúde, relativamente ao 
COVID-19, tendo-se garantindo a saúde e segurança de todos os 
participantes, músicos e staff. 

O Penamacor Inclusivo arrancou em Penamacor a 1 de ju-
lho de 2020. Com duração de 3 anos, enquadra-se no âm-
bito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) 
de 4ª Geração enquanto instrumento nacional de combate 
à exclusão social. É neste contexto que o “Penamacor In-
clusivo” valorizará a oportunidade conferida para promover 
a inclusão social ativa, a provisão de respostas sociais a 
públicos diferenciados e dotar-se de mecanismos de pre-
venção e intervenção sobre as tendências regressivas que 
o território enfrenta. Assim, durante estes próximos 3 anos, 
o Penamacor Inclusivo estará do lado das populações, pro-
movendo o desenvolvimento social junto da comunidade 

e do território penamacorense. Este projeto irá atuar em 
três eixos distintos: O primeiro centra-se no “Emprego, For-
mação e Qualificação”; o segundo na “Intervenção Familiar 
e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil” e o terceiro na 
“Promoção do Envelhecimento Ativo e Apoio à População 
Idosa”. Durante os três anos em que decorre, o Penamacor 
Inclusivo irá desenvolver diversas atividades nestes três 
eixos de intervenção. 
A Entidade Coordenadora Local de Parceria (ECLP) é a Santa 
Casa da Misericórdia de Penamacor, sendo o Município de 
Penamacor o principal parceiro do projeto.
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No dia 3 de dezembro comemorou-se o Dia da Pessoa com Deficiência. Com 
o objetivo de sensibilizar os mais jovens para a inclusão e consciencializar a 
envolvente escolar para esta temática, a data foi assinalada com a dinami-
zação de atividades de reflexão. Foram realizadas sessões nas turmas, sensi-
bilizando para a importância da inclusão, o valor da diversidade e o respeito 
pela diferença. 
No presente ano letivo, o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e o Plano 
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Município 
de Penamacor juntaram-se para que este dia não fosse lembrado apenas na 
escola, mas sim em toda a comunidade. Assim, foram distribuídos por toda a 
comunidade, cartazes, pulseiras e marcadores de livros com a frase de Char-
les Evans Hughs “Quando perdemos o direito de ser diferentes, perdemos o 
privilégio de sermos livres”, com impressão também em braille, e ilustrações 
de alunos do 1ºciclo. Ao longo do dia, a rádio “Voz da Raia” transmitiu, igual-
mente, frases alusivas à inclusão, ditas por elementos do PIICIE.
E porque a inclusão é um projeto coletivo, todos são convocados a construir 
um mundo mais justo e inclusivo.

PIICIE DO MUNICÍPIO 
DE PENAMACOR
E AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS RIBEIRO 
SANCHES ASSINALAM 
DIA INTERNACIONAL 
DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do 
Município de Penamacor, no âmbito das medidas educativas que têm por 
objetivo promover o sucesso escolar neste território educativo, iniciou uma 
nova rubrica na Rádio Voz da Raia, sediada no concelho. “Poesia aos peda-
cinhos” foi desenhada para promover e estimular o sucesso na aquisição da 
aprendizagem da leitura através de instrumentos inovadores, neste caso 
com a participação numa rubrica da rádio, onde as crianças são convidadas 
a ler pequenos poemas. A atividade decorre todas as terças-feiras, pelas 
11:00, e, ao longo da semana, em horário indefinido. Esta atividade tem 
a colaboração dos alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches e das crianças do Infantário Nossa Sra. das Dores, da Santa Casa da 
Misericórdia de Penamacor.

“POESIA AOS PEDACINHOS” 
NA RÁDIO VOZ DA RAIA COM 
A COLABORAÇÃO DOS ALUNOS 
DE PENAMACOR

PIICIE DO MUNICÍPIO DE PENAMACOR 
DISTRIBUI MATERIAL ESCOLAR

Arrancou, no primeiro período letivo, a terceira edi-
ção do Projeto Filosofia para Crianças e Jovens, este 
ano aplicado aos alunos dos primeiro e segundo 
ciclos do ensino básico do Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches. Com os alunos do primeiro ciclo, 
desde o arranque do ano escolar, foram abordados 
temas como as emoções (na construção dos instru-
mentos de avaliação das sessões); o que é a Filosofia; 
a coruja, como símbolo da Filosofia; a Atitude Filosó-
fica (explorando a curiosidade e o ato de perguntar/
questionar); e a introdução aos valores éticos (como 
por exemplo interajuda, cooperação, trabalho em 
equipa, partilha, amizade, empatia, entre outros). 
De realçar que os temas da atitude filosófica e dos 
valores éticos foram abordados através da leitura e 
análise do conto infantil “A que sabe a Lua?” de de 
Michael Grejniec. Neste ciclo de ensino, procurou-se 
dar continuidade à metodologia de trabalho já in-
troduzida nas edições anteriores, obtendo um equi-
líbrio entre a abordagem de conceitos filosóficos,  

PROJETO FILOSOFIA PARA 
CRIANÇAS REGRESSOU PARA A TERCEIRA EDIÇÃO
O projeto Filosofia para Crianças arrancou, no início do ano letivo, para a terceira edição, em Penamacor. 
Os destinatários são os alunos dos primeiro e segundo ciclos de ensino

Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), 
elaborado pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), tendo como principal objetivo o desenvolvi-
mento de medidas educativas orientadas para a promoção da inclusão, do sucesso educativo e da redução e pre-
venção do abandono escolar precoce. O PIICIE é liderado pela CIMBB, em parceria com o Município de Penamacor, 
e cofinanciado pelo Centro2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

a partir da introdução das histórias infantis e algu-
mas tarefas que propiciam a concentração e o rela-
xamento. Já com os alunos do segundo ciclo, além 
de uma pequena abordagem aos temas trabalha-
dos com os alunos do primeiro ciclo, explorou-se a 
contextualização cronológica da civilização grega 
(o berço da filosofia ocidental) e o Mito de Athena,  
com o objetivo de complementar matérias das 
unidades curriculares do 5º e 6º ano. Nas turmas 
do segundo ciclo, as primeiras sessões tiveram um 
caráter mais teórico com o objetivo de esclarecer a 
origem da filosofia e o que é, sendo que, no futuro, 
as sessões irão assumir um caráter mais prático e 
significativo para os alunos, pretendendo-se que 
estes problematizem a realidade em que vivem/
vivemos, e que sejam eles próprios atores na pro-
cura das respostas. Apesar da conjetura pandémica 
vivenciada, as sessões decorreram presencialmente 
com todas as turmas respeitando o distanciamento 
entre os alunos e a intransmissibilidade de material 
escolar com recurso ao Kit individual da Filosofia, 
cedido pelo Município de Penamacor no início do 
ano letivo a todos os alunos participantes.

Este projeto conta, mais uma vez, com o apoio de 
uma formadora certificada pelo Centro de Formação 
de Educadores e Professores da Associação Portu-
guesa de Ética e Filosofia Prática. Recorde-se que 
o projeto Filosofia para Crianças tem como grandes 
finalidades a promoção do espírito crítico e da li-
berdade de pensar, aliadas ao desenvolvimento do 
raciocínio e das capacidades argumentativas, procu-
rando a construção de uma “comunidade de inves-
tigação”, encontrada a comunhão de ideias entre os 
elementos de um grupo, em crianças entre os 6 e os 
10/11 anos de idade. No segundo ciclo, incentivan-
do o pensamento individual e valorizando o esforço 
de pensar por si próprio e de defender as suas opi-
niões, procura-se, nas sessões, reservar o espaço/
tempo para que cada participante possa expor as 
suas ideias e desenvolver os seus raciocínios acerca 
de um determinado tema.

“Quando perdemos o direito de ser diferentes, perdemos o privilégio de sermos livres”
Charles Evans Hughs

O PIICIE do Município de Penamacor distribuiu, a todos os alunos que fre-
quentam o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e Infantário Nossa 
Senhora das Dores, um saco com material escolar de apoio às atividades 
letivas e ao estudo, que visam estimular novas técnicas de estudo e promo-
ção do sucesso escolar das aprendizagens.
O saco continha uma caixa de lápis de cor que garante, em tempos  
Covid-19, a não partilha de material durante as atividades entre crianças, 
um diário de aprendizagem, que permite organizar o estudo por disciplinas, 
e um bloco de notas para facilitar a organização dos conteúdos que se estão 
a lecionar.
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A PT281+ Ultramarathon Portugal passou pelo concelho de Penamacor, na 
madrugada do dia 24 de julho. Junto ao Clube Caça e Pesca de Penamacor 
esteve montado um posto de controlo, onde os atletas puderam repousar ou 
abastecer. A prova conta, este ano, com 96 inscritos, oriundos de 12 países di-
ferentes, e tem, como vem sendo habitual, um percurso de 281 quilómetros. O 
percurso é feito de forma contínua, com partida de Belmonte e passagens por 
Penamacor, pela Serra de Malcata, Monsanto e Penha Garcia, Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco, Tejo Internacional, Vila Velha de Ródão, Portas de Ródão, Olei-
ros pelos Trilhos dos Apalaches com final na praia fluvial da Aldeia Ruiva em 
Proença-a-Nova. É feito em regime de semi autossuficiência, ou seja, apesar de 
ser um percurso contínuo, com um tempo limite de conclusão, os participantes 
encontrarão ao longo do percurso vários Postos de Controlo, onde poderão 
descansar e reabastecer as suas forças. A PT281+ Ultramarathon Portugal con-
tou com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Penamacor e 
com a colaboração do Clube de Caça e Pesca da Vila.
De referir que a passagem da prova pelo concelho de Penamacor teve em 
conta todas as medidas de segurança propostas pela Direção Geral de Saúde, 
relativamente ao COVID-19, garantindo-se a saúde e segurança de todos os 
participantes, respetivas equipas e staff.

PT281+
ULTRAMARATHON 
PORTUGAL PASSOU 
POR PENAMACOR

A exposição “Química, Arte e Cristais”, da autoria de Clementina Teixeira, esteve patente 
na página de Facebook e no site da Câmara Municipal de Penamacor até ao dia 27 de 
novembro. Esta exposição consiste num catálogo de padrões decorativos, que associam a 
química e os cristais de cultura à arte. Estes padrões podem ser utilizados nas indústrias 
têxtil e papeleira, destinando-se também às escolas como material didático como, por 
exemplo, na criação de origamis. Para a criação destes padrões, Clementina Teixeira, que é 
Engenheira Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Professora 
Aposentada do Instituto Superior Técnico, recorre a aplicações de telemóvel (inteligência 
artificial). A autora deste catálogo, que conta com várias centenas de peças espalhadas 
por vários pontos do país, dedica-se, há mais de 27 anos, à ciência dos cristais (química, 
física, geologia, materiais e matemática), trabalhando na ligação da química à arte desde 
2012. A exposição foi essencialmente dedicada à comunidade escolar, tendo estado, con-
tudo, disponível para o público em geral.

A Biblioteca Municipal de Penamacor tinha reservado para o mês de ou-
tubro a exposição “Bichos e Bicharada”. Esta mostra consiste num espólio 
de 40 figuras descritivas de insetos e aracnídeos dos cinco continentes do 
Globo. No entanto, devido à situação pandémica atual, a exposição não es-
teve aberta ao público, podendo ser visitada através de algumas imagens 
disponibilizadas na página de Facebook do Município.

EXPOSIÇÃO ONLINE “QUÍMICA, ARTE 
E CRISTAIS” DISPONÍVEL NOS MEIOS 
DIGITAIS DO MUNICÍPIO DE PENAMACOR

EXPOSIÇÃO “BICHOS 
E BICHARADA”

AGENDA 
CONDICIONADA 
PELA EVOLUÇÃO 
DA COVID-19
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TRADIÇÕES

TODO O MÊS
O CANTAR DAS JANEIRAS
MEIMOA | Org.: JFM e ACDAM 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO

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.

JUNHO

LIVROS E LEITURAS 
12 A 25 
HORA DO CONTO 
“A MULHER GULOSA” CONTOS  
PARA RIR
ONLINE | Página de Facebook do Município  
Org.: CMP / BMP 

TRADIÇÕES 
29, 30 E 31 
FESTA DAS VARAS DO FUMEIRO
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.
ONLINE | Página de Facebook do Município 
Org.: JFA e CMP

EXPOSIÇÕES 
TODO MÊS 
EXPOSIÇÃO “AS MÁSCARAS 
DO CARNAVAL” 
Org.: CMP

TRADIÇÕES 
DE 8 A 12
CARNAVAL NA BIBLIOTECA
A Biblioteca Municipal de Penamacor 
disponibiliza/aluga Fatos de carnaval para 
adulto e criança, mediante caução.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal  
Org.: CMP / BMP

LIVROS E LEITURAS 
DE 8 A 23
HORA DO CONTO
“O AMOR DE PEDRO E INÊS” 
ONLINE | Página de Facebook do Município  
Org.: CMP / BMP 

CONVÍVIOS 
DIA 13 
CONVÍVIO “AS COMADRES  
E OS COMPADRES” 
MEIMOA | Org.: JFM e ACDAM

EXPOSIÇÕES 
TODO MÊS 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA EM AGUARELA 
“TAUROMAQUIA” 
Org.: CMP

MÚSICA 
TODO MÊS 
MARÇO POÉTICO - “POESIA E FADO”
ONLINE | www.cm-penamacor.pt 
Org.: CMP / BMP

LIVROS E LEITURAS 
DE 4 A 18  
HORA DO CONTO
“CHIBOS SABICHÕES”
ONLINE | Página de Facebook do Município  
Org.: CMP / BMP 

PASSEIOS E CONVÍVIOS 
DIA 20  
PASSEIO PEDESTRE DA PRIMAVERA 
MEIMOA | Org.: JFM e ACDAM

EXPOSIÇÕES 
DE 1 A 30 
EXPOSIÇÃO “CIÊNCIA E PADRÕES  
DECORATIVOS” 
ONLINE | www.cm-penamacor.pt 
Org.: CMP / BMP

PASSEIOS E CONVÍVIOS 
DIA 5 / 9H00 
CAMINHADA EM DIREÇÃO  
À SRA. DO INCENSO 
partindo junto às Almas, em Águas, em 
autonomia sendo que cada um deverá 
assegurar o transporte de regresso.
ÁGUAS

LIVROS E LEITURAS 
DE 9 A 23  
HORA DO CONTO
“OS URSOS NÃO LEEM!”
ONLINE | Página de Facebook do Município  
Org.: CMP / BMP 

FESTAS E ROMARIAS 
23, 24 E 25   
FESTA EM HONRA DE SÃO MARCOS
ÁGUAS | Org.: Comissão de Festas

PASSEIOS E CONVÍVIOS 
DIA 25   
PASSEIO PEDESTRE E CICLO TURISMO 
“VIVA O 25 DE ABRIL”
MEIMOA | Org.: JFM e ACDAM

CINEMA 
DE 3 A 31
CICLO DE CINEMA DA PRIMAVERA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: CMP / BMP

EVENTO 
DIAS 8 E 9
FESTIVAL PRIMAVERA NA SERRA  
DA MALCATA
A arte, a música e a cultura encontram-se na 
Serra mais colorida da Beira Baixa. Pretende-
se a promoção turística da Serra da Malcata, 
aliada à música, à cultura e à arte. O Festival 
Primavera na Malcata envolve inúmeras 
atividades como ação de pintura ao ar livre, 
por entre montes e vales, retratando, na tela, 
as fantásticas cores da primavera; concerto 
no dia 9, de tarde, em plena serra da 
Malcata; e exposição de escultura, nas ruas 
da Vila de Penamacor, subordinada ao tema 
“Grito de Liberdade”.
PENAMACOR | Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS 
DE 10 A 24
HORA DO CONTO
“CORAÇÃO DE MÃE”
ONLINE | Página de Facebook do Município  
Org.: CMP / BMP 

PASSEIOS E CONVÍVIOS 
DIA 15   
PASSEIO PEDESTRE
“O PASSEIO DA GIESTA”
MEIMOA | Org.: JFM e ACDAM

EXPOSIÇÕES 
TODO MÊS 
EXPOSIÇÃO DE ARTE EM XISTO  
SUBORDINADA AO TEMA:  
“CENAS DA VIDA RURAL” 
Org.: CMP

COMEMORAÇÕES 
DIA 1 
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL  
DA CRIANÇA
PENAMACOR | Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS 
DE 7 A 18
HORA DO CONTO
“QUIQUIRIQUI”
ONLINE | Página de Facebook do Município  
Org.: CMP / BMP 

FESTAS E ROMARIAS 
DIA 26   
ARRAIAL E SARDINHADA DE S. JOÃO
MEIMOA | Org.: JFM e ACDAM

COMEMORAÇÕES 
DIA 25   
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
PENAMACOR | Org.: CMP e Assembleia  
Municipal de Penamacor

COMEMORAÇÕES 
DIA 1 
DIA DO CONCELHO
PENAMACOR | Org.: CMP
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   
7 DE JULHO DE 2020
[01] Deliberado por maioria, com o voto a abstenção 
do senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Ratifi-
cação à Alteração Orçamental N.º 7/2020 e Alteração 
às Grandes Opções do Plano N.º 6/2020;
[02] Deliberado por maioria, com o voto contra 
do senhor vereador Filipe Batista,  aprovar ratificar 
o Despacho de Designação do Representante do 
Município na CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Início 
de procedimento e participação procedimental no 
Regulamento Municipal de Apoio à Educação;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de alteração ao PDM – Requalificação de solo urbano 
de “Espaço de uso especial” para “Espaço residencial 
tipo I”;

29 DE JULHO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade, aprovar a Ratifi-
cação à Alteração Orçamental N.º 8/2020 e Alteração 
às Grandes Opções do Plano N.º 7/2020;
[02] Deliberado por unanimidade, aprovar o Auto de 
Suspensão dos Trabalhos - Proc. N.º MB - 12/2018: 
“Ampliação da Zona Industrial de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade, aprovar a 
Nomeação do Representante do Dono da Obra, do Di-
retor de Fiscalização e do Coordenador de Segurança 
em Obra - Proc. N.º MA - 15/2018: “Reabilitação do 
Teatro Clube de Penamacor”;
[04] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Anulação 
Administrativa da deliberação do ponto 8 da Reunião 
Ordinária N.º 10 de 2020, ao abrigo do nº 2 do artigo 
165º e do artigo 168º do Código do Procedimento 
Administrativo e do artigo 53º da Lei 75/2013;
[05] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Anulação 
Administrativa da deliberação do ponto 9 da Reunião 
Ordinária N.º 10 de 2020, ao abrigo do nº 2 do artigo 
165º e do artigo 168º do Código do Procedimento 
Administrativo e do artigo 53º da Lei 75/2013;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Pagamento antecipado de duodécimos à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penama-
cor no âmbito da Pandemia COVID 19;
[07] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Proposta de 
Contrato Interadministrativo de Delegação e Trans-
ferência de Competências entre a Câmara Municipal 
de Penamacor e a Junta de Freguesia de Aranhas;
[08] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Proposta 
de Contrato Interadministrativo de Delegação e 
Transferência de Competências entre a Câmara 
Municipal de Penamacor e a Junta de Freguesia de 
Benquerença;
[09] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Proposta de 
Contrato Interadministrativo de Delegação e Trans-
ferência de Competências entre a Câmara Municipal 
de Penamacor e a Junta de Freguesia de Meimão;
[10] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Proposta de 
Contrato Interadministrativo de Delegação e Trans-
ferência de Competências entre a Câmara Municipal 
de Penamacor e a Junta de Freguesia de Meimoa;
[11] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Proposta de 
Contrato Interadministrativo de Delegação e Trans-
ferência de Competências entre a Câmara Municipal 
de Penamacor e a Junta de Freguesia de Salvador;
[12] Deliberado por maioria, com o voto contra do 

senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Proposta 
de Contrato Interadministrativo de Delegação e 
Transferência de Competências entre a Câmara Munici-
pal de Penamacor e a Junta de Freguesia de Vale da 
Senhora da Póvoa;
[13] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Proposta  
de Contrato Interadministrativo de Delegação e  
Transferência de Competências entre a Câmara Munici-
pal de Penamacor e a União de Freguesias de Aldeia 
do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires;
[14] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Proposta  
de Contrato Interadministrativo de Delegação e  
Transferência de Competências entre a Câmara 
Municipal de Penamacor e a União de Freguesias de 
Pedrógão de São Pedro e Bemposta;
[15] Deliberado por unanimidade aprovar o Início 
de procedimento e participação procedimental no 
Regulamento Municipal da Incubadora de Valorização 
dos Recursos Endógenos;
[16] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de minutas de protocolos a celebrar com a Associação 
Dignitude;
[17] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de minuta do 2.º Aditamento ao Contrato de Abertura 
de Crédito Outorgado por Escritura Datado de 16 de 
Julho de 2019;
[18] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Arrendamento da imóvel pertença da Câmara 
Municipal denominado de “Pingona”;
[19] Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo 
Municipal de Emergência Empresarial.

10 DE AGOSTO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto 
de Regulamento Municipal de Apoio à Educação;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Revogação do Protocolo de Cooperação celebrado 
entre o Município de Penamacor e a EmGrandeSer;

24 DE AGOSTO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratifi-
cação à Alteração Orçamental N.º 9/2020 e Alteração 
às Grandes Opções do Plano N.º 8/2020;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano  
de Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano de 
Mão-de-Obra e Plano de Pagamentos da Empreitada - 
Proc. N.º MA - 15/2018: “Reabilitação do Teatro Clube 
de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Emparcelamento Simples denominada “Martir- 
Penamacor”;

8 DE SETEMBRO DE 2020
[01] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar a Formação  
de Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Proc. 
N.º MA - 07/2020: “Reconversão do Antigo Edifício  
da GNR de Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Modelo 
de estrutura orgânica da Câmara Municipal de Pena-
macor para o ano de 2021;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Taxa  
de IMI a cobrar em 2021;
[04] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
senhor vereador Filipe Batista, aprovar o Arrenda-
mento do imóvel pertença da Câmara Municipal 
denominado de Pingona;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio à Santa Casa da Misericórdia  
de Penamacor;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 

Atribuição de Loja no Mercado Municipal;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o Mapa de 
Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar Trans-
portes Escolares – Ano letivo 2020/2021 – Adenda 
ao Protocolo entre o Município de Penamacor e a 
Rodoviária da Beira Interior, S.A.;

22 DE SETEMBRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Pedido 
de Declaração de Interesse Municipal da “Empreitada 
de Reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de 
Água a Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão, 
Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio no 
Âmbito da Saúde a Estratos Sociais Desfavorecidos do 
Município de Penamacor;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio 
Financeiro às Freguesias no âmbito da Pandemia 
COVID-19;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a alteração 
ao Fundo Municipal de Emergência Municipal com 
Prorrogação do Prazo;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar as 
Consolidações Definitivas de Mobilidade Intercarreiras 
da Categoria de Assistente Operacional para Técnico 
Assistente Técnico;

6 DE OUTUBRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Redução 
de taxas requerida por Rotas do Lince;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Redução 
de taxas requerida por António Ribeiro da Costa 
Martins, na qualidade de único herdeiro de Maria 
Glória Ribeiro de Jesus;

27 DE OUTUBRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Redução 
de taxas requerida por António Ricardo Craveiro 
Carvalho;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a  
Comparticipação Nacional de Projetos Aprovados  
à Associação de Municípios da Cova da Beira;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Consol-
idação de Mobilidade Intercarreiras de Trabalhadores 
em Funções Públicas; 
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª 
Adenda ao Protocolo – Ano letivo 2020-2021 – 
Transportes Escolares;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta 
de Protocolo com a Associação de Futebol de Castelo 
Branco;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio 
Financeiro à Associação Desportiva e Cultural de 
Pedrógão de São Pedro;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio 
Financeiro à Associação Desportiva Penamacorense.

9 DE NOVEMBRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Consulta 
Pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (2021-2030);
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro para Transportes 
Escolares;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à Santa Casa da Mis-
ericórdia de Penamacor no montante de € 2.396,00 
(Dois mil trezentos e noventa e seis euros); 
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à Santa Casa da  

Misericórdia de Penamacor no montante de € 
10.998,00 (Dez mil novecentos e noventa e oito euros); 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro no âmbito da Saúde  
a Estratos Sociais Desfavorecidos. 

2 DE DEZEMBRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas 
- Proc. N.º MB - 04/2020: “Requalificação Urbana do 
Centro de Meimão”; 
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudi-
cação da Empreitada de Obras Públicas e Aprovação 
da Minuta de Contrato - Proc. N.º MA - 07/2020: 
“Reconversão do Antigo Edifício da GNR  
de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Emparcelamento Simples denominada “Mina – 
Meimoa”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Redução 
de taxas requerida por António Manuel Esteves Leitão;
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Atualização de Taxas, Tarifas e outras Receitas a 
aplicar em 2021;
[05] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar Apreciação e Aprovação do Orçamento e 
Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para 2021;
[06] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar - Compromissos Plurianuais – Ano de 2021;
[07] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
Senhor vereador Filipe Batista Apreciação e Aprovação 
do Mapa de Pessoal e Organograma para 2021;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o Regula-
mento de Organização de Serviços para 2021;
[09] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar a Participação no IRS em 2021;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Atribuição de Loja no Mercado Municipal;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Protocolo entre a Câmara Municipal de Penamacor 
e a Associação Bandeira Azul da Europa;
[12] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à União de Aldeia de 
João Pires;
[13] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição 
de Apoio Financeiro ao Lar Residencial Dona Bárbara 
Tavares da Silva;
[14] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Desporti-
va e Cultural de Pedrógão de São Pedro;
[15] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição 
de Bolsas no Ensino Superior;
[16] Deliberado por unanimidade aprovar a Reembolso 
de Cadernos de Fichas;

9 DE DEZEMBRO DE 2020
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Descentralização Administrativa na Área da 
educação;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro ao Centro de Dia São 
bartolomeu de Aldeia do Bispo no montante de € 
19.654,32 (Dezanove mil seiscentos e cinquenta e 
quatro euros e trinta e dois cêntimos); 
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro ao Centro Paroquial 
Nossa Senhora da Quebrada no montante de € 
11.882,48 (Onze mil oitocentos e oitenta e dois euros 
e quarenta e oito cêntimos); 
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à Associação dos 
Escoteiros de Portugal – Grupo 163 – Penamacor no 
montante de € 1.000,00 (mil euros); 
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