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Há mais de um ano que enfrentamos esta terrível pan-
demia, não tendo sido ainda possível encontrar solução 
para a mesma. Apesar de termos avançado bastante 
no processo de vacinação, entramos no segundo se-
mestre de 2021 com a certeza que todos os cuidados 
continuam a ser poucos e que to-
dos temos que continuar a fazer a 
nossa parte para nos protegermos 
a nós próprios mas, sobretudo, aos 
grupos mais vulneráveis da nossa 
população. Da nossa parte, tudo 
continuaremos a fazer, dentro das 
nossas possibilidades, para contri-
buirmos para a mitigação dos efei-
tos do surto de Coronavírus junto 
das populações. Apesar de todas 
as condicionantes e turbulências 
da época em que vivemos, o traba-
lho a que nos propusemos quando 
assumimos os destinos da autar-
quia não parou. Estrategicamente,  
termos saneado a condição financeira do Município, po-
demos dizer, hoje, que possuímos uma situação financei-
ra invejável. Em face dessa situação, é altura de captar 
investimento, de criar emprego e de criar condições de 
fixação da população. Este é um passo natural, vindo na 
sequência do que tem vindo a ser feito na área da reabili-
tação urbana na Vila e nas freguesias, bem como na cria-
ção e remodelação de infraestruturas estruturantes para 
o concelho, como é um bom exemplo a nova adutora de 
abastecimento de água para Penamacor. Estamos, atual-
mente, a ultimar a ampliação da Zona Industrial, criando 
condições que não existiam para a atração de investi-
mento, e terminamos a requalificação do antigo celeiro de 
Penamacor, transformando-o num espaço de encubação 
e potenciador da captação de empresas e da criação de 
uma rede de teletrabalho e coworking alinhando-o com 
a linha estratégica anunciada pelo Governo Central. Aliás, 

considerando que esta pandemia irá trazer uma altera-
ção de paradigma para a nossa sociedade, continuamos 
a apostar no crescimento da rede de fibra ótica, com a 
pretensão de, brevemente, termos o concelho completa-
mente coberto por esta nova tecnologia.

Estas medidas, surgem, naturalmente, 
aliadas à nossa política de uma educação 
tendencialmente gratuita no concelho 
e a uma política de habitação que tem 
vindo e continuará a ser implementada 
no nosso Município. Penamacor tem 
Áreas de Reabilitação Urbana (ARU’s) e 
Programas Estratégicos de Reabilitação 
Urbana (PERU’s) em todas as freguesias 
do concelho, pretendendo-se conciliar 
com um pacote estratégico de incentivos 
habitacionais, à requalificação de habita-
ções existentes e à construção de novas 
habitações. De resto, as intervenções 
nas freguesias continuam, as obras na 
Zona Histórica da Vila estão a avançar, 

o Teatro Clube de Penamacor está a ser requalificado, 
a requalificação do antigo quartel da GNR está em obra 
e o processo de Cogestão da Reserva Natural da Serra 
da Malcata está em curso. Aliás, o potencial endógeno e 
turístico da Reserva e de todo o Concelho de Penamacor 
continua a ser merecedor do nosso forte investimento. 
Termino reforçando a imperial necessidade de continuar-
mos a manter todos os cuidados de higiene e segurança 
necessários nos tempos que se avizinham, na esperança 
que, brevemente, possamos regressar à normalidade das 
nossas vidas.
Neste boletim, pode ainda encontrar um pouco do que 
tem vindo a ser feito no primeiro semestre do ano.
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Depois de, estrategica-
mente, termos saneado 
a condição financeira do 
Município, podemos di-
zer, hoje, que possuímos 
uma situação financeira 
invejável. (...) é altura de 
captar investimento, de 
criar emprego e de criar 
condições de fixação da 
população.
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O Executivo do Município de Penamacor aprovou, 
em reunião de câmara de maio, a abertura do pro-
cedimento com recurso a Concurso Público com 
vista a formação de contrato de empreitada para 
a Requalificação Urbana do Norte de Penamacor. 
O Município pretende, com esta obra, melhorar a 

eficiência e sustentabilidade das redes, nomeada-
mente coletores de água, de saneamento e pluviais 
para as próximas décadas. Pretende-se, igualmente,  

melhorar as condições de circulação pedonal e 
do trânsito viário, a promoção de áreas verdes, a 
requalificação da rede de iluminação urbana e a 
beneficiação da rede de sinalização viária. O valor 
estimado do contrato é de cerca de meio milhão de 
euros, acrescidos de IVA. A proposta foi aprovada 
por unanimidade. Em fase de projeto encontra se, 
também, a Requalificação Urbana de toda Zona 
Este da Vila de Penamacor. Penamacor vai acolher um mega parque solare 

fotovoltaico, num investimento de cerca de 175 
milhões de euros. Em reunião do executivo foi 
aprovada a utilidade pública do projeto, que 
representa, além do investimento referido, 263 
postos de trabalho na fase de construção e 18 
postos permanentes no período de exploração. 
Este projeto, que se prevê que arranque no últi-
mo trimestre do ano, tem uma área de implan-
tação de 347 hectares e albergará um total de 
475 mil 266 painéis. Numa primeira fase, serão 
construídos três parques solares, agregados a 
uma subestação a construir no concelho e que 

terá uma linha condutora até à subestação da 
REN em Ferro. Além da redução de emissões de 
CO2 em toda a área dos três parques, este inves-
timento na zona sul do concelho de Penamacor 
permite um encaixe financeiro ao Município de 
900 mil euros durante os 30 anos de exploração, 
resultantes da cedência do direito de superfície 
de terrenos. O mega parque terá uma potência 
de ligação à rede de 208 Megawatts e produzirá 
energia equivalente a 462 Gigawatts por ano, o 
que corresponde ao consumo anual de 103 mil e 
176 famílias. Este projeto terá que ser aprovado 
ainda em Assembleia Municipal.

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO 
NORTE DE PENAMACOR VAI AVANÇAR

PENAMACOR RECEBE 
MEGA PARQUE  
SOLAR EM INVESTI-
MENTO DE 175  
MILHÕES DE EUROS

CONTRATO DE FORNECI-
MENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA REPRESENTA 
POUPANÇA DE CERCA 
DE 330 MIL EUROS AO 
MUNICÍPIO DE PENAMACOR

O Município de Penamacor adquiriu, por cerca de 260 mil 
euros, o edifício do antigo Minipreço. Aliada às obras na Zona 
Industrial e no antigo celeiro, esta aquisição pretende poten-
ciar, igualmente, a captação de investimento para o concelho.

MUNICÍPIO ADQUIRE 
EDIFÍCIO DO ANTIGO 
MINIPREÇO

O Município de Penamacor assinou, no dia 3 de maio, um 
contrato de fornecimento de energia elétrica com a empresa 
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. Este contrato, 
firmado no seguimento do concurso público “Aquisição de 
eletricidade para os municípios Covilhã, Fundão, Penamacor e 
para a Águas Públicas da Serra da Estrela, EIM, S.A.”, representa 
uma poupança de cerca de 330 mil euros para as finanças do 
Município. O contrato tem um prazo de 36 meses, tendo o 
valor de cerca de 874 mil euros acrescido de IVA.

O Município pretende, com 
esta obra, melhorar a efi-
ciência e sustentabilidade 
das redes, nomeadamente 
coletores de água, de sa-
neamento e pluviais para as 
próximas décadas.
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Está em fase de concurso público a obra que visa a 
construção, equipamento, gestão e funcionamento 
de um parque de criação de coelho-bravo em Pena-
macor. O valor base deste concurso foi de 36 823,87 
euros +IVA, sendo que o prazo de execução da obra 
é de 90 dias. Atendendo às dimensões previstas 
para o parque, o núcleo reprodutor inicial será de 
32 animais adultos, com relação macho/fêmea de 
1/3 (8 machos e 24 fêmeas). Os primeiros animais 
serão capturados seis meses após o povoamento do 
parque e confirmação de reprodução bem sucedida. 
Estima-se que a produção possa atingir os 150 
exemplares adultos por semestre, 300 por ano. Os 
animais terão como destino o repovoamento da 
região do SIC PTCON0004 – Malcata , ou outras re-
giões onde se desenvolvam projetos de recuperação 
de populações de coelho-bravo com objetivos de 

conservação da Natureza ou de exploração cinegé-
tica. Este concurso integra-se na assistência técnica 
ao projeto LINX2020 - Realização de ações prepa-
ratórias da reintrodução do Lince-Ibérico no Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) Malcata. Recorde-se 
que o LINX2020 é realizado através de uma parceria 

entre os municípios de Penamacor, Sabugal e Castelo 
de Vide e pela EDIA - Empresa de Desenvolvimento 
e Infraestruturas do Alqueva e visa a implementa-
ção de um sistema de conservação dos habitats de 
Lince-Ibérico e da recuperação das populações de 
coelho bravo nas áreas SIC, como seja, os Sítios de 
Importância Comunitária de S. Mamede, da Malca-
ta e de Moura-Barrancos, gerido cooperativamente 
pelos membros da parceria e cujo funcionamento 
permite apoiar a recuperação das populações de 
coelho-bravo no longo prazo. Visa repor populações 
de coelho-bravo que já existiram, nos locais onde a 
operação se vai desenvolver, e que desapareceram 
ou diminuíram drasticamente a sua dimensão, consi-
derando que se trata de uma recuperação essencial 
à prossecução dos objetivos do Plano de Ação para a 
Conservação do Lince Ibérico em Portugal. 

Estão a decorrer as obras de reabilitação do Sistema 
de Abastecimento de Água a Penamacor, realizadas 
pela empresa Águas do Vale do Tejo. Esta obra re-
presenta um investimento de cerca de 2,3 milhões 
de euros (ME). 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-
bilidade devido à mudança de material da conduta 
(de plástico reforçado com fibra de vidro para fer-
ro 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.

PENAMACOR VAI TER PARQUE  
DE CRIAÇÃO DE COELHO-BRAVO
A obra para a construção do parque de criação de coelho bravo está em fase de concurso público. Estima-se que a produ-
ção possa atingir os 300 exemplares adultos por ano 

(...) visa a implementação de 
um sistema de conservação 
dos habitats de Lince-Ibérico 
e da recuperação das popu-
lações de coelho bravo nas 
áreas SIC, como seja, os Sítios 
de Importância Comunitária 
de S. Mamede, da Malcata e 
de Moura-Barrancos (...) 

REABILITAÇÃO DO SISTEMA  
DE ABASTECIMENTO  
DE ÁGUA EM PENAMACOR A DECORRER

Estão concluídas as obras de transformação do antigo 
Celeiro de Penamacor numa incubadora de valorização de 
recursos endógenos. Recorde-se que o Município de Pena-
macor, assinou, no dia 30 de abril, em Vouzela, o acordo 
de cooperação para integrar a primeira rede de espaço de 
cowork e teletrabalho com o objetivo de valorizar o Inte-
rior, sendo que o  espaço utilizado será precisamente o da 
nova Incubadora de Valorização de Recursos Endógenos. 
Pretende-se, igualmente, captar investimento de empresas 
e jovens que se queiram ali instalar e valorizar as inúmeras 
potencialidades do concelho de Penamacor. O custo desta 
empreitada foi de cerca de 300 mil euros e foi financiada 
com fundos próprios do Município de Penamacor.

INCUBADORA DE  
VALORIZAÇÃO DE RECURSOS 
ENDÓGENOS JÁ É REALIDADE
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Está em curso a 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, es-
tejam 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 financiar por fundos próprios do Município. 
Com esta empreitada, o Município de Penamacor 
pretende não só requalificar o edifício existente mas 
potenciar, igualmente, as infraestruturas daquela 
zona Vila, nomeadamente a piscina municipal des-
coberta, o pavilhão municipal e a mata municipal.

Está em curso a empreitada para a Requalificação Ur-
bana do Centro de Meimão, representando um custo 
estimado de cerca de 204 mil euros + IVA. Os obje-
tivos do projeto visam requalificar as infraestruturas 

viárias e, como resultado, beneficiar as condições de 
circulação e de segurança rodoviária, articulada com 
a melhoria dos espaços públicos, promovendo uma 
vivência urbana de maior qualidade. Serão, ainda, 

renovadas as condutas de água e instalados cole-
tores pluviais, promovendo a eficiência das redes e 
reduzindo as perdas de água. Esta obra é financiada 
com Fundos próprios do Município de Penamacor.

OBRAS DE RECONVERSÃO  
DE ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR 
EM PENAMACOR EM CURSO

A empreitada de amplicação e requalificação do 
bar/restaurante da Piscina Descoberta Municipal 
de Penamacor está praticamente terminada. Esta 
obra representa um investimento de cerca de 207 

mil euros mais IVA, financiada com fundos pró-
prios do Município de Penamacor. O objetivo é o 
de valorizar o edifício e potencializar o equipa-
mento como um todo.

OBRAS NO BAR/RESTAURANTE DA PISCINA 
DESCOBERTA MUNICIPAL DE PENAMACOR 
PRATICAMENTE CONCLUÍDAS

REQUALIFICAÇÃO URBANA 
DO CENTRO DE MEIMÃO A AVANÇAR

Está a decorrer a empreitada de "Pavimenta-
ção do Caminho Rural entre Pedrógão de S. 
Pedro e Ribeira da Ceife". A obra foi adjudi-
cada por cerca de 165 mil euros, acrescidos 
de IVA. O prazo de execução do presente 
contrato de empreitada é de 180 (cento e oi-
tenta) dias a contar da data de consignação. 
O objetivo desta obra é pavimentar a referida 
via, potenciando a circulação rodoviária. A 
proposta foi aprovada por unanimidade.

PAVIMENTAÇÃO  
DO CAMINHO RURAL 
ENTRE PEDRÓGÃO  
DE S. PEDRO E  
RIBEIRA DA CEIFE  
A DECORRER

Esta obra tem como objetivo 
criar uma unidade de aloja-
mento para grupos que, em 
atividades culturais desporti-
vas e recreativas, estejam de 
visita à Vila ou ao Concelho 
de Penamacor.
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O Fundo Ambiental, o Município de Penamacor e o 
Instituto da Conservação da Natureza e das Flores-
tas (ICNF) assinaram, no dia 4 de junho, no Centro 
de Interpretação da Reserva Natural da Serra da 
Malcata (RNSM), um protocolo de colaboração téc-
nica e financeira para a promoção da cogestão da 
referida Reserva. Este documento pretende regular 
os termos da colaboração técnica e financeira en-
tre o Fundo Ambiental, o Município de Penamacor 
e o ICNF, garantindo o apoio técnico e operacional 
dedicado em exclusividade à promoção, desenvolvi-
mento e execução do modelo de cogestão da RNSM. 
O protocolo prevê um apoio financeiro de 100 mil  
euros para promoção da cogestão, sendo que esta 
será realizada pelos municípios que a integram: 
Penamacor e Sabugal. Entre as várias entidades 
presentes na cerimónia e que integram o Conselho 
Estratégico, estiveram o Secretário de Estado de 
Conservação da Natureza, das Florestas e do Orde-
namento do Território, João Paulo Catarino, o Presi-
dente da Câmara Municipal de Penamacor, António 
Luís Beites Soares, o Presidente da Câmara Municipal 

do Sabugal, António Robalo, e o Presidente do ICNF, 
Nuno Banza. O protocolo de colaboração técnica e 
financeira para a promoção da cogestão foi assinado 
por António Luís Beites Soares, em representação do 
Município de Penamacor, pela Chefe do Gabinete de 
Gestão do Fundo Ambiental e em representação da 
Diretora do mesmo Fundo, Ana Catarina Pinheiro, e 
pela Diretora Regional da Conservação da Natureza  
e Florestas do Centro, Fátima Reis.
António Luís Beites Soares assinalou que este “é um 
grande momento para o Município de Penamacor, 
para o Município do Sabugal e para o próprio ICNF”. 
Para o autarca a Reserva Natural da Serra da Malcata  
“é um paraíso fabuloso”, em estado virgem e com 
um potencial enorme para ser explorado. “Sempre 

ansiámos este momento. A mais valia da Serra do 
ponto de vista ambiental, da fauna e da flora tem 
que ser aproveitada para valorizar o território e po-
tenciar a atividade económica”.
Já António Robalo ressalvou a “capacidade de en-
tendimento e colaboração enorme” que tem havido, 
ao longo dos anos, entre os Municípios de Penama-
cor e do Sabugal. “É muito importante que saiba-
mos conciliar o trabalho dentro da Reserva com 
outras estratégias regionais”, disse.
Por seu lado, Nuno Banza reiterou a esperança de 
fazer regressar o Lince à Malcata, defendendo que 
para criar condições para que isso aconteça é tam-
bém preciso realizar este tipo de trabalho.
Finalmente, João Paulo Catarino defendeu que a as-
sinatura deste protocolo é um ato de “justiça” pois 
traz para a gestão das áreas protegidas as institui-
ções que têm sido ao longo dos anos os grandes 
colaboradores da gestão e que têm estado ao lado 
do ICNF.
No final da cerimónia houve lugar a um percurso  
à Reserva Natura da Serra da Malcata.

ASSINADO PROTOCOLO 
PARA COGESTÃO DA MALCATA

“Sempre ansiámos este mo-
mento. A mais valia da Serra 
do ponto de vista ambiental, 
da fauna e da flora tem que 
ser aproveitada para valori-
zar o território e potenciar a 
atividade económica”.

A segunda fase das obras de ampliação da Zona 
Industrial de Penamacor estão concluídas. Foram 
adicionados 17 lotes aquela infraestrutura, destina-
dos à indústria. Esta obra insere-se na política de 
captação de investimento, atração de empresas e 

criação de emprego do Município de Penamacor. 
A  empreitada foi adjudicada por cerca de 524 mil 
euros, cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito 
das Áreas de Acolhimento Empresarial.

Irá brevemente ser retomada a obra de requali-
ficação da Zona Histórica de Penamacor, num in-
vestimento de cerca de 800 mil euros, financiada 
pelo Portugal 2020, no âmbito do Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial da Beira 
Baixa. 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 investimento público ao ní-
vel da requalificação dos imóveis particulares.

AMPLIAÇÃO DA ZONA 
INDUSTRIAL CONCLUÍDA

OBRAS ZONA HISTÓRICA DE PENAMACOR  
VÃO SER RETOMADAS EM BREVE
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O Conselho Estratégico da Reserva Natural da 
Serra da Malcata aprovou, por unanimidade, no 
dia 19 de abril, uma proposta de alteração do Re-
gulamento de Funcionamento do referido Conse-
lho Estratégico e uma proposta dos Municípios de 
Penamacor e do Sabugal referente às entidades 
a integrar na Comissão de Cogestão da Reserva 
Natural, representantes de instituições de ensino 
superior e de outras entidades relevantes para o 
desenvolvimento sustentável do território abran-
gido pela área protegida. As propostas foram 
aprovadas numa reunião que decorreu no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho de Penamacor e 
que foi presidida pelo Presidente do Conselho Es-
tratégico da Reserva Natural da Serra da Malcata e 
Vice-Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, 
Vítor Manuel Dias Proença, por Anabela Ramos 
Simões, Diretora do Departamento Regional do 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 
e por António Luís Beites Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Penamacor, tendo contado, 

ainda, com a participação dos restantes mem-
bros do referido Conselho Estratégico, tanto em 
formato presencial como telemático. O primeiro 
mandato do Conselho será presidido pelo Mu-
nicípio de Penamacor, esperando-se para breve  
a assinatura oficial do protocolo. António Luís 
Beites Soares referiu que a cogestão da Reserva 
Natural da Serra da Malcata é uma ambição de há 
muitos anos. Para o Presidente do Município de 
Penamacor, este é um território com enorme po-
tencial turístico e endógeno, salvaguardando-se 
sempre a mais valia que representa a sua biodiver-
sidade. “A aprovação do modelo da cogestão da 
Reserva Natural da Serra da Malcata é um marco  
histórico”, disse. Já o Presidente do Conselho 
Estratégico da Reserva Natural da Serra da Mal-
cata e Vice-Presidente da Câmara Municipal do 
Sabugal, Vítor Proença salientou o entendimento 
entre os dois municípios nesta e noutras áreas, 
defendendo também que é uma ambição de há 
muitos anos devolver a Malcata aos cidadãos.

A Câmara Municipal de Penamacor apresentou, no dia 24 de 
janeiro, na SIC, o documentário de natureza “Malcata - Conto 
de uma Serra Solitária”, da autoria de Miguel Cortes Costa e 
Ricardo Guerreiro. Este projeto foi coordenado pela Câmara 
Municipal de Penamacor, enquadrado na Estratégia de Efi-
ciência Coletiva PROVERE iNature – Turismo Sustentável em 
Áreas Classificadas e cofinanciado pelo Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional (FEDER), através do CENTRO 2020 
– Programa Operacional Regional do Centro, Portugal 2020 
e União Europeia. “Malcata - Conto de uma Serra Solitária” 
fez parte da seleção oficial CineEco 2020, no qual conquis-
tou o Prémio da Juventude Série e Reportagem Televisiva. O 
CineEco – é um Festival Internacional de Cinema Ambiental, 
único festival de cinema em Portugal dedicado á temática 
do ambiente. Com a apresentação deste filme, o Município 
de Penamacor demonstra a sua intenção em promover e 
valorizar o seu reconhecido património natural. Recorde-se 
que o território de Penamacor é reconhecido pela Carta Eu-
ropeia Turismo Sustentável (CETS) atribuída pela Federação  
EUROPARC , também conhecida como a "Federação da Na-
tureza e Parques Nacionais da Europa”. A CETS denominada 
“Gata-Malcata Terras do Lince”, que envolve uma vasta parce-
ria, tem como objetivo promover a região abrangida ao nível 
do turismo sustentável em áreas protegidas. O concelho está 
também inserido num Território Reconhecido pela UNESCO, ao 
abrigo do "Programa Internacional de Geociências e Geopar-
ques da UNESCO" – O Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO. 
O Município de Penamacor agradece a todas as entidades, 
empresas e pessoas em nome individual que contribuíram 
para a realização deste documentário.

Durante a Antiguidade, a terra lusitana foi sinóni-
mo de riqueza e abundância. Os poetas romanos 
elogiaram a riqueza em ouro do rio Tejo, conhecido 
na altura como o “Aurifer Tagus”, o Tejo Aurífero. A 
existência de antigas minas romanas de ouro no 
centro do país não era totalmente desconhecida,  
mas, no entanto, os resultados de um projeto de 
investigação dirigido pelo Consejo Superior de In-
vestigaciones Científica - CSIC veio mostrar a sua 

verdadeira dimensão. O projeto foi dirigido por 
Brais X. Currás (investigador do Instituto de Histó-
ria do CSIC) e F. Javier Sánchez-Palencia (professor 
de investigação do Instituto de História CSIC). Um 
resumo dos resultados acabou de ser publicado na 
revista Antiquity (https://www.doi.org/10.15184/
aqy.2021.82), uma das principais referências a nível 
mundial na investigação arqueológica. 
A identificação de um conjunto mineiro foi realizada 

através de meios de teledeteção aérea, empregando  
a análise da fotografia aérea dos anos 1950, mas 
também por outros mais modernos como a limpeza 
do terreno com tecnologia LiDAR. O resultado é a 
documentação de um extenso conjunto de minas, 
que situa a Lusitânia como uma das principais zo-
nas produtoras de ouro do Império Romano. Trata-
-se fundamentalmente de minas a céu aberto, que 
foram trabalhadas com a ajuda da água. Na maior 
parte dos casos, destas antigas explorações hoje só 
restam os materiais estéreis, em forma de grandes 
amontoamentos de pedra, conhecidos localmente 
como “conheiras".
As minas localizam-se fundamentalmente no vale 
do Tejo e nos seus afluentes: o Erges, o Ponsul, o 
Ocreza e o Zêzere. Neste último rio, boa parte das 
minas situam-se abaixo das barragens e só podem 
ser reconhecidas nas fotografias aéreas tiradas pelo 
exército nos anos 1940. Também se documentou 
uma grande área mineira no vale do rio Alva, ate 
agora quase desconhecida, e que alberga uma das 
maiores concentrações de explorações auríferas ro-
manas de todo Portugal. 

No marco do projeto realizaram-se diferentes escavações 
arqueológicas, centradas no conjunto mineiro do Covão 
do Urso e Mina da Presa, que tiveram o apoio da Câmara 
Municipal de Penamacor. Aqui realizaram-se escavações 
nos depósitos de água da rede hidráulica empregada no 
funcionamento. Por este meio, conseguiu-se demonstrar 
que as minas estiveram em funcionamento entre os séculos 
I-III d.C. Além disso, o estudo dos registos paleoambientais 
conservados na rede permitiu compreender as mudanças 
nos usos do solo derivados do início da mineração do ouro.
Dentro do complexo mineiro de Penamacor realizaram-se 
também escavações no acampamento romano situado 
junto à Mina da Presa. Os dados obtidos mostram que a 

cronologia do acampamento situa-se na época Julio-Clau-
dia, por volta da primeira metade do século I d.C.. Na altu-
ra, o território lusitano já tinha sido conquistado por Roma 
há um longo tempo. Assim, a presença do exército não 
estaria relacionada com a conquista, mas com o controlo 
do território e a exploração dos recursos. Esta investigação 
iniciou-se no âmbito de um projeto de pós-doutoramento 
da FCT dirigido por Brais X. Currás na Universidade de 
Coimbra e foi levado a cabo com financiamento dos pro-
jetos de “Arqueología en el Exterior” do Estado Espanhol. 
Atualmente, a investigação continua dentro dos projetos 
“AVRARIA. El oro de Hispania. Impacto territorial, econó-
mico y medioambiental de la minería del oro en el Imperio 

romano” e “AVRIFER TAGVS. Poblamiento y geoarqueología 
del oro en Lusitania (AuTagus3)”
Os investigadores preveem continuar as escavações no con-
junto mineiro de Penamacor em colaboração com a Câmara 
Municipal. Os objetivos da próxima campanha de trabalhos 
arqueológicos centram-se no estudo do povoamento ligado 
às minas e está prevista a realização de várias sondagens. 
A partir de uma perspetiva geoarqueológica, também se 
procurará entender a geologia dos depósitos auríferos e a 
tecnologia empregada para o seu aproveitamento. Tam-
bém se prevê continuar o estudo da presença dos exér-
citos de Roma na antiga Lusitânia e a sua relação com a 
mineração do ouro.

DOCUMENTÁRIO 
PREMIADO DO MUNICÍPIO 
DE PENAMACOR SOBRE 
MALCATA APRESENTADO

INVESTIGADORES DO CSIC APOIADOS PELO  
MUNICÍPIO DE PENAMACOR IDENTIFICAM UM  
GRANDE COMPLEXO AURÍFERO ROMANO  
NO CENTRO DE PORTUGAL

ESCAVAÇÕES CENTRADAS NO CONJUNTO MINEIRO DO COVÃO  
DO URSO E MINA DA PRESA APOIADAS PELO MUNICÍPIO DE PENAMACOR

CONSELHO ESTRATÉGICO DA 
RESERVA NATURAL DA SERRA DA 
MALCATA APROVA REGULAMENTO 
E REPRESENTANTES PARA 
A COGESTÃO DA RESERVA
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O Município de Penamacor, assinou, no dia 30 de 
abril, em Vouzela, o acordo de cooperação para 
integrar a primeira rede de espaço de cowork e 
teletrabalho com o objetivo de valorizar o Interior. 
A cerimónia contou com a presença da Ministra 
da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, sendo que 
na primeira fase da rede nacional de espaços de 
cowork, haverá 18 municípios na Região Norte, 25 
na Região Centro, três no Alentejo e 11 no Algarve, 

num total de 57. O Governo pretende abrir estes es-
paços de teletrabalho no Interior do país para dina-
mizar estes territórios e facilitar a fixação e atração 

de pessoas e empresas. Ana Abrunhosa sublinhou 
que estes espaços de teletrabalho estarão “abertos 
a trabalhadores de qualquer tipo de organização, 
incluindo da Administração Pública, permitindo a 
estas pessoas trabalhar a partir do Interior para 
todo o mundo”. Em Penamacor, o espaço utilizado  
será o da nova Incubadora de Valorização de 
Recursos Endógenos, situada no antigo celeiro  
da EPAC.

O Executivo do Município de Penamacor 
aprovou, em reunião de Câmara realizada 
em maio, a adjudicação, em minuta de con-
trato, para a Aquisição de um Autocarro. O 
custo desta aquisição é de cerca 213 mil eu-
ros, acrescidos de IVA, pretendendo dotar os 
serviços de transporte coletivo do Município 
de um veículo novo e mais confortável. Esta 
proposta foi aprovada por unanimidade.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Penama-
cor recebeu, no dia 28 de junho, a sessão de apre-
sentação pública da versão preliminar do Estudo 
para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha 
de Biorresíduos no Município de Penamacor. Este 
estudo, que esteve em consulta pública e que foi 
elaborado pelo Instituto Politécnico da Guarda 
(IPG), foi realizado no decurso de uma candidatura 
apresentada, através da Associação de Municípios 
da Cova da Beira (AMCB), ao Fundo Ambiental. O 
Estudo para o Desenvolvimento de Sistemas de Re-
colha de Biorresíduos no Município de Penamacor 
teve como objetivo principal identificar as melho-
res soluções a implementar com vista a assegurar 
que os biorresíduos são separados e reciclados na 
origem ou recolhidos seletivamente com a máxima 
eficiência pelos sistemas em baixa e devidamente 
encaminhados para tratamento nas infraestruturas 

dos sistemas em alta, de modo a obter benefícios 
económicos e ambientais globais na sua valoriza-
ção, evitando custos e, simultaneamente, impactos 
decorrentes da necessidade de eliminação deste 
tipo de resíduos. Assim, foram apresentados três 
cenários de sistemas de recolha de biorresíduos, 
relativos à recolha seletiva dos biorresíduos na via 
pública e/ou reciclagem na origem (compostores 
domésticos e comunitários), de modo a decidir so-
bre qual a solução que melhor se ajusta à realidade 
territorial do Município. Presentes na apresentação 
estiveram Elisabete Monteiro e Jorge Gregório, 
do IPG, Carlos Santos, responsável da AMCB, Rui  
Batista, representante da Resiestrela, e o Presidente  
da Câmara Municipal de Penamacor, António Luís 
Beites Soares. António Luís Beites Soares realçou 
o excelente trabalho que a AMCB tem realizado na 
região e lembrou que, apesar deste ser um território  

fortemente rural, os municípios que a integram 
“têm feito muito para que este território seja ainda 
mais verde”. “Há um papel determinante da Asso-
ciação de Municípios da Cova da Beira em várias 
áreas”, disse, enaltecendo, igualmente, o trabalho 
do IPG neste estudo.

PENAMACOR INTEGRA ACORDO  
DE COOPERAÇÃO PARA INTEGRAR  
A PRIMEIRA REDE DE ESPAÇO  
DE COWORK E TELETRABALHO

(...) estes espaços de tele-
trabalho estarão “abertos a 
trabalhadores de qualquer 
tipo de organização, incluindo 
da Administração Pública, 
permitindo a estas pessoas 
trabalhar a partir do Interior 
para todo o mundo”.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO ESTUDO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS NO  
MUNICÍPIO DE PENAMACOR

MUNICÍPIO  
DE PENAMACOR  
ADQUIRE  
AUTOCARRO
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O Município de Penamacor distinguiu, no dia 1 de 
junho, 27 entidades com a atribuição da Medalha 
de Mérito Municipal de Grau prata. Esta distinção 
foi atribuída numa cerimónia solene que pretendeu 
assinalar o Dia do Concelho e que decorreu no au-
ditório da Escola de Música de Penamacor, situada 
no ex-quartel da Vila. Reconhecendo o mérito e a 
resposta conjunta de todos os que se revelaram 
decisivos, assumindo a frente no combate ao surto 
pandémico da COVID-19, e enaltecendo, igualmente, 
o mérito de todos os que atuaram na prevenção e 
promoção do estado de saúde e segurança de toda 
a população residente no concelho de Penamacor e 
de todos os profissionais que estiveram na primeira 
linha do combate à doença, o Executivo deliberou, 
em reunião camarária extraordinária do dia 28 de 
maio de 2021, a atribuição da medalha como forma 
de agradecimento e reconhecimento de toda a coo-
peração e colaboração prestada.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Penama-
cor, António Luís Beites Soares, esta é uma “simples 
homenagem” a todos aqueles que colaboraram e 

continuam a colaborar no combate à Pandemia de 
COVID-19. O autarca destacou que a estratégia con-
junta e o esforço de todos ajudou em muito “nesta 
luta terrível”, deixando, no final, uma palavra de 
conforto a todos os que perderam familiares durante  
a pandemia.
Já para o Presidente da Assembleia Municipal de 
Penamacor, António Maria Vieira Pires, houve um 
esforço e um trabalho conjunto de todas as en-
tidades, alertando, no entanto, que a pandemia 
ainda não passou e que devemos continuar a ter 
os cuidados necessários para minimizar os riscos de 
contágio.
Durante a cerimónia, decorreu, igualmente, um mo-
mento musical a cargo de duas alunas da Academia 
de Música e Dança do Fundão - Polo de Penamacor 
e a abertura da exposição “Arte em Xisto”, de José 
Ramos, no Museu Municipal de Penamacor.

O Executivo de Penamacor aprovou duas propostas, 
no âmbito da pandemia COVID-19: uma de Apoio Fi-
nanceiro às (Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social) IPSS do concelho e outra à Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor. 
O objetivo da primeira proposta foi a de dar respos-
tas de apoio à população, apoiar medidas de apoio 
extraordinário à ação das IPSS, visando a sustentabi-
lidade das Instituições, a manutenção dos postos de 
trabalho e de todas as condições necessárias ao seu 
funcionamento. Assim, a Câmara Municipal deliberou 
apoiar as IPSS através de um apoio económico direto 
para poderem fazer face às necessidades extraordi-
nárias e não previstas de proteção de pessoas e ins-
talações e de cumprimento de Planos de Contingên-
cia e implementação de modelos de funcionamento, 
na forma de subsídio extraordinário, fundamentada 

em critérios definidos pelo executivo, nomeadamen-
te apoio de 150 euros por utente nos Centros de 
Dia e 300 euros por utente em internamento (cri-
tério idêntico ao utilizado em 2020). As instituições 

apoiadas são: Lar Residencial Dona Bárbara Tavares 
da Silva (45.150 euros); PóvoaSol – Centro de Solida-
riedade Social (6.000 euros); Santa Casa da Miseri-
córdia de Penamacor (11.550 euros); Liga dos Amigos 
de Pedrógão de São Pedro (8.250); Centro de dia 
de São Bartolomeu (3.900 euros); Centro Social  
Paroquial de Aldeia de João Pires (2.400 euros); Liga 
dos Amigos das Aranhas (4.950 euros); Centro Paro-
quial de Nossa Senhora da Quebrada (6.150 euros); 
Associação do Centro de Dia São Domingos (3.900 
euros); e Instituto Social Cristão Pina Ferraz (7.500 
euros), considerando que as 25 crianças/jovens se 
encontram em regime de internato. 
Foi aprovada, ainda, neste contexto da Pandemia 
COVID 19, a atribuição de apoio financeiro extraor-
dinário de 50.000 euros à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Penamacor.

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco; Unidade de Saúde 
Pública de Castelo Branco; UCSP de Penamacor; Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor; Posto 
Territorial da GNR de Penamacor; Lar Residencial Dona Bár-
bara Tavares da Silva; Póvoa Sol - Centro de Solidariedade 
Social; Santa Casa da Misericórdia de Penamacor; Liga dos 
Amigos de Pedrógão de São Pedro; Centro de Dia de São 
Bartolomeu; Centro Social Paroquial de Aldeia de João Pires; 
Liga dos Amigos de Aranhas; Centro Paroquial de Nossa Se-
nhora da Quebrada; Centro de Dia de São Domingos; Instituto 
Social Cristão Pina Ferraz; Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches; Centro Distrital de Castelo Branco do Instituto da 
Segurança Social; CDOS de Castelo Branco; Junta de Freguesia 
de Aranhas; Junta de Freguesia de Benquerença; Junta de 
Freguesia de Meimão; Junta de Freguesia de Meimoa; Junta 
de Freguesia de Penamacor; Junta de Freguesia de Salvador; 
União de Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de 
João Pires; União de Freguesias de Pedrógão de São Pedro e 
Bemposta; Junta de Freguesia de Vale da Senhora da Póvoa.

MUNICÍPIO DE PENAMACOR ATRIBUIU  
27 MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL  
DE GRAU PRATA A ENTIDADES QUE  
COMBATERAM COVID-19

AS ENTIDADES MEDALHADAS 
FORAM AS SEGUINTES:

MUNICÍPIO APOIA IPSS E ASSOCIAÇÃO  
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS  
VOLUNTÁRIOS DE PENAMACOR
O Executivo de Penamacor aprovou diversos apoios às IPSS do concelho e aos Bombeiros de Penamacor, tanto no âmbito 
da pandemia de COVID 19 como para efeitos de investimento

Foram, igualmente, aprovados, para efeitos de in-
vestimento, quatro apoios financeiros a instituições 
do concelho. Assim, o executivo deliberou atribuir à 
Póvoasol – CSS – Centro de Solidariedade Social, ins-
tituição particular de solidariedade social com sede 
em Vale da Senhora da Póvoa, um apoio financeiro 
no valor de 150.000 euros. Esta verba é faseada em 
50% com a aprovação da presente deliberação e 
os restantes 50% com o desenrolar das obras de 
conclusão do edifício do Lar Residencial no Vale da 
Senhoras da Póvoa, que irá possibilitar que a ins-
tituição passe a disponibilizar mais vinte camas no 
primeiro piso em regime de internamento, passando 
a ter uma valência total de 40 camas e traduzindo-
-se no reforço de oferta social para o concelho de 
Penamacor. Os restantes apoios foram atribuídos ao 
Centro de Dia de São Domingos, instituição particu-
lar de solidariedade social com sede em Meimoa, no 
valor de 9.786 euros; à Liga dos Amigos de Pedró-
gão de São Pedro, instituição particular de solidarie-
dade social com sede em Pedrógão de São Pedro, 
no valor de 13.500 euros; e ao Centro Paroquial de 
Nossa Senhora da Quebrada, instituição particular 
de solidariedade social com sede em Benquerença, 
no valor de 9.532,50 euros.

TAMBÉM APROVA-
DOS APOIOS FI-
NANCEIROS PARA 
EFEITOS DE  
INVESTIMENTO
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Com o regresso do Ensino à Distância, no âmbito 
do contexto pandémico provocado pela COVID-19, 
o Município distribuiu cerca de 65 computadores 
portáteis aos alunos referenciados pelo Agrupa-
mento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) que não 
tinham essa ferramenta. Estes computadores foram 
entregues aos encarregados de educação, visando 
dotar todos os alunos do concelho referenciados 
com meios informáticos adequados para o ensino 
à distância. De referir que a distribuição dos portá-
teis abrangeu alunos do primeiro ciclo de ensino ao 
ensino secundário.

Desde o dia 9 de fevereiro até à reabertura das 
escolas, o Município de Penamacor, através do Ga-
binete de Ação Social e Educação, colaborou com 
o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) 
na concretização de auxílios a alunos em situação 
de risco ou perigo de abandono escolar, cuja sua 
vulnerabilidade possa ter sido aumentada em con-
texto de confinamento. Assim, foi garantida não só 
a atribuição de equipamentos informáticos, como 
também o transporte, a alimentação e o apoio 
pedagógico/socioeducativo aos alunos referencia-
dos pelo agrupamento e a frequentarem o ensino 
presencial na escola de acolhimento (sede do AERS). 
De destacar que o nível do apoio socioeducativo, e 
numa lógica de educação inclusiva e estimulação de 
competências, foi realizado um conjunto de ativida-
des diversificadas no âmbito do Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) 
elaborado por esta autarquia, contando com a cola-
boração não só da equipa multidisciplinar de combate  
ao insucesso escolar como de parceiros externos 
que presencialmente dinamizaram com os alunos 

referidos dinâmicas nas áreas da expressão musical, 
expressão plástica e trabalhos manuais, reforço da 
matemática, escrita criativa e terapia da fala/cons-
ciência fonológica. A par destas atividades e igual-
mente no âmbito do PIICIE, foram dinamizadas as 
habituais rúbricas educativas na Rádio Voz da Raia, 
sediada no concelho, ao longo das semanas, contan-
do com a colaboração de alunos do AERS. Recorde-
-se que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 8-B/2021 de 
21 de janeiro, que prevê no seu artigo 4.º que sem-
pre que se constate a existência de alguma situação 

de risco ou perigo de alunos a frequentar o ensino 
público, as escolas em articulação com as Entidades 
com Competência em Matéria de Infância e Juven-
tude, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e 
Equipas Multidisciplinares de Apoio Técnico, organi-
zam dinâmicas de acolhimento e de trabalho esco-
lar de modo a proporcionar às crianças e jovens as 
condições que permitam promover a sua segurança, 
formação, educação, bem-estar e desenvolvimento 
integral, durante o período em que vigorou o ensino 
à distância (desde o dia 8 de fevereiro). Para o efeito, 
foi delegado às escolas providenciar os meios e as 
condições de segurança que permitam a frequência 
de atividades letivas e de reforço da aprendizagem 
em regime presencial em função do ano de escola-
ridade, para alunos em situação de risco ou perigo 
de abandono escolar, cuja sua vulnerabilidade possa 
ser aumentada em contexto de confinamento. Des-
te modo, tornou-se crucial implementar dinâmicas 
de apoio às famílias, crianças e jovens reforçando 
a cooperação e a colaboração entre vários agentes 
educativos da comunidade. 

Foi aprovada, em reunião de câmara de Penama-
cor, a redução de 50% no valor das tarifas fixas 
e variáveis em vigor nas faturas da água, sanea-
mento e resíduos dos consumidores do concelho 
da faturação referente aos consumos dos meses 
de janeiro, fevereiro e março de 2021. 
Com esta medida, o Município de Penamacor preten-
deu diminuir o impacto e as dificuldades financeiras  
decorrentes do abrandamento da atividade econó-
mica no concelho e no país, quer para os muníci-
pes, quer para as empresas sediadas. Pretendeu-
-se também incentivar os munícipes a adotar, com 
maior frequência, os cuidados de higiene pessoal, 
que se revelam essenciais no combate ao COVID-19.

Foi, ainda, aprovada, em reunião do executivo 
camarário, num contexto de fragilidade eco-
nómica das famílias e empresas, a isenção do 
pagamento nos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2021 das rendas da Praça Municipal 
e dos estabelecimentos concessionados pelo 
Município que se encontrem obrigatoriamente 
encerrados; a isenção do pagamento das taxas 
relativas à utilização do terrado municipal refe-
rente ao 1.º semestre de 2021; e a isenção do 
pagamento das rendas devidas pelos agriculto-
res ao município no âmbito do arrendamento 
rural nos meses de janeiro, fevereiro e março 
de 2021.

Penamacor concluiu o processo de vacinação contra 
a Covid-19 nos lares e IPSS do concelho de Pena-
macor. O processo iniciou-se com a vacinação dos 
utentes e funcionários do Lar Residencial Sénior Pó-
voassol, no Vale da Senhora da Póvoa. Seguiu-se a 
vacinação na Unidade de Cuidados Continuados do 
Lar D. Bárbara Tavares da Silva, seguindo-se as res-
tantes IPSS do concelho. A chegada da vacina para a 
Covid-19 ao concelho abriu uma porta de esperança  
para um dos grupos mais vulneráveis da nossa  
população: os idosos.

MUNICÍPIO DE PENAMACOR 
REDUZIU FATURA DA 
ÁGUA E ISENTOU TAXAS 
E RENDAS
O Executivo de Penamacor aprovou a redução de 50% no valor das tarifas 
fixas e variáveis em vigor nas faturas da água, saneamento e resíduos dos 
consumidores do concelho. Foi, igualmente, aprovada a isenção de várias 
rendas e taxas

MUNICÍPIO DE 
PENAMACOR DISTRIBUI 
PORTÁTEIS POR 
ALUNOS DO CONCELHO 
REFERENCIADOS PELO 
AERS

PROCESSO DE VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19 NOS 
LARES DO CONCELHO

MUNICÍPIO PRESTA APOIO A ALUNOS EM ENSINO 
PRESENCIAL NA ESCOLA DE ACOLHIMENTO
Com o regresso do Ensino à Distância, no âmbito do contexto pandémico provocado pela COVID-19, o Município distribuiu 
cerca de 65 computadores portáteis aos alunos referenciados pelo Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) que 
não tinham essa ferramenta. No entanto, o apoio prestado pela Câmara Municipal tem ido além desse contributo

(...) foi garantida não só a 
atribuição de equipamentos 
informáticos, como também 
o transporte, a alimentação e 
o apoio pedagógico/socioe-
ducativo aos alunos referen-
ciados pelo agrupamento 
e a frequentarem o ensino 
presencial na escola de acolhi-
mento (sede do AERS).
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A Festa das Varas do Fumeiro regressou nos dias 
29, 30 e 31 de janeiro, para a edição de 2021. Este 
ano, devido à conjuntura atual, o certame foi reali-
zado online, tendo sido transmitido na página de 
Facebook do Município e tendo sido preparado um 
programa alternativo para garantir a continuidade 

da festa. O Ensemble em Rede, que contou com as 
atuações da fadista Ana Lopes, acompanhada por 
Rui Poço na guitarra portuguesa e Rui Marques na 
viola, e do cantor lírico Rodrigo Carreto, solista na 
orquestra da Gulbenkian, e o concerto de Tiago Silva, 
2º lugar no The Voice Portugal foram os momentos 
altos da festa que contou com inúmeras partilhas e 
comentários do público. De realçar a homenagem 
a Hugo Landeiro, cofundador do evento. O certame 
foi inaugurado com a atuação de membros da Banda 
Filarmónica de Aldeia de João Pires, numa festa que 
contou, ainda, com uma mostra de artesanato típico 
de Aranhas, dois vídeos das edições anteriores do 
Desfile das Varas, de Tocadores de Acordeão do con-
celho e do Festival de Folclore, uma mostra de arte 
e cultura, com José Domingues, dois show cookings, 
com António Raposo e Ludovina Moreira, a ativida-
de “Folclore em tempos de pandemia” e uma Mos-
tra do Núcleo Museológico e Etnográfico da Liga dos 

Amigos de Aranhas. 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.

O Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, Antó-
nio Luís Beites Soares, esteve presente na homenagem do 
Município do Fundão ao responsável pelo Aproveitamento 
Hidroagrícola da Cova da Beira, José Vieira Lopes Courinha. 
No âmbito da homenagem, que decorreu a 31 de maio, 
foi colocada uma placa alusiva ao reconhecido mérito de 
José Vieira Lopes Courinha na tomada Zero na Barragem 
da Meimoa. A iniciativa que contou com a participação do 

Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural, Rui Martinho.
José Vieira Lopes Courinha nasceu a 5 de fevereiro de 1939. 
Em 1974 foi nomeado para dirigir o Aproveitamento Hidroa-
grícola da Cova da Beira, na região do Fundão, tendo sido o 
seu empenho e dedicação vitais para a agricultura desta re-
gião. Entre 1974 e 2006 a sua vida foi dedicada às barragens 
da Cova da Beira, deixando a sua marca na região.

Especializado em Direito Europeu e Internacional, 
o Professor Doutor João Mota de Campos nasceu 
em Braga em 1927. Tinha ligações afetivas a Pena-
macor, onde residiu e foi proprietário do Monte do 
Conde e das Quintas da Ferreira, de Santa Marta e 
do Salgueirinho, propriedades que perfaziam vá-
rios milhares de hectares. Foi secretário de Estado 
da Agricultura do Governo de Salazar, entre 1960 e 
1962, e ministro de Estado e do Plano, entre 1971 
e 1973, e da Agricultura e Comércio, até abril de 
1974, do Governo de Marcelo Caetano. Professor 
catedrático jubilado de Direito Europeu, licenciado 
na Faculdade de Direito da Universidade de Coim-
bra e doutor pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Estrasburgo, o Professor Doutor João Mota 
de Campos era militante do CDS.
O Dr. Jorge Coelho nasceu em 17 de julho de 1954, 
em Mangualde, distrito de Viseu. Iniciou a vida  

política em 1969, apoiando a oposição ao regime 
em Viseu. Foi um dos fundadores da União Demo-
crática Popular. Filiou-se no Partido Socialista em 
1982. Foi ministro nos dois governos liderados por 
António Guterres: primeiro, em 1995, como Adjunto 

e da Administração Interna, depois, em 2002, como 
responsável pelas obras públicas na pasta da Pre-
sidência e Equipamento Social. Foi CEO do Grupo 
Mota-Engil. Mais recentemente tinha lançado um 
projeto de produção de queijos em Mangualde.
O Dr. António Almeida Henriques tinha 59 anos e 
era Presidente da Câmara Municipal de Viseu desde 
2013. Ocupou diversas funções de grande respon-
sabilidade, tanto ao nível do associativismo, como 
a nível político. Foi deputado à Assembleia da Re-
pública, nas IX, X e XI e XII Legislaturas e Vice-Pre-
sidente do Grupo Parlamentar do PSD entre 2005 
e 2007 e 2010 e 2011. Entre 2011 e 2013, exerceu 
funções como Secretário de Estado Adjunto da Eco-
nomia e Desenvolvimento Regional do XIX Governo 
Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho. O 
Dr. Almeida Henriques foi um defensor acérrimo do 
interior do país.

O Executivo do Município de Penamacor aprovou, em Reu-
nião de Câmara de dia 7 de maio, diversos apoios a associa-
ções e instituições do concelho. Assim, foi deliberado atribuir 
apoios financeiros à Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Penamacor no valor de 21.780,14 euros (vin-
te e um mil setecentos e oitenta euros e catorze cêntimos); 
à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Neves, 
instituição particular de solidariedade social com sede em 
Benquerença, no valor de 28.741,00 euros (vinte e oito mil 
setecentos e quarenta e um euros); e à Liga dos Amigos de 
Aranhas, instituição particular de solidariedade social com 
sede em Aranhas, no valor de 11.903,94 euros (onze mil 
novecentos e três euros e noventa e quatro cêntimos). As 
propostas de apoio financeiro foram aprovadas por unani-
midades dos presentes.

MUNICÍPIO DE PENAMACOR PRESENTE EM HOMENAGEM 
AO RESPONSÁVEL DO REGADIO DA COVA DA BEIRA

EXECUTIVO DE PENAMACOR APROVA TRÊS VOTOS DE PESAR
O Executivo Municipal de Penamacor aprovou, no dia 9 de abril, em reunião de Câmara, três votos de pesar por três  
personalidades que se bateram pelo interior e pelas suas gentes: Professor Doutor João Mota Campos, Dr. Jorge Coelho e 
Dr. António Almeida Henriques. Os votos de pesar foram aprovados por unanimidade.

FESTA DAS VARAS DO FUMEIRO  
CELEBROU TRADIÇÕES DE ARANHAS

Penamacor assinalou o 25 de Abril, numa 
iniciativa exclusivamente online. As come-
morações do Dia da Liberdade tiveram início 
com o Hastear da Bandeira, nos Paços do 
Concelho, acompanhado por um momento 
musical, pela Banda Filarmónica de Aldeia 
de João Pires. As intervenções dos respon-
sáveis autárquicos ficaram disponíveis no  
vídeo disponibilizado na página de Face-
book do Município de Penamacor.

EXECUTIVO DE PENAMACOR 
ATRIBUI APOIOS A ASSOCIA-
ÇÕES E INSTITUIÇÕES  
DO CONCELHO NO VALOR  
DE CERCA DE 62 MIL EUROS

PENAMACOR 
ASSINALOU 
25 DE ABRIL
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O Município de Penamacor assinalou o Dia da 
Criança com diversas atividades para os mais pe-
quenos, no dia 1 de junho. Estiveram envolvidas 
as crianças do pré-escolar do Jardim de Infância 
Nossa Senhora das Dores da Santa Casa da Miseri-
córdia de Penamacor e do pré-escolar, do primei-
ro, do segundo, do terceiro e do quarto anos do 
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS). 
Durante a manhã, as crianças tiveram a oportu-
nidade de experimentar um circuito desportivo, 
as atividades “Árvore dos Desejos” e “O que é 
ser criança”, assistir a um espetáculo de músicas 
infantis, protagonizado por Isa Mendes, assistir 
a um teatro subordinado ao tema “Experiências 
Culinárias”, pintar murais com a ação de Pintura 

“Desconfinar” e participar num karaoke. Ao final 
da manhã, a festa continuou com duas Mascotes, 
pipocas e confetis e, já da parte da tarde, Rosa 
Gonçalves, acompanhada por Petter Steen e Bap-
tiste Fesler na bateria e na guitarra, apresentou o 
livro “Dois Contos Maravilhosos e uma Macacada”. 
Este livro reúne três contos da tradição oral beirã, 
recolhidos por Jaime Lopes Dias, adaptados por 
Rosa Gonçalves e ilustrados por Catarina Pinheiro, 
numa edição da Câmara Municipal de Penamacor. A 
apresentação decorreu no Centro Escolar de Pena-
macor e no Jardim de Infância Nossa Senhora das 
Dores, tendo cada criança recebido um exemplar. 
Durante a manhã, as atividades decorreram no 
Jardim da República, na Biblioteca Municipal e no  
Pátio das Laranjeiras. Na Festa do Dia da Criança  
estiveram envolvidas diversas entidades. Este 
evento foi organizado pelo Município de Penama-
cor com a colaboração da CPCJ de Penamacor, do 
CLDS 4G Penamacor Inclusivo, AERS e Santa Casa 
da Misericórdia de Penamacor.

O concelho de Penamacor recebeu, pela primeira 
vez, o Festival Primavera na Serra da Malcata, entre 
7 e 9 de maio. O certame, que pretendeu divulgar 
a Serra, teve como um dos momentos altos, uma 
ação de pintura na Malcata, no dia 8, na qual 13 
pintores, de vários pontos do país e do mundo, 
colocaram na tela a magnífica paisagem que ob-
servaram em vários locais distintos daquela reser-
va natural. Entre estes pintores, esteve o argentino 
Fernando Canovas, artista que já teve expostas 
retrospetivas do seu trabalho na conhecida galeria 
Aninna Nosei, em Nova Iorque, no Museu de Belas 
Artes de Buenos Aires ou no Instituto de Valência 
de Arte Moderna (IVAM), entre mais de trinta ou-
tras galerias espalhadas pelo mundo. Desta ação, 

resultou uma exposição online, com todas as obras 
e que pode ser visitada no website do Município. 
Além da divulgação da Serra, que é também uma 
área protegida, este festival pretendeu promover a 
defesa do meio ambiente e, na situação pandémi-
ca atual, ser um grito de liberdade a vários níveis. 
Realce, igualmente, para a exposição “Grito de  
Liberdade”, da autoria de Gabriel AV e Pedro Leitão, 
que contou com mais de uma dezena de esculturas 
e que esteve patente no Jardim da República, na 
Vila de Penamacor, até ao dia 13 de junho. A mostra 
teve como objetivo alertar para o impacto positivo 
da reciclagem no meio ambiente, sendo que as pe-
ças, de grandes dimensões, foram concebidas com 
materiais recolhidos no lixo. A inauguração, que 

decorreu no dia 7, contou com a presença da Ve-
readora da Juventude, Anabela Castilho. Anabela  
Castilho destacou o “encanto único e a beleza  
inigualável” da Serra da Malcata, salientando, 
igualmente, a programação variada do evento, que 
contou com pintura, música, escultura e cultura. 
Durante este momento inaugural, palavra também 
para os autores da exposição, num vídeo que está 
disponível na página de Facebook do Município.

O Mel de Laranjeira do Algarve e o Mel de Tília, da Euro-
mel, empresa sediada em Penamacor, foram premiados 
no 12º Prémio Nacional de Mel, promovido pela FNAP 
– Federação Nacional dos Apicultores de Portugal. O Mel 
de Laranjeira do Algarve recebeu a medalha de ouro, 
na Classe Mel de Laranjeira, categoria convencional, 
enquanto Mel de Tília obteve uma menção honrosa, na 
Classe Mel de Tília, categoria convencional.

MÉIS DA EUROMEL 
PREMIADOS

PENAMACOR ASSINALOU DIA  
DA CRIANÇA COM FESTA PARA  
OS MAIS PEQUENOS

FESTIVAL DIVULGOU 
VASTO PATRIMÓNIO NATURAL 
DA SERRA DA MALCATA
A primeira edição do Festival Primavera na Serra da Malcata contou com escultura, pintura, música e cultura. O evento 
pretendeu divulgar a Serra e o seu vasto património natural

MÚSICA E CULTURA 
TAMBÉM INTEGRARAM 
PROGRAMAÇÃO  
DA EDIÇÃO DE ESTREIA  
DO EVENTO
O evento decorreu online, na Página de Facebook do 
Município, incluindo, também, atividades em regime 
presencial. Ainda no dia 7, o evento arrancou com um 
Tributo a Carlos do Carmo com o tema: “Os Putos”, in-
terpretado pelo Coro Misto da Beira Interior, dirigido pelo 
Maestro Luís Cipriano, seguido do concerto “A Liberdade, 
a Primavera e a Natureza”, por Marta Ramos e João T. O 
dia fechou com a primeira parte do concerto “O Fado da 
Primavera”, interpretado pelo Coro Misto da Beira Interior 
no Valdedra − Serra da Malcata. Este concerto foi dividido 
em três partes, sendo que a segunda parte decorreu no 
dia 8 de maio, na Barragem da Ribeira da Meimoa − Serra 
da Malcata, e a terceira no dia 9 de maio na Zona Balnear 
do Meimão. Estes concertos foram transmitidos online. A 
terminar, no dia 9 de maio, teve lugar uma “Visita Guiada 
e Encenada ao Museu Municipal de Penamacor”.
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O Museu Municipal de Penamacor recebeu, entre os dias 3 
e 28 de maio, a exposição "Revisitar os murais de Abril", 
da autoria dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS). Esta 
mostra consistiu na reprodução pelos alunos (uma por 
turma) de ilustrações de paredes e murais pintados em 
espaços públicos por populares após a revolução do 25 de 
Abril de 1974. Estas réplicas foram pintadas em papel de 
cenário, ilustrando o período pós-revolucionário, quando 
as ruas portuguesas se encheram de imagens e pinturas 
alusivas ao momento, espelhando a expressão Liberdade 
de um povo e a exteriorização de sentimentos e ideais 
num contexto de mudança social e política. Esta iniciativa 
pretendeu perpetuar e transmitir às crianças e jovens este 
marco na história da democracia portuguesa, revisitando 
desta forma a cultura urbana do pós 25 de abril e assinalar 
a data, explorando, igualmente, a temática e a simbologia 
associada à Revolução dos Cravos.

Paralelamente e porque a arte urbana daque-
le tempo foi uma forma de manifestação livre 
de mensagens e opiniões, a par das ilustrações 
dos murais de revolucionários do 25 de Abril, 
os alunos do 1º ciclo foram convidados a par-
ticipar no concurso "Mensagens de Abril" com 
a finalidade de incentivar o gosto pela escrita e 
desenho, bem como sensibilizar os alunos para 
os conceitos de cidadania e inclusão, enfatizan-
do os valores sociais que este evento histórico 
ajudou a emergir na emancipação da sociedade 
portuguesa. O concurso foi subordinado aos 
temas "Liberdade", que englobou as turmas do 
primeiro ao quarto ano de ensino, e "Liberda-
de de ser diferente", que abrangeu apenas os 
terceiro e quarto anos de escolaridade. As seis 
mensagens vencedoras, entre mais de uma cen-
tena que foram a concurso, foram anunciadas 

no mês de maio e gravadas, posteriormente, 
pelos próprios alunos em emissão especial da 
Rubrica “Poesia aos Pedacinhos” na Rádio Voz 
da Raia. 
Para marcar a data foram ainda distribuídos 
marcadores de livros elaborados pelos alunos 
com palavras que estes associaram ao aconteci-
mento histórico, com destaque para as palavras 
liberdade e inclusão. Esta iniciativa teve como 
principal intuito promover a educação pelos 
valores históricos e desenvolver uma cidadania 
ativa respeitando os princípios inerentes à liber-
dade de cada cidadão.
Ambas as atividades surgiram no âmbito do 
Plano Inovador de Combate ao Insucesso Esco-
lar (PIICIE) do Município de Penamacor em cola-
boração com o Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches.

Cerca de sete dezenas de alunos do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) estiveram envol-
vidos na 6ª edição do programa Educação para a 
Cidadania e Empreendedorismo, dinamizado pelo 
Município de Penamacor e pela Junior Achievement 
Portugal (JAP). Durante o presente ano letivo, o 
programa foi trabalhado com quatro turmas. No 
primeiro ano foi trabalhado o tema “A Família”, no 
segundo ano “A Comunidade” e no sexto ano, que 
envolveu duas turmas, “A Europa e Eu”. De referir 
que no primeiro ano e no sexto ano foram utilizados 
meios digitais e materiais físicos, tendo sido reali-
zadas algumas atividades no âmbito das temáticas 
principais. Já no segundo ano, as crianças tiveram a 
oportunidade de realizar uma visita à Vila de Pena-
macor para perceberem o que é uma comunidade 
e o que é fazer parte e viver em uma comunidade. 
Devido aos constrangimentos causados pela atual 
situação de pandemia, durante esta edição, apenas 
foi realizada uma sessão por turma com o objetivo 
de os alunos interiorizarem os principais conceitos 

de cada um dos programas realizados nos diferen-
tes anos. Apesar disto, a 6ª edição terminou com os 
objetivos cumpridos, com os alunos a alcançarem os 
conceitos pretendidos, muito devido à colaboração 
dos professores das turmas onde foram realizadas 
as sessões e do AERS. O projeto de Educação para 
a Cidadania e Empreendedorismo é implementado 
pela Câmara Municipal de Penamacor, em parceria 
com a Associação de Jovens Empreendedores de 
Portugal (Junior Achievement Portugal) e com a 
colaboração do Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches (AERS). Esta iniciativa insere-se no Plano 
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar, resultado de uma candidatura a fundos 
comunitários liderada pela CIMBB - Comunidade 
Intermunicipal da Beira Baixa, em parceria com 
os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de 
Rodão, sendo cofinanciado pelo Centro2020, Portu-
gal 2020 e União Europeia, através do FSE (Fundo 
Social Europeu).

A Semana da Leitura decorreu, em Penamacor, entre 8 e 12 
de março. Esta iniciativa do Plano Nacional de Leitura e à 
qual se associou o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 
(AERS)/Biblioteca Escolar (BE) teve como tema “Ler sempre. 
Ler em qualquer lugar”.
Esta semana pretendeu ser de celebração da leitura, do livro 
e do leitor, com o objetivo de envolver toda a comunidade 
escolar na leitura de textos vários. Este ano, com a colabora-
ção da equipa multidisciplinar do Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Município de 
Penamacor, a iniciativa envolveu a leitura de poemas que pu-
deram ser ouvidos, em formato digital, no site do AERS ou no 
Facebook da BE e na Rádio Voz da Raia, em 87.7. Foram lidos 
poemas de Miguel Torga, Fernando Pessoa, José Jorge Letria, 
Luísa Ducla Soares, José Carlos de Vasconcelos, entre outros.
Os poemas foram lidos pelos alunos, professores e técnicos 
do PIICIE que se encontravam na "escola de acolhimento" em 
Penamacor. 

CONCURSO "MENSAGENS 
DE ABRIL" ENVOLVE QUASE 
CEM ALUNOS DO AERS

EXPOSIÇÃO E CON-
CURSO SOBRE O 25 
DE ABRIL 
ENVOLVE QUASE UMA 
CENTENA DE ALUNOS 
EM PENAMACOR
Os alunos do Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches estiveram envolvidos em 
duas iniciativas que pretenderam assinalar 
a Revolução dos Cravos junto da Comu-
nidade Escolar. A exposição “Revisitar os 
murais de Abril” e o concurso “Mensagens 
de Abril” envolveram quase uma centena 
de crianças, do pré-escolar ao quarto ano 
do Ensino Básico

SEMANA 
DA LEITURA EM 
PENAMACOR

PENAMACOR: CERCA DE 70 ALUNOS 
ENVOLVIDOS NO PROGRAMA  
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  
E EMPREENDEDORISMO
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Durante o mês de abril, no âmbito da campanha “Laço 
Azul: Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, a CPCJ 
de Penamacor, em conjunto com a Câmara Municipal, 
o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e o Infan-
tário da Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, 
realizou diversas atividades destinadas às crianças, 
jovens e população em geral, no sentido de alertar 
para a problemática dos Maus Tratos na Infância.

Nestas atividades, estiveram envolvidos 44 alu-
nos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo, sendo 
que a participação era de carácter facultativo. 
No pré-escolar, as sessões decorreram na com-
ponente das Atividades de Animação e Apoio à 
Família e, no 1º ciclo, registou-se a participação 
de apenas uma turma do 2º ano. Estas sessões 
decorreram em tempo letivo com a devida ar-
ticulação e autorização do professor titular. Ao 
desenvolver as atividades de Artes Performa-
tivas junto da comunidade escolar, o Município 
de Penamacor pretendeu enriquecer as com-
petências sociais e pessoais dos alunos através 
da experimentação de teatro, música e dança, 
contribuindo, desta forma, para a estimulação 
de trajetos educativos potenciadores de sucesso 

escolar. Além disso, pretendeu-se desenvolver 
a expressão corporal, potenciando a comunica-
ção e o desenvolvimento de relacionamentos 
pessoais, além do estímulo da criatividade e es-
pontaneidade nas crianças em idade pré-escolar 
e escolar. Já com as atividades de Expressão 
Musical, o objetivo foi o de desenvolver a me-
mória, a atenção, a criatividade e a imaginação, 
mas também a promoção da autodisciplina e da 
consciência rítmica e estética.
Estas atividades contaram com a preciosa co-
laboração da companhia ASTA - Associação de 
Teatro e Outras Artes, da Escola de Artes - Gera-
ção Musical de Penamacor e do AERS, nomeada-
mente através dos professores que cooperaram 
e facilitaram a realização das atividades.

Este ano, o Dia do Patrono do Agrupamento de 
Escolas Ribeiro Sanches (AERS) de Penamacor foi 
assinalado em moldes diferentes e em formato 
online, devido à pandemia de COVID-19, tendo 
sido garantido um programa alternativo para  
assinalar a data. Durante o dia 5 de março, foram 
transmitidos, na Rádio Voz da Raia, sediada no 
concelho, vários podcasts de poesia, realizados 
com a colaboração dos alunos que se encontram 
na escola de acolhimento. Já na página de Internet 
do AERS puderam ser encontrados dois poemas e 
um exercício de escrita criativa, concretizado na 
Oficina de Expressão Criativa promovida pelo Mu-
nicípio de Penamacor naquele agrupamento. No 
endereço do AERS pôde ser, ainda, encontrado um 
vídeo com algumas das atividades que tem sido 
promovidas. António Nunes Ribeiro Sanches nas-
ceu em Penamacor a 7 de março de 1699 e morreu 
em Paris a 14 de outubro de 1783, ficando para a 
história por ter sido um dos mais ilustres pensa-
dores do século XVIII. Ribeiro Sanches foi o único 
português a participar na primeira enciclopédia e 
trabalhou como médico pessoal da czarina russa.

A página de Internet do Município de Penamacor 
acolhe, até ao dia 30 de setembro, a exposição 
coletiva de pintura “Serra da Malcata”. Esta mostra 
resulta do trabalho de 13 pintores, portugueses e 
estrangeiros, que colocaram na tela a magnífica 
paisagem que observaram em vários locais distin-
tos daquela reserva natural, no âmbito do Festival 
Primavera na Serra da Malcata, que decorreu entre 
7 e 9 de maio. O certame, que pretendeu divulgar 

a Serra, teve como um dos momentos altos, esta 
ação de pintura, sendo que, agora, a exposição 
online, com todas as obras, poderá ser visitada 
em www.cm-penamacor.pt/p/serradamalcata. 
Os interessados em adquirir alguma das obras 
presentes nesta mostra poderão contactar o 
Gabinete de Cultura do Município de Penamacor 
através do email gab.cultura@cm-penamacor.pt 
ou através do telefone 277 394 106.

EXPOSIÇÃO COLETIVA DE PINTURA  
“SERRA DA MALCATA” NO WEBSITE 
DO MUNICÍPIO DE PENAMACOR

O Museu Municipal de Penamacor recebeu, entre 
1 de junho e 18 de julho, a exposição “Arte em 
Xisto”, da autoria do artesão José Ramos. Esta 
mostra contou com cerca de três dezenas de ré-
plicas das casas rústicas de xisto provenientes 
das Beiras. 
José Antunes Ramos nasceu em 1956 em Aldeia 
Cimeira, na Pampilhosa da Serra, vivendo atual-
mente em Oeiras. Foi bancário em Lisboa durante 
mais de 40 anos, tendo começado a fazer traba-
lhos em xisto como hobby. Atualmente, possui 
cartão de artesão, participando em várias feiras 
e exposições, nomeadamente na Feira Interna-
cional de Lisboa (FIL). Realizou, igualmente, uma 
exposição individual no Museu de Arte Sacra da 
Covilhã, tem peças expostas, de forma permanen-
te, no Posto de Turismo de Pampilhosa da Serra e 
na Associação de Artesãos da Região de Lisboa 
(AARL) e tem participado na Feira de Artesana-
to e Gastronomia de Pampilhosa da Serra e na  
NATÁLIS - Feira de Natal da mesma localidade. O 
seu trabalho pode ser encontrado na página de 
Internet Aldeias do Zé.

“ARTE EM XISTO” 
NO MUSEU  
MUNICIPAL 
DE PENAMACOR

CAMPANHA “LAÇO 
AZUL: PREVENÇÃO 
DOS MAUS TRATOS  
NA INFÂNCIA” EM  
PENAMACOR

AERS ASSINALA  
DIA DO PATRONO 
EM FORMATO 
ONLINE

MUNICÍPIO DE PENAMACOR  
PROMOVE ARTES PERFORMATIVAS 
E EXPRESSÃO MUSICAL JUNTO  
DOS ALUNOS DO CONCELHO
O Município de Penamacor, através do Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), e o Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches (AERS) proporcionaram atividades de Artes Performativas e Expres-
são Musical a cerca de 44 alunos do AERS, durante o presente ano letivo

A exposição virtual “Ciência e Padrões Decorati-
vos”, da autoria de Clementina Teixeira, esteve 
patente no site da Câmara Municipal de Penama-
cor até ao dia 7 de maio. Esta exposição virtual 
é uma sequela da anterior, realizada em novem-
bro, “Química, Arte e Cristais”, principalmente 
dirigida à comunidade escolar, mas que, estan-
do escrita numa linguagem simples, também é 
acessível ao grande público. Através da leitura 
do catálogo que se divide em três partes, o lei-
tor encontrará numerosos padrões decorativos  

originais, suscetíveis de serem impressos em pa-
pel ou em têxteis, com a finalidade de produzir 
peças de artesanato ou até arte com uma forte 
componente científica. Clementina Teixeira é for-
mada em Engenharia Química pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto e Profes-
sora Aposentada do Instituto Superior Técnico, 
desde 2012. Dedica-se, há mais de 27 anos, à 
divulgação da ciência dos cristais e à química da 
água, trabalhando como voluntária na ligação da 
química à arte desde a sua aposentação. 

EXPOSIÇÃO VIRTUAL “CIÊNCIA  
E PADRÕES DECORATIVOS” NO SITE  
DO MUNICÍPIO DE PENAMACOR
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A Biblioteca Municipal de Penamacor voltou a di-
namizar a atividade “Hora do Conto” na página de 
Facebook do Município de Penamacor. De quinze 
em quinze dias, às sexta-feiras, foi trabalhada 

uma história diferente, numa atividade que con-
tou com a parceria do Gabinete de Ação Social e 
Educação. Na prática, foi publicado um vídeo em 
que um elemento da Biblioteca Municipal ou do 

Gabinete de Ação Social e Educação contou uma 
história, como forma de fazer regressar uma ati-
vidade que sempre foi das preferidas dos mais 
pequenos.

O CLDS 4G Penamacor Inclusivo participou na Se-
mana da Interculturalidade, que decorreu entre os 
dias 5 e 11 de abril.  Na sequência desta atividade, 
o CLDS 4G Penamacor Inclusivo, o CLDS 4G - Covilhã, 
o CLDS 4G Fundão e o CLDS 4G Vila Velha de Ródão 

lançaram o livro virtual “As Cores do Mundo”. Este 
e-book contou com a participação de pessoas ido-
sas, da comunidade estrangeira e ainda de crianças e 
jovens residentes nos concelhos da Covilhã, Fundão, 
Penamacor e Vila Velha de Ródão, através da recolha 

e ilustração de Contos Infantis e Tradicionais. A Inicia-
tiva foi promovida pela EAPN Portugal, representada 
pelo Núcleo Distrital de Castelo Branco, em parceria 
com os referidos CLDS. Pode ficar a conhecer o livro 
através do link: http://bit.ly/cores-do-mundo

LIVRO VIRTUAL “AS CORES DO MUNDO” 
COM PARTICIPAÇÃO DO PENAMACOR INCLUSIVO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENAMACOR 
CONTOU UM CONTO ONLINE

https://bit.ly/bmp-hora-do-conto
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AGENDA 
CONDICIONADA 
PELA EVOLUÇÃO 
DA COVID-19

O Município de Penamacor promoveu a atividade 
“Penamacor a Mexer”, que foi transmitida onli-
ne na sua página de Facebook. Numa altura em 
que se pede a toda a população para ficar em 
casa, o Grupo de Desporto do Município preten-
deu combater os problemas que o isolamento e 
o distanciamento social acarretam, promovendo 
assim um conjunto de sessões de exercício físico 
em casa, de forma a combater a inatividade física 
e o sedentarismo. Com os equipamentos fechados 
e os programas desportivos suspensos, os téc-
nicos municipais deste setor criaram conteúdos 
que todos puderam seguir mesmo em isolamento 

social, através da publicação de vídeos. Assim, às 
quartas-feiras, pelas 18:30, tiveram lugar aulas 
de exercício físico para jovens/adultos e seniores, 
enquanto, às segundas-feiras, no mesmo horário, 
foram publicados vídeos com dicas de Atividades 
para Crianças, através de jogos de cooperação e 
competição, brincadeiras e desafios, de forma a 
entreter os mesmos, no seu quotidiano, dando 
ideias de exercícios a aplicar em suas casas.

MUNICÍPIO DE PENAMACOR PROMOVE

CLDS 4G PENAMACOR  
INCLUSIVO REALIZA ATIVI-
DADE FÍSICA SÉNIOR

O Município de Penamacor e a Escola Geração Mu-
sical disponibilizarAM, todas as terças e sextas fei-
ras, aulas de Zumba online e em direto na página 
de Facebook do Município. As aulas, dirigidas pela 
instrutora Inês Geraldes, são acessíveis a todas as 
idades, pretendendo-se, numa altura em que o con-
finamento impede alguma atividade física, combater 
o sedentarismo e meter os munícipes a mexer.

PENAMACOR PROMOVE  
AULAS DE ZUMBA  
ONLINE TERÇAS E SEXTASDESPORTO EM CASA

O CLDS 4G Penamacor Inclusivo está a realizar a 
ação Atividade Física Sénior de Penamacor. A ativi-
dade passa por várias freguesias do concelho quin-
zenalmente. A inscrição é gratuita mas obrigatória e 
os interessados podem inscrever-se nas Juntas da 
sua área de residência ou através do contacto 960 
490 353. A ação está a ser realizada com a ajuda 
de um professor de desporto, tendo em conta as 
características de cada participante, e é destinada 
a toda a população com mais de 60 anos. A ativi-
dade física, que tem início sempre pelas 10:00, é 
realizada num espaço exterior e cumprindo todas 
as normas exigidas pela DGS.

30
DE

SP
OR

TO



JULHO AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO NOVEMBRO

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.

DEZEMBRO

EXPOSIÇÕES

24 JUL. – 12 SET.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA “SIMBIOSE” 
Trabalhos de Carlos Castilho
PENAMACOR | Museu Municipal 
INAUGURAÇÃO: 24 DE JULHO / Em direto na página  
de Facebook do Município
VISITAS: 3ª Feira a Domingo das 09:00h  
às 12:30h e das 14:00h às 17:30h 
Org.: CMP 

TEATRO

23 JUL. / 21:00H
“INVASÕES FRANCESAS NA BEIRA BAIXA”  
TEATRO COMUNITÁRIO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal (Jardim das Tílias)
Em direto na página de Facebook do Município  
Org.: CMP / Beira Baixa Cultural

MÚSICA

24 JUL. / 19:00H
CONCERTO
FRANCISCO CEIA 
PENAMACOR | Museu Municipal
Em direto na página de Facebook do Município  
Org.: CMP

MÚSICA

24 JUL. / 22:30H
CONCERTO
THE LUCKY DUCKIES  
PENAMACOR | Cimo de Vila (Zona Histórica)
Em direto na página de Facebook do Município  
Org.: CMP

CINEMA

TODO MÊS
CINEMA HOLLYWOOD
CICLO DE CINEMA DE VERÃO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

EXPOSIÇÕES

01 SET. – 15 SET.
EXPOSIÇÃO “BORDADOS E OUTRAS ATIVIDADES”
Trabalhos do ateliê de verão organizado pela Junta  
de Freguesia de Penamacor
PENAMACOR | Biblioteca Municipal  
Org.: JFP

VISITAS GUIADAS E ENCENADAS

(DATA A DEFINIR)
VISITA GUIADA E ENCENADA
PENAMACOR 
Org.: CMP / Beira Baixa Cultural

EXPOSIÇÕES

04 OUT. – 30 NOV. 
EXPOSIÇÃO “MATERIALIDADES  
DEVOCIONAIS – OS EX-VOTOS DA  
SENHORA DA PÓVOA”
PENAMACOR | Museu Municipal  
Org.: CMP / Confraria da Senhora da Póvoa

VISITAS GUIADAS E ENCENADAS

(DATA A DEFINIR)
VISITA GUIADA E ENCENADA
PENAMACOR 
Org.: CMP / Beira Baixa Cultural

LIVROS E LEITURAS

TODO MÊS
HORA DO CONTO
"QUIQURIQUI"
Mariza Nunez e Helga Bansch
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: CMP

EXPOSIÇÕES

02 NOV. – 26 NOV.
EXPOSIÇÃO “ARTE COM NÓS”
de Gracinda Crucho
PENAMACOR | Biblioteca Municipal  
Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS

TODO MÊS
HORA DO CONTO
"CHIBOS SABICHÕES"
Olalla Gonzalez
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

11 NOV.
SINALIZAÇÃO DO DIA EUROPEU  
DA ALIMENTAÇÃO E COZINHA  
SAUDÁVEL
PENAMACOR 
Org.: CPCJ

COMEMORAÇÕES

18 NOV.
SINALIZAÇÃO DO DIA EUROPEU  
SOBRE A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS  
CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL  
E O ABUSO SEXUAL
PENAMACOR 
Org.: CPCJ

COMEMORAÇÕES

20 NOV.
COMEMORAÇÃO INTERNACIONAL  
DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS  
DAS CRIANÇAS
PENAMACOR 
Org.: CPCJ

VISITAS GUIADAS E ENCENADAS

(DATA A DEFINIR)
VISITA GUIADA E ENCENADA
PENAMACOR 
Org.: CMP / Beira Baixa Cultural

LIVROS E LEITURAS

02 DEZ. – 31 DEZ.
FEIRA DO LIVRO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS

TODO MÊS
HORA DO CONTO
"CONTO DE NATAL"
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: CMP

ENSINO

(DATA A DEFINIR)
FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS  
DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 
Org.: CMP / AERS / SCMP

EVENTO

07 DEZ. – 25 DEZ.
PENAMACOR – VILA MADEIRO
PENAMACOR
Org.: CMP

EXPOSIÇÕES

12 JUL. – 13 AGO.
EXPOSIÇÃO “CIÊNCIA E PADRÕES  
DECORATIVOS”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

A Exposição "Ciência e Padrões Decorativos", da 
autoria de Clementina Teixeira, Professora Apo-
sentada e Investigadora do Instituto Superior 
Técnico, Universidade de Lisboa, está patente 
na Biblioteca Municipal de Penamacor até ao 
dia 13 de agosto. Os trabalhos representam 
uma aposta na ligação do artesanato à Ciência, 
tendo como base o papel, a sua reutilização 
em origami, escultura de livros e design de 
padrões decorativos. Os padrões decorativos 
são originais e representam o resultado de 
muitas experiências de Ciência (principalmente 
Química) e Estudo do Meio. Muitos deles são 
feitos em telemóvel, recorrendo a aplicações 
expeditas de inteligência artificial.

ATELIÊS

19 JUL. – 31 AGO.
ATELIÊ DE BORDADOS & OUTRAS ATIVIDADES
PENAMACOR | Casa do Povo | Org.: JFP

"MILAGRE QUE N. SRA DA PÓVOA FEZ 
A AN.TO DA COSTA TERENAS COELHO 
DA VILLA DA COVILLÃO ESTANDO 
GRAVEMENTE ENFERMO DE UM FLUXO 
DE SANGUE PELLA BOCA E LOGO QUE 
SUA MULHER MARIA ANGELICA DE 
JESUS PEDIO A DITA S.RA ELA LHE DEU 
SAUDE A 14 DE ABRIL DE 1843"

"Pintado no teixoso por L.D.V"
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   
15 DE JANEIRO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração 
da Equipa de Fiscalização - Proc. N.º MA - 15/2018: 
“Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 1.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. N.º 
MB - 18/2019: “Requalificação Urbana do Centro de 
Aldeia do Bispo”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. 
N.º MB - 12/2018: “Ampliação da Zona Industrial de 
Penamacor”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Suspensão dos Trabalhos - Proc. N.º MB - 07/2018: 
“Requalificação do Castelo/Fortaleza de Penamacor” 
– Lote 2;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Emparcelamento Simples denominada “Poldras – 
Pedrógão de São Pedro”;
[06] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
Senhor Vereador Filipe Batista aprovar o Fundo de 
Maneio para o ano de 2021;
[07] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar a Minuta de Protocolo entre o Município de 
Penamacor e a Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Penamacor;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de encargos – Despesas com Pessoal para 2021;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de inclusão do saldo transitado do ano de 2020 nos 
fundos disponíveis; 
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Renovação do Protocolo de Cooperação com a Junior 
Achievement Portugal – 2020/2021;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratifica-
ção – Revogação do Contrato de Comodato celebrado 
com o Instituto de Segurança Social, IP.;
[12] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratifi-
cação – Apoio ao Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches;
[13] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios (2021-
2030); 

29 DE JANEIRO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar Autorizar 
para celebração de trabalhos complementares ao 
contrato da empreitada - Proc. N.º MB - 03/2019: 
“Requalificação Urbana do Centro da Meimoa”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar Auto-
rizar para celebração do 1.º contrato de trabalhos 
complementares ao contrato da empreitada - Proc. 
N.º MA - 15/2018: “Reabilitação do Teatro Clube de 
Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Forma-
ção de Contrato de Empreitada de Obras Públicas 
- Proc. N.º MB - 02/2021: “Pavimentação do Caminho 
Rural entre Pedrógão de S. Pedro e Ribeira da Ceife”.

5 DE FEVEREIRO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Apoio Financeiro às IPSS do Concelho no âmbito da 
Pandemia COVID-19;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio 
Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Penamacor no âmbito da Pandemia 
COVID-19;
[03] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
Senhor Vereador Filipe Batista aprovar a Proposta 
para Aquisição de Imóvel;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio 
Financeiro ao Centro de Dia de São Domingos; 

[05] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio Finan-
ceiro à Liga dos Amigos de Pedrógão de São Pedro;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio 
Financeiro ao Centro Paroquial de Nossa Senhora da 
Quebrada;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio 
Financeiro à Póvoasol – CSS – Centro de Solidariedade 
Social;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar Atribuição 
de Bolsas no Ensino Superior;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar Atribuição 
de Apoio Financeiro no âmbito da Saúde a Estratos 
Sociais Desfavorecidos. 

19 DE FEVEREIRO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar 
Autorizar a celebração do 2.º contrato de trabalhos 
complementares ao contrato da empreitada - Proc. 
N.º MA - 15/2018: “Reabilitação do Teatro Clube de 
Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar Autorizar a 
celebração de trabalhos complementares ao contrato 
da empreitada - Proc. N.º MA - 16/2018: “Incubadora 
de Valorização dos Recursos Endógenos”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a atribui-
ção de loja no Mercado Municipal;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o início 
do procedimento e participação procedimental do 
Regulamento Municipal de apoio ao Movimento 
Associativo;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a redução 
de 50% nas faturas de água, saneamento e resíduos 
dos consumidores do concelho de Penamacor no 
âmbito da Pandemia COVID-19;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar medidas 
excecionais no âmbito da Pandemia COVID-19;
[07] Deliberado por maioria, com o voto contra do 
Senhor Vereador Filipe Batista aprovar a nomeação 
de auditor externo, responsável pela certificação legal 
de contas;

5 DE MARÇO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Nomea-
ção do Representante do Dono de Obra, do Diretor de 
Fiscalização e do Coordenador de Segurança em Obra 
- Proc. N.º MA - 07/2020: “Reconversão do Antigo 
Edifício da GNR de Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Emparcelamento Simples denominada “Lote V – 
Casa Pimentel, versão B”;
[03] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
senhor vereador Filipe Batista aprovar a Proposta 
de Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, 
Saneamento e Resíduos;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Concurso 
Público a Aquisição de um Autocarro ;
[05] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
Senhor Vice-presidente, Manuel Robalo aprovar o 
Concurso Público - Recolha e Transporte de Resíduos 
Urbanos na Área do Município de Penamacor;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro no âmbito da Saúde a 
Estratos Sociais Desfavorecidos;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Desig-
nação dos representantes do Município no Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches.

19 DE MARÇO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Autori-
zação para marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico 
da Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento 
Local – Processo n.º 1061912;

[02] Deliberado por unanimidade aprovar Aprovação 
do Plano de Segurança e Saúde da Empreitada de 
Obras Públicas - Proc. N.º MA - 07/2020: “Reconver-
são do Antigo Edifício da GNR de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório 
Final e de Minuta de Contrato - Fornecimento de 
Energia Elétrica para o Município de Penamacor;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Transmis-
são do Lote G5 – Zona Industrial de Penamacor;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Revogação da decisão de contratar Aquisição de um 
autocarro – Concurso Público;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Forneci-
mento de refeições escolares a alunos referenciados 
para a Escola de Acolhimento e Apoio Presencial - 
Ensino à Distância.

9 DE ABRIL DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª Alte-
ração ao Plano de Pormenor da ZIP. Alteração do uso 
admitido para ocupação do solo nos lotes C8 e G3. 
Alocação de uso para indústria ou serviços ao lote C8 
por troca com o uso do lote G3, que assume o destino 
de “Área Social” inicialmente atribuído ao lote C8;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Concurso 
Público - Aquisição de um Autocarro;
[03] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
Senhor Vice-presidente, Manuel Robalo aprovar o 
Concurso Público - Recolha e Transporte de Resíduos 
Urbanos na Área do Município de Penamacor;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Autori-
zação para execução de benfeitorias no prédio rústico 
“Chão das Hortas”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Integração na Comissão de Cogestão da Reserva 
Natural da Serra da Malcata.

23 DE ABRIL DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Autori-
zação para marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico 
da Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento 
Local – Processo n.º 1081997;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta 
de Ação de Emparcelamento Simples – Inês Catarina 
Carreto Pires João;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro no âmbito da Saúde a 
Estratos Sociais Desfavorecidos;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Modelo 
de Acordo de Cooperação para Estabelecimento de 
Espaços de Teletrabalho ou Coworking nos Territórios 
do Interior. 

7 DE MAIO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a isenção 
de taxas referentes ao licenciamento de esplanadas;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a alteração 
do Gestor do Contrato Proc. N.º MA - 15/2018: 
“Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor”; 
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a adjudi-
cação da Empreitada de Obras Públicas e Aprovação 
de Minuta de Contrato - Proc. N.º MB - 02/2021: 
“Pavimentação do Caminho Rural entre Pedrógão de 
S. Pedro e Ribeira da Ceife”; 
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a formação 
de Contrato de Empreitada de Obras Públicas Proc. 
N.º MB - 12/2021: “Requalificação Urbana do Norte 
de Penamacor”; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a autori-
zação para celebração de trabalhos complementares 
ao Contrato da Empreitada Proc. N.º MB - 12/2018: 
“Ampliação da Zona Industrial de Penamacor”; 

[06] Deliberado por unanimidade aprovar a aquisição 
de um Autocarro – Concurso Público; 
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a descen-
tralização de Competências na CIM da Beira Baixa; 
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a decisão 
de não pretender exercer Competências no Âmbito da 
Ação Social no ano de 2021; 
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a Compar-
ticipação Nacional de Projetos Aprovados - CIMBB; 
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro à Liga dos Amigos de Aranhas; 
[11] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Benquerença; 
[12] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Penamacor.

21 DE MAIO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar 2.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. N.º 
MA - 08/2019: “Requalificação e Ampliação do Bar/
Restaurante da Piscina Municipal”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar 2.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. N.º 
MB - 18/2019: “Requalificação Urbana do Centro de 
Aldeia do Bispo”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Moção 
de relevante “Interesse Público Municipal” - Instalação 
de Central Solar Fotovoltaica no sítio do “Cabeço 
Vermelho”;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo 
Municipal de Emergência Municipal – 2021.
 
4 DE JUNHO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de loja no Mercado Municipal.

18 DE JUNHO DE 2021
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a extinção 
do procedimento - Proc. N.º MB - 12/2021: “Requalifi-
cação Urbana do Norte de Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a formação 
de Contrato de Empreitada de Obras Públicas Proc. 
N.º MB - 12/2021: “Requalificação Urbana do Norte 
de Penamacor”; 
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Ação 
de emparcelamento simples – Irene Coelho Cunha 
Manteigas;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Ação de 
emparcelamento simples – Luís Manuel Faria Teodósio 
Figueira;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a redução 
de taxas requerida por Ferropen,Lda;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o início 
de procedimento e participação procedimental do 
Regulamento Municipal de Venda de Lotes da Zona 
Industrial de Penamacor – Zona Sul;
[07] Deliberado por maioria com o voto contra do 
Senhor Vereador Filipe Batista aprovar Início de 
procedimento e participação procedimental do Código 
de Conduta do Município de Penamacor;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a atribui-
ção de Loja no Mercado Municipal;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a atribui-
ção de Apoio Financeiro às Freguesias no âmbito da 
prevenção e contenção da Pandemia COVID-19.
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