
Casa da Memória 
Sefardita Ribeiro 
Sanches é nova 
pérola cultural  
do concelho.

MUNICÍPIO CONTINUA ENTRE OS 
MELHORES NO RANKING GLOBAL DO 
ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES 

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL 
DE PENAMACOR E INCUBADORA DE 
VALORIZAÇÃO DE RECURSOS ENDÓGENOS 
PARA CAPTAR INVESTIMENTO 



VEREADOR
 José António Borrego Ramos

– Recursos Humanos
– Inovação e Tecnologia
– Energia
– Aprovisionamento e Stocks
– Infraestruturas Municipais
– Serviços Municipais

No último sufrágio eleitoral autárquico, a população 
renovou a confiança na continuidade do projeto para o 
concelho, num claro voto de confiança da vossa parte, 
que tudo faremos para não defraudar. Cumpriram-se dois 
mandatos nos quais foi saneada a condição financeira da 
autarquia, sendo prova disso a posição invejável entre 
as melhores autarquias do país no 
último Anuário Financeiro dos Mu-
nicípios Portugueses. Foi aposta a 
criação, melhoramento e reabilita-
ção de infraestruturas estruturantes 
para o concelho, sendo estes próxi-
mos quatro anos uma oportunidade 
única para colocar o Município na 
senda da captação de investimento, 
criação de emprego e fixação de 
pessoas. Não pretendemos des-
perdiçar essa oportunidade, sendo 
que inaugurámos, recentemente, 
as obras de ampliação da Zona 
Industrial e de transformação do 
antigo celeiro de Penamacor numa 
incubadora de recursos endógenos e espaço de cowork 
e teletrabalho, além de, como prometido, pretendermos 
ter, brevemente, o concelho coberto de fibra ótica, me-
lhorando as condições de trabalho a quem se queira aqui 
fixar. Mas a criação de condições de fixação da população 
não se fica por aqui. À semelhança do que foi feito nos 
últimos dois mandatos, uma educação tendencialmente 
gratuita, desde o Ensino Pré-Escolar ao Ensino Superior 
e uma aposta clara na área social e na saúde irão conti-
nuar a ser prioridade para este Executivo. Recordo que 
retomámos recentemente as operações às cataratas a 
munícipes do concelho, que tinham sido interrompidas 
devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19, 
numa parceria com a Fundação Álvaro Carvalho. Também 
a requalificação de habitações degradadas existentes e de 
criação de nova habitação irão avançar, permitindo que 
quem trabalha no concelho cá possa residir em condições 
condignas e com preços de habitação acessíveis. De resto, 
não esqueceremos a aposta no turismo. A inauguração 
recente da Casa da Memória Sefardita Ribeiro Sanches 

representa uma adição extraordinária ao património cul-
tural do concelho e às infraestruturas já existentes, sendo 
também uma justa homenagem aos sefarditas portugue-
ses que contribuíram em muito para o desenvolvimento 
do conhecimento no concelho, no país e no mundo. A rea-
bilitação do Teatro Clube de Penamacor está em curso e 

representará, também, um espaço único 
no panorama regional, permitindo não 
só a realização de espetáculos como se 
constituindo por ele mesmo um espaço 
de visitação com enorme potencial. As 
obras na Zona Histórica foram retomadas, 
o que valorizará em muito o património 
histórico e cultural do concelho. De resto, 
continuaremos a apostar nas infraes-
truturas culturais existentes, nas nossas 
belíssimas zonas de lazer, numa cogestão 
eficiente e desenvolvimento turístico da 
Reserva Natura da Serra da Malcata, em 
parceria com o Município do Sabugal, na 
Carta Europeia de Turismo Sustentável 
Terras do Lince, também em parceria com 

os municípios do Sabugal e Almeida, e nos eventos de 
referência do concelho, como o Penamacor Vila Madeiro, a 
Feira Terras do Lince ou a Festa das Varas do Fumeiro. Para 
terminar, depois de um último mandato particularmente 
difícil, no qual enfrentámos e continuamos a enfrentar 
uma situação de pandemia que nos privou de muita coisa 
e nos condicionou fortemente, quero deixar uma palavra 
de esperança num futuro breve que nos permita regressar 
totalmente à normalidade das nossas vidas e agradecer 
a quem confiou em nós, prometendo fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance para atingirmos as metas a que 
nos propusemos, trabalhando todos em prol do concelho 
que tanto estimamos. Neste boletim, o leitor pode, ainda, 
encontrar um pouco do que foi feito nos últimos seis me-
ses no Município de Penamacor. Despeço-me com votos, 
em meu nome e do restante Executivo, de um excelente 
ano de 2022.LAZER
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Tm: 932 777 516 / 966 786 035
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Tel.: 277 385 028
CHURRASQUINHO DO VALE / Vale da 
Senhora da Póvoa / Tel.: 271 010 952
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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 
Tm: 965 289 140 
QUINTA DA QUARTA / Penamacor 
helena.stutz@gmx.de
THE MAGGIE FARM / Aranhas 
telmobeato@hotmail.com
LILY BATUCA / Benquerença 
Tm: 926 085 409
CASA DAS MARGARIDAS 
V. da Sr.ª da Póvoa 
Tm: 919 367 875
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Foi aposta a criação, 
melhoramento e reabili-
tação de infraestruturas 
estruturantes para o 
concelho, sendo estes 
próximos quatro anos 
uma oportunidade única 
para colocar o Município 
na senda da captação 
de investimento, criação 
de emprego e fixação de 
pessoas. 

EM DESTAQUE
VIDA MUNICIPAL
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O lote 1 da empreitada de Requalificação Urbana 
do Norte de Penamacor foi adjudicado por cerca de 
505 mil euros. O Município pretende, com esta obra, 
melhorar a eficiência e sustentabilidade das redes, 
nomeadamente 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 ur-
bana e a beneficiação da rede de sinalização viária. 

Em fase de revisão de projeto encontra se, tam-
bém, a Requalificação Urbana de toda Zona Este 
da Vila de Penamacor. Estas empreitadas surgem 
na sequência do Plano de Requalificação da Vila de 
Penamacor.

As obras de requalificação da Praça Municipal, em Penamacor, do Cemitério de Al-
deia do Bispo e dos jardins das ruas Governador Luís Cunha Barreto e Dona Maria 
Helena Megre, situados na Águas, estão em fase final de elaboração de projeto. Estas 
empreitadas inserem-se na política do Município de Penamacor de potenciação e 
requalificação das infraestruturas existentes no concelho.

Está em fase de conclusão a empreitada de "Pavimentação do Caminho 
Rural entre Pedrógão de S. Pedro e Ribeira da Ceife", estando apenas 
por terminar a colocação da sinalização. Na sequência desta empreitada 
pavimentou-se a referida via, potenciando a circulação rodoviária. A obra 
foi financiada por fundos próprios do Município e tem um custo estimado 
de cerca de 165 mil euros, acrescidos de IVA.

Foram retomadas as obra de Requalificação da Zona Histórica de  
Penamacor, estando a empreitada em fase adiantada. Valorizar o espaço 
urbano e o património histórico-cultural da sede do concelho, conferir 
uma nova imagem a Penamacor e aumentar a sua atratividade/com-
petitividade são os objetivos desta obra. Espera-se igualmente, que a 
iniciativa privada acompanhe o investimento público ao nível da requa-
lificação dos imóveis particulares. A Requalificação da Zona Histórica 
de Penamacor representa um investimento estimado de cerca de 800 
mil euros, financiada pelo Portugal 2020, no âmbito do Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial da Beira Baixa. 

CENTRO URBANO 
DO MEIMÃO 
REQUALIFICADO

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO NORTE DE 
PENAMACOR ADJUDICADA E DE PENAMACOR 
ESTE EM FASE DE REVISÃO DE PROJETO

RETOMADAS OBRAS 
DA ZONA HISTÓRICA

PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO RURAL 
ENTRE PEDRÓGÃO DE S. PEDRO 
E RIBEIRA DA CEIFE CONCLUÍDA REQUALIFICAÇÕES DA PRAÇA 

MUNICIPAL, CEMITÉRIO DE 
ALDEIA DO BISPO E JARDINS 
EM ÁGUAS EM FASE DE 
ELABORAÇÃO DE PROJETO

A Requalificação Urbana do Centro de Meimão está concluída. Esta 
empreitada tem um custo estimado de cerca de 204 mil euros + IVA. 
Pretendeu-se com a obra requalificar as infraestruturas viárias e, 
como resultado, beneficiar as condições de circulação e de segu-
rança rodoviária, articulada com a melhoria dos espaços públicos, 
promovendo uma vivência urbana de maior qualidade. Foram, 
ainda, renovadas as condutas de água e instalados coletores plu-
viais, promovendo a eficiência das redes e reduzindo as perdas de 
água. Esta obra foi financiada com Fundos próprios do Município 
de Penamacor.
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Estas três obras representam um investimento de 
cerca de dois milhões de euros no concelho de Pe-
namacor. A Casa da Memória da Medicina Sefardita 
Ribeiro Sanches, situada no coração da Vila, é um 
projeto que se destina a perpetuar a memória dos 
judeus portugueses que exerceram a medicina ao 
longo dos períodos medieval e moderno, com des-
taque para aqueles que, ao saírem de Portugal, 
quase sempre por motivos de ordem étnico-religio-
sa, atingiram notoriedade no estrangeiro. De entre 
estes, ênfase muito particular para a figura de An-
tónio Nunes Ribeiro Sanches, natural de Penamacor, 
ficando-se também a perceber melhor a posição 

deste no conjunto desses portugueses, médicos 
eminentes, que tanto brilho emprestaram à medi-
cina, dentro e fora de fronteiras. Na infraestrutura 
agora inaugurada privilegiam-se as vertentes bio-
gráficas e bibliográficas, diretas ou indiretas, para 
dar corpo à exposição, como forma de dimensionar 

e contextualizar a sua ação no meio médico-cientí-
fico da época e no seio das comunidades em que 
se inseriram. A integração da Casa da Memória da 
Medicina Sefardita no âmbito da Rede de Judiarias 
de Portugal, que colheu apoios do programa EEA 
Grants e do Turismo de Portugal no âmbito do Pro-
grama Valorizar, conferindo-lhe maior visibilidade 
e repercussão, permite dar a conhecer a insuspeita  
dimensão do universo dos judeus portugueses  
associados à prática e ao ensino da medicina desde 
 tempos medievais até ao final do século XVIII. O  
valor da obra incluindo conteúdos e equipamentos, 
foi de cerca de 500 mil euros.

As duas outras obras inauguradas criam as condi-
ções para a captação de investimento para Penama-
cor. A Ampliação da Zona Industrial foi realizada em 
duas fases, sendo que a segunda fase adicionou 17 
lotes aquela infraestrutura, destinados à indústria. 
Recorde-se que a primeira fase de ampliação da 
Zona Industrial terminou em 2017 e adicionou cinco 
lotes àquele espaço. O valor da empreitada foi de 
cerca de 800 mil euros, cofinanciado pelo Portugal 
2020, no âmbito das Áreas de Acolhimento Empre-
sarial. Esta obra insere-se na política de captação 
de investimento, atração de empresas e criação de 
emprego do Município.

Já as obras que transformaram o antigo Celeiro numa 
incubadora de valorização de recursos endógenos e 

espaço de cowork tiveram um custo de cerca de 
300 mil euros, sendo que esta obra foi financiada 
com fundos próprios do Município. Recorde-se que 
Penamacor assinou o acordo de cooperação para 
integrar a primeira rede de espaço de cowork e 
teletrabalho com o objetivo de valorizar o Interior, 
sendo que o espaço utilizado será precisamente 
o da nova Incubadora de Valorização de Recursos 
Endógenos. Esta empreitada pretende, igualmente, 
captar investimento de empresas e jovens que se 
queiram ali instalar e valorizar as inúmeras poten-
cialidades do concelho.

A MINISTRA DA COESÃO 
TERRITORIAL, ANA ABRUNHOSA, 
ESTEVE EM PENAMACOR, NO DIA 
10 DE DEZEMBRO, para inaugurar as 
obras de ampliação da Zona Industrial 
de Penamacor, a nova Incubadora  
de Valorização de Recursos Endógenos 
e a Casa da Memória da Medicina 
Sefardita Ribeiro Sanches

CRIADAS CONDIÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO

A Casa da Memória da Medicina 
Sefardita Ribeiro Sanches, situada 
no coração da Vila, é um projeto 
que se destina a perpetuar a me-
mória dos judeus portugueses que 
exerceram a medicina ao longo 
dos períodos medieval e moderno, 
com destaque para aqueles que, 
ao saírem de Portugal (...)

Estas três obras 
representam um 

investimento 
de cerca de dois 

milhões de euros 
no concelho de 

Penamacor. 
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Os membros da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal tomaram posse, no dia 12 de setembro, na sede de concelho 
para o quadriénio 2021/2025

CÂMARA E ASSEMBLEIA TOMAM POSSE

Tomaram posse, no dia 12 de setembro, os mem-
bros da Assembleia Municipal e da Câmara Munici-
pal de Penamacor, no auditório da Escola de Música, 
situado no ex-quartel da Vila. Valéria Gonçalves 
Cruchinho, António Manuel Santo Pinto e António 
Rui da Costa Raposo, todos eleitos pelo Partido 
Socialista (PS), foram eleitos Presidente da Assem-
bleia Municipal e primeiro e segundo secretário res-
petivamente. Valéria Gonçalves é a primeira mulher 
Presidente da Assembleia Municipal desde o 25 de 
Abril. Tomaram, ainda, posse, António Luís Beites 
Soares (PS) como Presidente da Câmara e os restan-
tes quatro vereadores: Ilídia Alves Cruchinho Lélé, 
José António Borrego Ramos, também eleitos pelo 
PS, Anselmo Manuel Esteves Cunha e Filipe André 
Leitão Ramos Batista, do Movimento Abraçar Pena-
macor. Também presentes por inerência de funções 
estiveram os eleitos como Presidentes de Junta de 
Freguesia: Luís Mendes Vaz (Aranhas e eleito pelo 
PS), Álvaro Luís Gil Leitão (Benquerença e eleito 
pelo PS), André Jacinto Silva (Meimão e eleito pelo 
PS), António Joaquim Mendes Ferreira Gil (Penama-
cor e eleito pelo PS), Henrique Neves Luís (Salvador 
e eleito pelo PS), António José Marques Robalo 
(União de Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas 
e Aldeia de João Pires e eleito pelo PS), António  
Manuel Santo Pinto (União de Freguesias de Pedró-
gão de São Pedro e Bemposta e eleito pelo PS), 

José Luís Madeiras Afonso (Meimoa e eleito pelo 
Abraçar Penamacor) e José Filipe Pires Cameira 
Mugueiro (Vale da Senhora da Póvoa e eleito pelo 
Abraçar Penamacor). A eleita Presidente da Assem-
bleia Municipal de Penamacor, Valéria Gonçalves, 
expressou o desejo de que o órgão a que preside 
trabalhe com dedicação e empenho a par com o 
Executivo Municipal. “Que esta Assembleia que 
hoje toma posse se paute sempre pela verdade, 
pela democracia, pela honestidade, pelo respeito e 
pela dedicação à causa pública”. Já o Presidente da 
Câmara Municipal, António Luís Beites Soares, sau-
dou todos os autarcas que cessaram funções bem 
todos os que tomaram posse, lembrando que ser 
autarca é uma função nobre e manifestando tam-
bém ele o desejo de que, no mandato que agora 
inicia, todos estejam à altura das suas responsabi-
lidades. “Espero que trabalhemos todos em prol do 
nosso concelho e do nosso território. Ser autarca 
é ter responsabilidades no concelho mas também 
em todo o interior do país”. Durante a cerimónia, 
decorreu ainda um pequeno momento musical com 
Sónia Cerdeira.

Espero que trabalhemos 
todos em prol do nosso  

concelho e do nosso  
território. Ser autarca é 

ter responsabilidades no 
concelho mas também em 

todo o interior do país.

TRÊS EXEMPLOS DO QUE  
OS MUNICÍPIOS PODEM FAZER PELAS 
SUAS GENTES

Presentes na cerimónia, além de Ana Abrunhosa, 
estiveram a Presidente da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC), Isabel Damasceno, a Diretora Regional de 
Cultura do Centro, Suzana Menezes, o Presidente 
da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 
(CIMBB), João Lobo, e o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Penamacor, António Luís Beites Soares.
O Presidente do Município de Penamacor elogiou 
o papel da atual Ministra da Coesão Territorial na 
“defesa do interior do país e das suas populações”, 
destacando, depois, as três “grandes obras para o 
concelho” que foram inauguradas. Para o autarca, 
a Casa da Memória da Medicina Sefardita Ribeiro 
Sanches homenageia não só “um grande conterrâ-
neo” que foi Ribeiro Sanches, mas acrescenta valor 
à Rede de Judiarias de Portugal. “Quem quiser des-
cobrir a Rede de Judiarias em Portugal pode come-
çar por Penamacor. É um património cultural fan-
tástico e valoriza o turismo no concelho”. António 
Luís Beites Soares referiu-se, depois, à ampliação  

da Zona Industrial e à Incubadora de Valorização de 
Recursos Endógenos, lembrando que estão criadas 
as condições para atrair investidores e empresas. 
“A condição financeira da autarquia é boa e es-
tamos cá para ser parceiros. Estes investimentos 
estão de mãos dadas com outras obras estruturais 
em curso, como a reabilitação total do Teatro Clube 
de Penamacor, prevista para 2022, e um grande 
investimento na reabilitação e construção de ha-
bitação nova e novos loteamentos. Além das con-
dições para investimento, temos de dar condições 
para as pessoas cá morarem, isto aliado a uma 
educação praticamente gratuita, desde a Creche ao 

Ensino Superior, e uma rede social implementada 
em todo o concelho. Só falta que todo o concelho 
esteja coberto com fibra ótica mas é uma questão 
que estamos a trabalhar. Com estes fatores todos 
conjugados, temos todas as condições para o  
desenvolvimento destes territórios”.
Já para Ana Abrunhosa, os investimentos inaugu-
rados representam três exemplos do que os mu-
nicípios “podem fazer pelas suas gentes e pelos 
seus territórios”. A governante acrescentou que 
estão criadas as condições para atrair empresas 
e famílias, criando-se também desta forma novos 
atrativos para quem já tem muitos pretextos para 
visitar Penamacor.
Finalmente, a Diretora Regional de Cultura do Cen-
tro recordou que os museus “ajudam a melhorar 
o mundo e são ingredientes indispensáveis no 
desenvolvimento da nossa sociedade”. Por isso, 
Suzana Menezes reforçou que “não podia estar 
mais feliz” pela inauguração da Casa da Memória 
da Medicina Sefardita Ribeiro Sanches.

               Além das condições para 
investimento, temos de dar con-
dições para as pessoas cá mora-
rem, isto aliado a uma educação 
praticamente gratuita, desde a 
Creche ao Ensino Superior, e uma 
rede social implementada em 
todo o concelho.
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O Município de Penamacor continua entre os me-
lhores classificados no Ranking Global do Anuário 
Financeiro dos Municípios Portugueses. Na publica-
ção relativa a 2020, a Câmara Municipal penamaco-
rense surge no 13º lugar dos municípios de pequena 
dimensão integrados na lista dos 100 melhores 
classificados globalmente, depois de em 2019 ter 
alcançado o 11º lugar, em 2018 o 25º e em 2017 

o 38º. A autarquia é ainda a segunda classificada 
em termos distritais, tendo em conta o ranking glo-
bal. Penamacor é igualmente o 19º município com 
melhor índice de liquidez, o 20º classificado com 
melhor grau de cobertura das despesas e o 10º clas-
sificado com melhor grau de execução da despesa 
relativamente aos compromissos assumidos.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 

2020 foi oficialmente apresentado a 13 de dezem-
bro. O estudo, da responsabilidade do Centro de  
Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) do 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPOCA) e do 
Centro de Investigação em Ciência Política da Univer-
sidade do Minho, conta, um ano mais, com o apoio 
da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e do 
Tribunal de Contas. Esta é a 17ª edição do Anuário.

O Município de Penamacor celebrou, no dia 19 de 
julho, juntamente com o Município do Sabugal, na 
Pampilhosa da Serra, com o Governo, o contrato 
programa para a criação da Área Integrada da Ges-
tão da Paisagem (AIGP) “Terras do Lince-Malcata”. 
Nesta cerimónia, o Governo Central celebrou os 
contratos-programa de 47 Áreas Integradas de Ges-
tão da Paisagem (AIGP), que abrangem quase 100 
mil hectares de intervenção, em 26 concelhos, com 
o intuito de tornar o território mais resiliente aos 
incêndios. Recorde-se que a proposta para a cons-
tituição da AIGP “Terras do Lince-Malcata” recebeu 
parecer favorável da Secretaria de Estado da Con-
servação da Natureza. Esta AIGP abrange a freguesia 
de Malcata no concelho do Sabugal e a freguesia 

Meimão no Concelho de Penamacor, sendo que a 
proposta se insere na área da Reserva Natural da 
Serra da Malcata (RNSM), com uma área aproximada 
de 4824 hectares. Uma parte significativa da área 

da AIGP Terras do Lince – Malcata é marcada por 
extensas áreas florestais de monocultura que, em 
presença de condições atmosféricas adversas, atin-
gem níveis de perigosidade de incêndio extremo, 
pondo em causa pessoas, animais e bens, incluindo 
património natural e cultural da Reserva Natural 
da Serra da Malcata. Uma vez que a conservação 
da biodiversidade é essencial para a manutenção 
do funcionamento e dos serviços do ecossistema, 
o incremento de manchas de floresta e matorral 
mediterrâneo, composto pelas espécies típicas da 
região, com destaque para a urze, carvalho negral, 
medronheiro e o castanheiro poderá contribuir para 
um o crescimento sustentável do setor agroflorestal 
desta região.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor 
(AHBVP) recebeu uma nova Ambulância de Transporte Múltiplo (ABTM), 
oferecida pela Junta de Freguesia de Penamacor. O novo veículo de trans-
porte de utentes inter-hospitalares não urgentes recebeu a bênção pelo 
Padre Joaquim António Martins, no final da Missa que decorreu no dia 8 
de setembro, na Senhora do Incenso. Presentes na Cerimónia, estiveram o 
Presidente da Junta de Freguesia de Penamacor, António Gil, o Presidente 
da Câmara Municipal, António Luís Beites Soares e representantes do cor-
po dos Bombeiros Voluntários de Penamacor, além de vários populares 
que assistiram à cerimónia. Este novo equipamento, que estará ao serviço 
de toda a população do concelho, teve um custo de cerca de 40 mil euros. 
Para o Presidente da Junta de Freguesia de Penamacor “em boa hora”  
o executivo que encabeça “deliberou oferecer a ambulância aos Bombei-
ros do concelho”, pois “vem suprimir uma necessidade” que vinha sendo 
sentida por aquela associação.

CONTRATO PROGRAMA DA AIGP “TERRAS 
DO LINCE-MALCATA” ASSINADO

PENAMACOR CONTINUA ENTRE AS MELHORES AUTARQUIAS DO PAÍS 
NO ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES

BOMBEIROS RECEBEM 
NOVA AMBULÂNCIA

Uma parte significativa da área da 
AIGP Terras do Lince – Malcata é mar-
cada por extensas áreas florestais 
de monocultura que, em presença 
de condições atmosféricas adversas, 
atingem níveis de perigosidade de 
incêndio extremo, pondo em causa 
pessoas, animais e bens, incluindo 
património natural e cultural da  
Reserva Natural da Serra da Malcata.

(...) a Câmara Municipal de Penamacor, no 
âmbito das suas competências, designa-
damente a de promoção do bem-estar da 
população, decidiu firmar um protocolo 
com a Fundação Álvaro Carvalho, por via 
do qual os doentes do concelho com cata-
ratas a necessitar de intervenção cirúrgica 
passam a poder ser operados de forma 
atempada e gratuita (...) 

MAIS 8 UTENTES 
OPERADOS  

ÀS CATARATAS
COM APOIO DO MUNICÍPIO

As operações às cataratas, no âmbito do protocolo celebrado entre o Muni-
cípio de Penamacor e a Fundação Álvaro Carvalho, foram retomadas.  

Recorde-se que estas intervenções tinham sido apenas interrompidas 
devido à pandemia de COVID-19. No dia 15 de dezembro, mais oito utentes 
foram operados. Este é um problema que afeta um considerável número de 

munícipes, sobretudo idosos,  sendo que a Câmara Municipal de Penama-
cor, no âmbito das suas competências, designadamente a de promoção 

do bem-estar da população, decidiu firmar um protocolo com a Fundação 
Álvaro Carvalho, por via do qual os doentes do concelho com cataratas a 

necessitar de intervenção cirúrgica passam a poder ser operados de forma 
atempada e gratuita para o próprio, desde que sejam referenciados pelos 

médicos do Centro de Saúde de Penamacor. Os custos dos cuidados de 
saúde prestados aos doentes incluídos no programa assistencial são supor-
tados em partes iguais pela referida Fundação e pela Câmara Municipal, que 

assegura ainda as deslocações pré e pós operatórias. Desde o início desta 
parceria, já foram operadas dezenas de utentes do concelho de Penamacor.
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A Câmara Municipal de Penamacor e o Instituto de 
Investigações Antropológicas de Castilha e Leon de 
Salamanca assinaram um protocolo de colaboração, 
no dia 8 de setembro, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho. O convénio tem como objetivos fortalecer 
os vínculos de colaboração tendentes ao desen-
volvimento do conhecimento, estudo e divulgação 
das realidades culturais, numa perspetiva histórica, 
sociológica e antropológica da região de Castilha 
e Leon e da Beira Interior (especificamente a área 
de influência do Concelho de Penamacor). Um dos 
projetos a ser implementados será o do Centro de 
Estudos Transfronteiriços, ideia que nasceu no II 
Colóquio de Arqueologia e História do Concelho de 
Penamacor, que teve lugar no final de 2019, bem 
como intensificar as investigações e os levantamen-
tos levados a cabo por este Município no que diz 
respeito à valorização do Madeiro enquanto item 
de identidade cultural deste território. Pretende-se, 
ainda, elaborar conjuntamente programas de inves-
tigação científica nas áreas das ciências sociais que 

tenham como base geográfica a zona transfronteiri-
ça; desenvolver congressos, jornadas, cursos de for-
mação, investigações de campo e apresentações em 
ambas as regiões; e colaborar no desenvolvimento 
e implantação de uma linha editorial (boletim bia-
nual bilingue, coleções de monografias, catálogos de 
exposições) que dê visibilidade aos resultados dos 
projetos. O protocolo foi assinado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Penamacor, António Luís Beites  
Soares, e Carlos Montes, Presidente do Instituto, 
contando também com a presença de Angel Espi-
na Bárrio, membro da Junta Diretiva do Instituto e  
Diretor do Master Universitário de Antropologia Ibero  
Americano. Para Carlos Montes a instituição que  

dirige está vocacionada para a gestão do património 
cultural, gerando conteúdos muitas das vezes com 
recurso às novas tecnologias, e não para um trabalho 
meramente científico, pretendendo-se, igualmente, 
que alunos da Universidade de Salamanca realizem 
os seus trabalhos de campo no concelho e que os 
seminários e cursos de formação que se venham a 
realizar contem com a participação de estudantes 
de ambos os lados da fronteira. “Penamacor tem 
um potencial turístico e de património cultural muito 
grande”, disse. Já para António Luís Beites Soares 
este protocolo é de grande importância para o Muni-
cípio, abrindo as portas e reforçando a colaboração 
com o Instituto e com a Universidade de Salamanca. 
“A riqueza enorme do património de Penamacor tem 
que ser aproveitada e explorada. Temos a ambição 
de criar o Centro de Estudos Transfronteiriços e de 
realizar o III Colóquio de Arqueologia e História do 
Concelho e contamos com a grande experiência 
destas instituições para projetar o nosso património 
material e imaterial”.

O vinho Pina Ferraz “DOC Beira Interior Superior 
Rufete Tinto 2019” foi distinguido com a Medalha 
de Ouro na 14ª edição do Concurso de Vinhos da 
Beira Interior. Os prémios foram entregues no dia 
3 de julho, numa cerimónia realizada na cidade de 
Pinhel, no Parque da Trincheira. Foram 83 vinhos a 
concurso, em representação de mais de 30 associa-
dos da região. O Município de Penamacor felicita a 
Fundação Pina Ferraz pelo excelente trabalho de-
senvolvido nesta área.

O Mel de Queiró e Castanheiro, da Euromel, foi dis-
tinguido com 1 Estrela no Great Taste Awards 2021 
em Inglaterra, pela Guild of Fine Food. Este mel tem 
uma cor âmbar escura e um aroma intenso e muito 
persistente. Nas palavras da Guild of Fine Food: “Gos-
támos da cor brilhante e rica deste mel. Tem um sabor 
intenso de melaço e notas subjacentes de castanheiro, 
mas gostaríamos de um final mais prolongado. Este 
mel é lindo. Tem um perfume adorável. Os dois sabo-
res ousados de castanheiro e urze estão em cheque e 
estão equilibrados. As notas de sal e malte no final são 
muito agradáveis. Este mel tem uma riqueza de cor 
simplesmente encantadora. Notas de caramelo com 
tom terroso proporcionam um sabor delicioso.”

ASSINADO PROTOCOLO COM INSTITUTO DE  
INVESTIGAÇÕES ANTROPOLÓGICAS DE CASTILHA  
E LEON DE SALAMANCA
Com a assinatura do protocolo abrem-se as portas para a criação do tão ambicionado Centro de Estudos Transfronteiriços. 
A colaboração vai estender-se a várias áreas, desde a científica à gestão do património cultural

PENAMACOR RECEBEU REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE 
TURISMO SUSTENTÁVEL DAS TERRAS DO LINCE

             A riqueza enorme do pa-
trimónio de Penamacor tem que ser 
aproveitada e explorada. Temos a 
ambição de criar o Centro de Estudos 
Transfronteiriços e de realizar o III 
Colóquio de Arqueologia e História 
do Concelho e contamos com a gran-
de experiência destas instituições 
para projetar o nosso património 
material e imaterial.

O Auditório da Escola de Música, em Penamacor, 
recebeu a Reunião do Fórum Permanente Turismo 
Sustentável das Terras do Lince, no dia 19 de ou-
tubro. Este encontro teve como objetivo dar início 
ao processo de reavaliação da Carta Europeia de 
Turismo Sustentável (CETS) das Terras do Lince para 
o período 2022-2025, bem como à implementação 
da II Fase da CETS no território (reconhecimento 
dos empresários). A iniciativa, que contou com a 

presença do Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor, António Luís Beites Soares, consistiu 
numa apresentação e enquadramento da CETS, do 
processo de reavaliação da mesma para o período 
2022-2025 e do calendário de trabalho previsto. 
Ainda durante a manhã de trabalho, foi apresentada 
a II Fase da CETS, que visa o reconhecimento dos 
primeiros empresários Terras do Lince. Destacou-se 
também a importância da articulação entre o CETS e 
o processo de Cogestão da Reserva Natural da Serra 
Malcata com uma breve apresentação. O encontro 
contou com vários empresários locais do setor tu-
rístico e de entidades relevantes para o desenvol-
vimento sustentável da região. No dia anterior, da 
parte da tarde, decorreu uma outra reunião de tra-
balho, também ela com o propósito de dar início ao 

processo de reavaliação da CETS das Terras do Lince 
para o período 2022-2025, bem como à implemen-
tação da II Fase no território.
Recorde-se que os territórios de Penamacor, Sabu-
gal e Almeida são reconhecido pela Carta Europeia 
Turismo Sustentável (CETS) atribuída pela Federa-
ção EUROPARC, também conhecida como a "Fede-
ração da Natureza e Parques Nacionais da Europa”. 
A CETS denominada “Gata-Malcata Terras do Lince”, 
que envolve uma vasta parceria, tem como objetivo 
promover a região abrangida ao nível do turismo 
sustentável em áreas protegidas.

VINHO PINA 
FERRAZ COM MEDALHA  
DE OURO

MEL DE QUEIRÓ  
E CASTANHEIRO DA EUROMEL 
PREMIADO EM INGLATERRA
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Penamacor recebeu, no dia 5 de novembro, o 
evento de balonismo “Voar na Beira Baixa”. 12 ba-
lões com experientes pilotos sobrevoaram os céus 
do concelho, observando a belíssima paisagem 
natural da região. Presente na iniciativa esteve o 
Presidente da Câmara Municipal de Penamacor e 
Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal da 
Beira Baixa (CIMBB), António Luís Beites Soares.  
O dia em Penamacor contou, ainda, com uma  
visita guiada a vários locais emblemáticos da Vila, 
como o Convento de Santo 
António e a Torre de Mena-
gem. Com várias descolagens 
em simultâneo, o evento con-
tou com cerca de 15 equipas 
de pilotos de todo o mundo, 
que incluíram, entre outros, o 
balão “Beira Baixa”, a “Mota” 
(o maior balão de forma es-
pecial do mundo) e um barco 

voador de piratas. A realização do “Voar na Beira 
Baixa” procura contribuir para posicionar a Beira 
Baixa, gradualmente, como um dos centros do 
balonismo português e, por conseguinte, ajudar 
no esforço regional de qualificação e valorização 
turística do potencial endógeno mais diferencia-
dor da região. Esta foi uma iniciativa da CIMBB, 
em parceria com o Turismo Centro de Portugal, 
com direção técnica da Windpassenger e o apoio 
de Cepsa Gás e Rádio Renascença, realizada no 

âmbito do projeto 
“Beira Baixa: 3 Dias, 3 
Experiências” e contou 
com o apoio do Turis-
mo Centro de Portugal, 
Centro2020, Portugal 
2020 e União europeia 
através do Fundo Euro-
peu de Desenvolvimen-
to Regional.

São vários os apoios concedidos pelo Município de 
Penamacor, ao abrigo do Regulamento Municipal 
de Apoio à Educação. No âmbito das refeições esco-
lares, é assegurado gratuitamente o fornecimento 
das refeições escolares (almoço) a todos os alunos 
do ensino Pré-Escolar (público) e primeiro ciclo, in-
dependentemente do escalão de abono em que se 
encontram posicionados. Aos alunos que frequen-
tam as valências de creche e pré-escolar no ensino 
privado é assegurada a comparticipação do valor 
da refeição (almoço) de acordo com a legislação 
em vigor e orientações do Ministério da Educação. 
No caso do/a aluno/a frequentar o ATL do ensino 
privado, também a comparticipação da refeição 
escolar (almoço) é assegurada, sendo esta efetuada 
diretamente à instituição, apenas nos períodos leti-
vos. Já relativamente aos manuais escolares, todos 
os alunos que frequentam o ensino Pré-Escolar dos 
4 aos 6 anos, no concelho, recebem os manuais 
escolares gratuitamente. De acordo com a listagem 
de manuais escolares adotados pela instituição  
frequentada, para o ano letivo 2021/2022, o Muni-
cípio de Penamacor procedeu à aquisição dos mes-
mos, sendo estes entregues aos alunos no início do 
ano letivo. Ainda relativamente a material pedagó-
gico, todos os alunos que frequentam o 1º Ciclo do 
Ensino Básico, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e o 
Ensino Secundário receberam os manuais escolares 
gratuitamente por parte do Ministério da Educação. 
Também de acordo com a listagem de manuais 
escolares adotados para o presente ano letivo, o 
Município de Penamacor procedeu à aquisição dos 
cadernos de fichas para o 1º Ciclo, tendo sido estes 
entregues também aos alunos do referido ciclo de 
ensino no início do ano. Relativamente aos restan-
tes ciclos de ensino referidos, o Município assegura 
o reembolso total da despesa que os encarregados 
de educação tiveram com a aquisição dos cadernos 

de fichas igualmente de acordo com a listagem de 
manuais adotados. Além destes apoios, é concedida 
uma comparticipação no pagamento do prolonga-
mento de horário a todos os alunos das valências 
de Creche e Pré-Escolar (privados). Finalmente,  
estiveram, ainda, abertas as candidaturas para bol-
sas para o Ensino Superior até ao dia 31 de dezembro. 
As bolsas são destinadas a jovens residentes no con-
celho que ingressem ou frequentem Cursos Técnicos  

Superiores Profissionais (CTeSP) em estabelecimen-
tos de ensino superior público; ou que ingressem ou 
frequentem o 1º ciclo de estudos conducentes ao 
grau de licenciado e 2º ciclo nos casos de licencia-
tura com mestrado integrado, em estabelecimentos 
de ensino superior público. Estas bolsas de estudo 
atribuídas pelo Município apenas poderão ser acu-
muladas com os apoios sociais concedidos pelo 
estabelecimento de ensino que o aluno frequenta.

Elisabete Jacinto esteve, no dia 20 de julho, no concelho de 
Penamacor, onde experimentou a estância termal Fonte  
Santa em Águas. Esta iniciativa surgiu no âmbito de um 
percurso pelas estâncias termais que integram a rede  
Termas Centro, com o intuito de passar o seu testemu-
nho a convite precisamente da Termas Centro. O périplo 
da piloto portuguesa, que passou por Penamacor, surgiu 
precisamente no momento em que se encontra executa-
do o projeto para a requalificação e ampliação das Termas 
Fonte Santa de Águas. Este projeto representa um investi-
mento de dois milhões de euros, seguindo-se a validação 
da área da Saúde. Em Penamacor, Elisabete Jacinto foi 
recebida pelo Presidente da Câmara Municipal de Pena-
macor, António Luís Beites Soares. A piloto, que conta com 
várias participações vitoriosas no rali Paris-Dakar, iniciou o 
percurso pelas Termas do Centro em maio, tendo conhe-
cido as instalações através de visitas guiadas, usufruindo 
de experiências termais e gastronómicas, bem como de 
atividades relacionadas com a cultura ou património. As 
impressões de cada visita foram partilhadas em diversas 
plataformas de divulgação das Termas Centro, nomeada-
mente na página de Internet e no blogue das Termas Cen-
tro e nas redes sociais. Depois das publicações no blogue 
das Termas Centro, será publicado um roteiro das Termas 
Centro com estas experiências.

MUNICÍPIO ASSEGURA  
APOIOS À COMUNIDADE ESCOLAR
O Município de Penamacor está a assegurar diversos apoios à comunidade escolar do concelho, ao abrigo do Regulamento 
Municipal de Apoio à Educação. Refeições escolares, manuais escolares, cadernos de fichas, prolongamento de horário e 
bolsas ao Ensino Superior são as ajudas concedidas

12 BALÕES  
SOBREVOARAM CÉUS  
DE PENAMACOR

PILOTO PORTUGUESA  
ELISABETE JACINTO  
VISITA TERMAS  
DE ÁGUAS

A realização do “Voar na Beira  
Baixa” procura contribuir para 
posicionar a Beira Baixa, gra-
dualmente, como um dos cen-
tros do balonismo português 
e, por conseguinte, ajudar no 
esforço regional de qualifi-
cação e valorização turística 
do potencial endógeno mais 
diferenciador da região. 

No início do ano letivo, o Município de  
Penamacor, no âmbito do Plano Integrado  
e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar (PIICIE), adquiriu e ofereceu à 
Biblioteca Escolar da Escola Básica um 
conjunto de obras de literatura infantil 
como forma de renovar recursos úteis à 
aquisição da leitura e escrita, bem como 
distribuiu a todos os alunos do Ensino 
Básico do Agrupamento de Escolas  
Ribeiro Sanches material pedagógico 
(diários de aprendizagem e lápis de 
cor), como forma de estímulo e reforço 
positivo para a aquisição das aprendiza-
gens no novo ano letivo.

ENTREGUE 
MATERIAL 
PEDAGÓGICO 
NO ÂMBITO 
DO PIICIE
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O momento alto de certame foi, mais uma vez, o 
atear do Madeiro, na noite de 23 de dezembro, que 
juntou populares em redor da fogueira. Ainda na 
mesma noite, teve lugar o concerto do coro gospel 
Shout, na Igreja Matriz. O evento arrancou no dia 
7 de dezembro, com a Festa no recinto de Nossa 
Senhora do Incenso, prosseguindo, no dia seguinte,  
com o habitual desfile de tratores que carregam os 
troncos até ao adro da Igreja.  O Penamacor Vila 
Madeiro contou, ainda, com música, animação de 
rua, Mercado de Natal, espaço infantil, um passeio 

equestre e outras atividades culturais como visitas 
guiadas e encenadas ou apresentação de livros. 
A inauguração decorreu, no Museu Municipal, ao 
mesmo tempo que foi também inaugurada naquele 
local a exposição “Madeiro – Património e Identida-
de”, seguida de um momento musical e de poesia, 
por Pedro Domingues e Cristiana Pereira. Seguiu-se 
a apresentação, no Auditório da Escola de Música, 

do livro “Carlota e Francisco Pina Ferraz - A Vida, o 
Sonho, a Obra”, da autoria de Maria João Cunha e 
com edição do Instituto Social Cristão Pina Ferraz, 
em colaboração com o Município de Penamacor. No 
dia 8, realizou-se uma Visita Guiada e Encenada ao 
Convento de Santo António e foi apresentado o Tea-
tro Comunitário “Da água se fez lenda”, na Casa do 
Povo de Penamacor. O evento regressou, depois, no 
dia 11, com o já habitual Encontro de Cantares ao 
Menino, no Convento de Santo António, que contou, 
nesta edição, com a participação da Casa do Pessoal 

TERMINA MAIS UMA EDIÇÃO AINDA DE FORMA CONDICIONADA
O Penamacor Vila Madeiro regressou, este ano, em formato presencial, mas ainda de forma condicionada, depois de no ano 
transato ter sido apresentado num formato online, devido aos constrangimentos causados pela pandemia de COVID-19

VILA MADEIRO

O momento alto de certame 
foi, mais uma vez, o atear do 
Madeiro, na noite de 23 de 
dezembro, que juntou popu-
lares em redor da fogueira.

ENCONTRO DE CANTARES AO  
MENINO REGRESSOU AO CONVENTO 
DE SANTO ANTÓNIO
O Convento de Santo António, em Penamacor, recebeu, mais uma vez, o Encontro de Cantares 
ao Menino. Esta 5ª edição contou com a Casa do Pessoal dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra e o Grupo de Modas Antigas

O Convento de Santo António, em Penamacor, 
recebeu, no dia 11 de dezembro, a quinta edição 
do Encontro de Cantares ao Menino. Esta iniciativa, 
inserida no Penamacor Vila Madeiro, contou, este 
ano, com a atuação da Casa do Pessoal dos Hos-
pitais da Universidade de Coimbra e do Grupo de 
Modas Antigas, em representação de Penamacor e 
de toda a Beira-Baixa.
Representados no evento estiveram, também, o 
Município de Penamacor, através da Vice-Presidente  
Ilídia Cruchinho, a Junta de Freguesia de Penama-
cor, através da Secretária Alcina Cruchinho, e a San-
ta Casa da Misericórdia de Penamacor, através do 
Provedor João Cunha, entidades que colaboraram 
desde o primeiro momento com a iniciativa. Para 
a Vice-Presidente do Município de Penamacor esta 
é uma forma de dar a conhecer o “património que 
são os cantares natalícios”, agradecendo aos gru-
pos de vários pontos do país que têm participado 
no evento.
Os Cantares ao Menino ou também designados de 
Cantares do Ciclo Natalício são quadros do ponto de 

vista etnomusicológico pouco estudados. No entan-
to, sabe-se que para as comunidades do século XX 
eram importantes, pois era através dos cânticos que 
se expressavam a sua devoção à religião cristã. Este 
ciclo inicia-se com a recolha do Madeiro e termina 
em janeiro. São cânticos que estão associados a 
quatro momentos diferentes: a recolha do Madeiro; 
o acender do mesmo e a Missa do Galo, com os cân-
ticos ao Menino Jesus; o Dia de Reis, com os Cantares 
dos Reis; e o Cântico das Janeiras, durante todo o 
mês de janeiro, onde os grupos de pessoas pediam 
aquilo que as famílias podiam dar. É aos ranchos 
folclóricos que cabe a recolha e preservação dos 
cânticos deste quadro e a sua divulgação, para que 
não se esqueça ou se perca a memória de um povo.
Esta iniciativa, organizada pela Associação Cultural 
Resumo Fonético, que tem no seu seio o Grupo de 
Recolhas Tradicionais Modas Antigas, em colabora-
ção com a Malta de 2001, a Câmara Municipal, a 
Junta de Freguesia e a Santa Casa da Misericórdia  
locais, pretende, assim, ser uma representação digna  
de Cantares ao Menino. 

dos Hospitais da Universidade de Coimbra e com o 
Grupo Modas Antigas. Já da parte da noite, espaço 
para o concerto dos Band & Tarola, na Praça Vila 
Madeiro. No dia 12, destaque para a apresentação 
do livro “Poesia Popular da Raia Beirã”, da autoria 
de Francisco Abreu, no Auditório da Escola de Mú-
sica. Durante o programa do evento, lugar, ainda, 
no dia 18, para a 7ª edição do Passeio Equestre Vila 
Madeiro, seguida da Visita Guiada e Encenada à  
Arquitetura Militar da Vila de Penamacor. O Penama-
cor Vila Madeiro terminou no dia 25 de dezembro.

PENAMACOR
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O Pai Natal e os seus amigos distribuíram abraços 
e sorrisos pelas crianças e idosos em Penamacor. 
Estas mascotes natalícias visitaram, no dia 17 de 
dezembro, da parte da manhã, o Jardim de Infância 
de Nossa Senhora das Dores, da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Penamacor, e a Escola Básica da Vila, 
distribuindo, além dos muitos abraços e sorrisos, 

prendas pelos mais pequenos. Já da parte da tarde,  
foi a vez de visitarem as diferentes valências do 
Lar Dona Bárbara Tavares da Silva, desejando um 
feliz Natal à população mais idosa. Esta iniciativa, 
promovida pelo Município de Penamacor, teve em 
conta todas as normas de segurança exigidas pela 
Direção Geral de Saúde.

52 conjuntos (cavalo mais cavaleiro) esti-
veram presentes na 7ª edição do Passeio 
Equestre Vila Madeiro, no dia 18 de dezem-
bro. De realçar a participação de elementos 
da comunidade estrangeira residente no con-
celho e de conjuntos oriundos de Espanha. 
O programa incluiu uma prova de produtos 
Terras do Lince, almoço no Recinto de Nos-
sa Senhora do Incenso e passeio pela Vila. 
Este evento teve como objetivo mostrar o 
potencial do concelho de Penamacor para  
o turismo equestre e divulgar aos visitantes o 
Penamacor Vila Madeiro.

Foi apresentado, no dia 7 de dezembro, no Audi-
tório da Escola de Música de Penamacor, o livro  
“Carlota e Francisco de Pina Ferraz - A Vida, o  
Sonho, a Obra”, da autoria de Maria João Cunha e 
com edição do Instituto Social Cristão Pina Ferraz, 
em colaboração com o Município de Penamacor. Esta 
obra conta a história, desde a fundação do Instituto 
Pina Ferraz, em 1952, até aos dias de hoje, fazendo 
ainda a crónica das raízes familiares e da ação de 
Carlota e Francisco de Pina Ferraz, seus beneméritos. 
Segundo a autora, durante o processo de construção 
deste livro, que surge em resultado de um trabalho 
de cinco anos, entre 2015 e 2020, o que mais a sur-
preendeu foi a riqueza do enorme espólio particular 
da família Pina Ferraz, que conta com cerca de seis 
mil documentos inéditos, e que permitiu retratá-la 
com maior rigor. Durante este período, foram ainda 
entrevistadas “pessoas que conheceram Dona Carlo-
ta e outras de gerações mais recentes”, que ajudaram 
a completar o trabalho. Carlota e Francisco de Pina 
Ferraz nasceram em Penamacor, ele “homem rico 
e ela de famílias mais humildes”. “Carlota era mais 
nova e, nessa medida, a sua memória está mais viva 
na comunidade penamacorense. Tinha uma ação  

social e uma envolvência muito vasta. Apoiou muitas 
obras sociais e instituições no concelho, a Misericór-
dia, o hospital, associações recreativas ou os bom-
beiros, por exemplo, e teve também intervenção na 
ação escolar e religiosa. Batizava e casava pessoas 
de famílias com menos posses. A sua ação social foi 
muito transversal. É a figura feminina mais impor-
tante do século XX em Penamacor”, explica Maria 
João Cunha. “Francisco destaca-se como grande 
proprietário agrícola, sendo as suas terras grandes 
produtoras de vinho, cortiça ou azeite. Como político  
com grande influência que foi, usava-a para obter 

melhorias para o concelho, por exemplo, estradas 
ou escolas. Foi uma das pessoas que apoiou, por 
exemplo, o Teatro Clube de Penamacor e deixou a 
fortuna à esposa para realizar uma obra social na 
terra dele, desejo que ela cumpriu”. Para a autora, o 
investimento do Instituto Social Cristão Pina Ferraz 
 (ISCPF), durante estes cinco anos, para que este  
livro pudesse ser publicado representa também 
“um serviço público à comunidade”.
Presentes na apresentação de “Carlota e Francisco 
de Pina Ferraz - A Vida, o Sonho, a Obra” estiveram 
o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
António Luís Beites Soares, e o Diretor do ISCPF,  
António Tomás Henriques. Para António Tomás Hen-
riques há uma “falta de reconhecimento individual e 
coletivo, dentro e fora da organização, de não per-
cebermos bem o gesto de profunda humanidade e 
altruísmo de Carlota de Pina Ferraz. “Hoje ainda nos 
é mais caro, porque estes gestos são cada vez mais 
raros”, disse, classificando a obra de “gigante e com 
grande qualidade”. Já António Luís Beites Soares 
mostrou total gratidão e apreço pela enormíssima 
obra que representa uma mais-valia indiscutível 
para o concelho de Penamacor.

O livro “Poesia Popular da Raia Beirã”, da autoria 
de Francisco Abreu, foi apresentado, no dia 12 de 
dezembro, no Auditório da Escola de Música, no 
âmbito da programação do Penamacor Vila Ma-
deiro. Esta obra consiste na recolha etnográfica de 
uma panóplia de quadras, saberes e cantares que 
passaram através de gerações e que o autor come-
çou a recolher desde muito jovem, perpetuando-as, 
agora, através desta edição, no tempo. “Foram reco-
lhidas junto das pessoas mais humildes e modestas 
do concelho, que transmitiam de uma forma mui-
to emotiva as quadras que foram aprendendo ao 
longo da sua vida”, explicou, acrescentando que o 
livro integra também vários folhetos de literatura de 
cordel que foi recolhendo e que guardou religiosa-
mente em sua casa. “Eram vendidos num barbante, 
num cordel pelo mundo inteiro e eram vendidos pe-
las pessoas mais modestas e mais humildes à porta 
das tabernas, das feiras e dos mercados em troca de 
um copo de vinho ou uma patanisca. Estas recolhas 
constantes do livro fazem parte da cultura popular 
do nosso povo para que não se percam”, disse. O 
autor explicou, ainda, que algumas das recolhas 

foram realizadas por alguns dos seus ex-alunos no 
antigo Externato de Nossa Senhora do Incenso e 
pela sua esposa, Manuela Abreu. “A recolha não foi 
só minha. Eu só tive o cuidado de guardá-las. Mes-
mo eu já não me lembro de muitas destas quadras, 
poesias e saberes quanto mais as gerações mais jo-
vens. Talvez este livro posso contribuir para que não 
desapareçam. É uma homenagem ao nosso povo”.
Entre os presentes na cerimónia, estiveram repre-

sentantes do Município e da Junta de Freguesia de 
Penamacor. Para Ilídia Cruchinho, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Penamacor, este é um “mo-
mento de cultura”. “Penamacor está hoje mais rica 
e aumenta o grande espólio que já temos sobre o 
concelho. A Câmara Municipal estará sempre dispo-
nível para apoiar a cultura e aqueles que dedicam o 
seu tempo para dar mais alguma coisa ao seu con-
celho”, afirmou.

PAI NATAL E SEUS AMIGOS DESEJAM 
FELIZ NATAL A CRIANÇAS E IDOSOS

“POESIA POPULAR DA RAIA BEIRÃ” APRESENTADO

PASSEIO EQUESTRE 
PENAMACOR VILA 
MADEIRO CONTOU 
COM 52 CONJUNTOS

“CARLOTA E FRANCISCO DE PINA FERRAZ - A VIDA, 
O SONHO, A OBRA” APRESENTADO
O livro conta a história, desde a fundação do Instituto Pina Ferraz, em 1952, até aos dias de hoje, fazendo ainda a crónica 
das raízes familiares e da ação de Carlota e Francisco de Pina Ferraz

              (...) há uma falta de reco-
nhecimento individual e coletivo, 
dentro e fora da organização, de 
não percebermos bem o gesto de 
profunda humanidade e altruísmo 
de Carlota de Pina Ferraz. Hoje 
ainda nos é mais caro, porque 
estes gestos são cada vez mais 
raros (...)

              Penamacor está hoje 
mais rica e aumenta o grande 
espólio que já temos sobre o 
concelho. A Câmara Municipal 
estará sempre disponível para 
apoiar a cultura e aqueles que 
dedicam o seu tempo para 
dar mais alguma coisa ao seu 
concelho.
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A Exposição “Madeiro: Património e Identidade” 
está patente no Museu Municipal de Penamacor 
até ao mês de fevereiro de 2022. Esta exposição 
teve por base o trabalho de campo realizado nos 
meses antecedentes à inauguração da mesma e que 
permitiu dar corpo ao início de um longo trabalho 
que se avizinha. Em dezembro de 2019, durante 
a realização do “Fórum Madeiro: a chama da tra-
dição”, objetivando o futuro do Madeiro enquanto 
elemento identitário das gentes do território de 
Penamacor, propôs-se a sua inscrição na listagem 
do Inventário Nacional do Património Cultural Ima-
terial, com o objetivo de salvaguarda e valorização 

do mesmo. O Madeiro, na perspetiva dos interve-
nientes nesta exposição, é “mais que molho de 
paus” colocados no adro da igreja, com a finalidade 
de aquecer as pessoas à saída de Missa do Galo, na 
noite de Natal. O Madeiro é todo um seguimento 

de processos envoltos num mar de ritualidades que 
se encontram na base da identidade destas gentes 
e que interessa de certa forma preservar. Esta ex-
posição não tem como objetivo final listar todos os 
elementos dos rituais acima indicados nem referir a 
longa listagem dos elementos de património ma-
terial associados ao mesmo. Objetiva-se como um 
primeiro passo num longo caminho que deve ser 
dado na preservação das identidades, conjugando 
dois termos essenciais, que serão abordados a seu 
tempo, etnografia e comunidade. Recorde-se que a 
exposição foi inaugurada no dia 7 de dezembro, no 
âmbito do programa do Penamacor Vila Madeiro.

PATRIMÓNIO IDENTIDADE
O Município de Penamacor, através do Plano Inte-
grado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 
(PIICIE), e o Agrupamento de Escolas Ribeiro San-
ches (AERS) estão a desenvolver diversas atividades 
junto da comunidade escolar, durante o presente 
ano letivo. Filosofia para Crianças, Consciência Fo-
nológica, Escrita Criativa, Reforço das aprendiza-
gens a Matemática, Ateliê de Bordados Criativos e 
Horta Pedagógica são algumas das iniciativas pro-
postas. Também os alunos estrangeiros do concelho 
podem usufruir de apoio a Português Língua Não 
Materna, sendo que foram construídos diversos 
materiais didáticos, em todos os ciclos de ensino e 
será, igualmente, prestado apoio em coadjuvação a 
Português. No entanto, as iniciativas propostas pelo 
PIICIE não se esgotam por aqui, sendo que as já 
habituais rubricas na Rádio Voz da Raia continuam  

durante o presente ano letivo, sendo ainda propos-
tos novos apontamentos. Do ano anterior, transitam 
as rubricas “Poesia aos Pedacinhos”, “Está no Ar o 
Estudo na Rádio”, “Apontamentos sobre a Flora” e “A 
Primeira de Muitas Histórias”. “Quiz a Matemática” 
e “Cantinho da Astronomia” são as novas emissões  

propostas. Além destas atividades, terá continui-
dade o programa Educação para a Cidadania e 
Empreendedorismo, realizado em parceria com a 
Associação de Jovens Empreendedores de Portugal 
(Junior Achievement Portugal) e com a colaboração 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches. Dirigi-
do aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário do 
agrupamento, é realizado um conjunto de ativida-
des educativas com o objetivo de ajudar os alunos 
do concelho de Penamacor a melhorar o seu desem-
penho escolar, a desenvolver a sua formação cívica 
e empreendedora, a perceberem a relação que a 
escola tem com mundo do trabalho, desenvolvendo 
assim a importância da escola para o dia a dia das 
suas vidas. Novidade também no presente ano leti-
vo é a aposta na atividade Educação na Natureza, 
que pretende promover a educação ambiental.

MUNICÍPIO E AERS PROMOVEM  
ATIVIDADES JUNTO DA COMUNIDADE  
ESCOLAR COM MUITAS NOVIDADES
O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Município de Penamacor e o Agrupamento de Escolas 
Ribeiro Sanches continuam a promover diversas atividades junto da comunidade escolar do concelho. Algumas transitam 
do ano letivo anterior e outras surgem como mais um complemento à aprendizagem das crianças

EXPOSIÇÃO “MADEIRO: 
PATRIMÓNIO E IDENTI-
DADE” PATENTE  
NO MUSEU MUNICIPAL

             Objetiva-se como um 
primeiro passo num longo 
caminho que deve ser dado na 
preservação das identidades, 
conjugando dois termos  
essenciais, que serão aborda-
dos a seu tempo, etnografia  
e comunidade. 

20 21

ED
UC

AÇ
ÃO

 E
 C

UL
TU

RA

PE
NA

M
AC

OR
 V

IL
A 

M
AD

EI
RO



A Academia Explorar e Aprender regressou ao con-
celho de Penamacor entre os dias 12 e 30 de julho 
para mais uma edição de verão. A iniciativa, destina-
da  a crianças e jovens com idades compreendidas 
entre os 5 e os 13 anos, residentes no concelho de 
Penamacor incluiu jogos didáticos, insufláveis, pain-
tball, atividades de educação ambiental, ateliês de 
ciências, tiro ao alvo, jogos tradicionais, waterball,  

bubble soccer, slide e splash, air bungee, trampolim 
e piscina. Apesar da conjuntura pandémica atual, 
esta edição da atividade alcançou os objetivos 

desejados, salvaguardando sempre a saúde e se-
gurança de todo o staff e crianças participantes e 
cumprindo-se todas as medidas de segurança pro-
postas pela Direção Geral de Saúde, relativamente à 
COVID-19. De salientar a colaboração das entidades 
externas que participaram na iniciativa e que foram 
determinantes para que a mesma alcançasse o  
sucesso pretendido.

ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER 
TERMINOU MAIS UMA EDIÇÃO DE VERÃO
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Com um concerto em frente da antiga casa da Câma-
ra, na Zona Histórica de Penamacor, acompanhado  
por um espetáculo único de som e luz por toda a 
Vila, os The Lucky Duckies fizeram as delícias de 
quem acompanhou a emissão na página de Face-
book do Município de Penamacor, na noite de 24 de 
julho. Antes, no mesmo dia, teve lugar o concerto 
do intérprete, compositor, escritor e ator, Francisco  
Ceia, no Museu Municipal de Penamacor e que tam-
bém foi transmitido online. Pelo meio, espaço para 
a inauguração da exposição de pintura “Simbiose”, 

da autoria de Carlos Castilho. Esta mostra, que inte-
gra um conjunto de 50 quadros pintados a pastel 
e que ficou patente até ao dia 12 de setembro no 
Museu Municipal de Penamacor, resulta, segundo 
o autor, na junção de dois elementos na qual se 

dá a explosão do branco no preto. Carlos Castilho 
nasceu em Abrantes, tendo vindo para Penamacor 
apenas com 2 meses. Engenheiro eletrotécnico de 
profissão, desde novo tomou o prazer pelas Belas 
Artes, sendo que se começou a dedicar “de forma 
mais séria” em 2012. Usa como técnicas o Gra-
fite, o Carvão, o Pastel e a Aguarela. Presente na 
inauguração esteve José Lopes Nunes “Jolon” que 
apresentou Carlos Castilho e a sua obra, apelando a 
que a população visitasse a exposição deste jovem 
artista do concelho. Já o autor da exposição, Carlos 
Castilho explicou que a exposição alberga um leque 
diversificado de temas, agradecendo a todos os que 
se envolveram na realização da exposição e dedi-
cando-a ao pai, José Castilho, filho de Penamacor 
e responsável pela vinda do autor para o concelho.

As equipas de Educação Especial do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) e do Plano Inte-
grado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 
(PIICIE) do Município de Penamacor sinalizaram o 
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 
3 de dezembro, com um conjunto de atividades 
destinadas aos alunos do 1º ciclo. Estas iniciativas 
tiveram como principal objetivo dar a conhecer a 
Missão a Tóquio 2020 e o trabalho desenvolvido 
pelo desporto adaptado no nosso país.
Para além da visualização de filmes, e respetivo 
debate realizado posteriormente, foram expostas 
fotografias dos atletas que compuseram a Missão  
Tóquio2020 com referência a alguns dados biográ-
ficos e a respetiva modalidade desportiva. Foi ainda 
lançado o repto aos alunos para que, utilizando a 
imaginação, papel e lápis, desenhassem um “protó-
tipo” de um equipamento que pudesse fazer a dife-
rença e melhorar a performance destes atletas (uns 
óculos, uma cadeira de rodas especial, entre outros).
A par destas atividades, contou-se ainda com a co-
laboração da contadora de histórias Rosa Gonçalves 
que interpretou o conto tradicional "As aves, o porco e 
o lobo", com o objetivo de sensibilizar a comunidade  
educativa para a importância de se preservarem va-
lores sociais como o respeito pela diferença. De uma 
forma criativa e com recurso à sonoplastia, mais es-
pecificamente através da música tradicional "O milho 
da nossa terra", a gravação foi ouvida pelos alunos do 
1º ciclo em sala de aula, sendo que, no mesmo dia 
pelas 19:00, foi para o ar na rubrica “A primeira de 
muitas histórias” da Rádio local Voz da Raia. De realçar 

que no final da história foi lançado um segundo de-
safio a todos os alunos do 1º ciclo para desta forma 
consolidarem as atividades e reflexões realizadas.
Igualmente, o grupo de desporto do AERS assinalou 
a temática no dia 13 de dezembro - Dia Nacional da 
Pessoa com Deficiência - realizando um conjunto de 
atividades com os alunos da sede do Agrupamento 
de Escolas Ribeiro Sanches, tendo sido possível contar  
com a visita de treinadores de basquetebol da  
Associação de Basquetebol de Castelo Branco. Uma 
das atividades realizadas foi a experimentação, por 
parte de alunos e professores, da prática de bas-
quetebol adaptado com recurso a cadeira de rodas.

O Município de Penamacor, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, no âm-
bito do Plano Integrado e Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar (PIICIE), realizou, no dia 26 de 
novembro, a ação de Educação Ambiental “Eu sou 
um/a Geólogo/a”, com a turma do 3º ano do 1º ciclo 
da Escola Básica de Penamacor. Pretendeu-se, com 
esta atividade, dar a conhecer as rochas da região, 
com especial destaque para rochas do concelho e 
da área envolvente à escola. Em contexto de sala 
de aula, decorreu uma abordagem inicial teórica 
sobre os diferentes tipos de rochas, com observa-
ção de diferentes amostras de rochas da região do 
Geopark Natutejo, Geoparque Mundial da UNESCO. 
Posteriormente, os alunos, acompanhados pelos 
técnicos do Município e pelo professor, visitaram 
a Mata Municipal, onde recolheram diversas amos-
tras de rochas, identificaram as suas características 
e reconheceram a utilidade de algumas delas. Com 
esta atividade, pretende-se promover, incentivar 
e divulgar a conservação do património natural e 
do ambiente junto das crianças do AERS. A criação 
de uma dinâmica de sensibilização e promoção da 
Educação Ambiental, através de várias iniciativas 
que visam fomentar a ligação emocional à Nature-
za, a literacia científica e consciencialização ambien-
tal, pode contribuir para que as crianças tenham 
um papel mais ativo na proteção do património 
natural da região e do Planeta.

A Casa do Povo em Penamacor recebeu, no dia 8 de 
dezembro, a peça de teatro "Da água se fez lenda". An-
tes, a 23 de julho, foi apresentado o Teatro Comunitário  
“Invasões Francesas na Beira Baixa”, no Jardim das Tílias, 
junto à Biblioteca Municipal de Penamacor. Estas foram 
iniciativas da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 
(CIMBB), em colaboração com os diversos municípios que 
a integram, entre os quais o de Penamacor, no âmbito 
do projeto Bera Baixa Cultural 2.0. A iniciativa contempla 
a criação de espetáculos de teatro em cada um dos 6 
municípios que integram a CIMBB. Estas iniciativas inte-
graram os programas do Penamacor Vila Madeiro e da 
Feira Terras do Lince, respetivamente.

AERS E MUNICÍPIO SINALIZAM  
DIAS NACIONAL E INTERNACIONAL  
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

MUNICÍPIO E AERS  
PROMOVEM AÇÃO  
DE EDUCAÇÃO  
AMBIENTAL JUNTO  
DE CRIANÇAS

ASSINALADA FEIRA TERRAS DO LINCE  
COM MÚSICA, TEATRO E PINTURA
O Município de Penamacor voltou a garantir um programa alternativo e online para assinalar a Feira Terras do Lince, este 
ano novamente cancelada devido à atual conjuntura pandémica. Teatro, música e pintura fizeram parte do evento

“DA ÁGUA SE FAZ LENDA”  
E “INVASÕES FRANCESAS 
NA BEIRA BAIXA” APRE-
SENTADOS
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Foi inaugurada, no dia 13 de outubro, a exposição 
“Ex-votos da Senhora da Póvoa – Materialidades 
Devocionais”. Esta mostra, que esteve patente no 
Museu Municipal de Penamacor até ao dia 30 de no-
vembro, contempla os ex-votos que se encontram 
preservados no Santuário da Senhora da Póvoa e 
que perfazem uma coleção com um total de duas 
dezenas de exemplares, possuindo uma baliza cro-
nológica entre o ano 1843 e o ano 1947. A exposi-
ção plasma não só os exemplares encontrados no 
Santuário da Senhora da Póvoa, bem como o úni-
co exemplar que sobreviveu, até à atualidade, de  

devoção à Senhora da Quebrada, na Freguesia da 
Benquerença pertencente ao concelho de Penama-
cor. Presentes na inauguração, estiveram o Presi-
dente da Câmara Municipal de Penamacor, António 
Luís Beites Soares, o Pároco de Meimão e Vale de 
Nossa Senhora da Póvoa, Padre Eduardo Mendes, o 
Presidente da Junta de Freguesia do Vale da Senhora  

da Póvoa, José Filipe Mugueiro, e o Presidente da 
Junta de Freguesia de Benquerença, Álvaro Gil 
Leitão. Para António Luís Beites Soares este é um 
importante património religioso e cultural do conce-
lho, que representa igualmente a devoção dos cren-
tes, neste caso pela Senhora da Póvoa. Recorde-se 
que, localizado no sopé da serra d'Opa, o santuário 
da Senhora da Póvoa foi, até à década de 50 do 
século XX, palco da principal romaria da Beira Baixa.  
A exposição agora patente deu origem a um ca-
tálogo sobre a mesma que pode ser adquirido no 
Museu Municipal.

O Polo de Penamacor da Academia de Música e Dança do Fundão reali-
zou, no dia 3 de julho, a Festa de Encerramento do Ano Letivo com um 
espetáculo destinado aos pais e encarregados de educação.

O Município de Penamacor, em parceria com a Escola Geração Musical, 
levou, durante o mês de agosto, animação às zonas de lazer do conce-
lho com um Ciclo de Concertos de Verão. Os concertos foram realizados 
por alunos da Escola e pretenderam dar alguma animação a quem visita 
esses locais

            (...) este é um importante 
património religioso e cultural 
do concelho, que representa 
igualmente a devoção dos 
crentes, neste caso pela Senho-
ra da Póvoa.

INAUGURADA EXPOSIÇÃO “EX-VOTOS 
DA SENHORA DA PÓVOA – MATERIALI-
DADES DEVOCIONAIS”

Desde tempos imemoriais que os romeiros acorrem à 
Senhora da Póvoa solicitando auxílio divino na espe-
rança de curas para as suas maleitas ou livração de 
morte certa. O ser humano no momento de confronto 
com a morte eminente ou com a sua vida ameaçada, 
apela desde logo ao milagre, evocando uma qualquer 
proteção superior, seja ela a Deus ou a qualquer outro 
Santo da sua devoção. Esses milagres formam fonte de 
expressão que se perpetua no tempo, em formas ma-
terializadas de petição ou de agradecimento. Estas ma-
terialidades, designadas por ex-votos, “milagres”, ainda 
“tabuinhas pintadas” ou quadros votivos, têm as suas 
origens perdidas no tempo. O termo ex-voto é uma 
expressão latina e significa “segundo uma promessa” 
ou “por um voto”, podendo conter imagens que re-
produzem o corpo, apenas partes do mesmo ou ainda 
conjuntos de pessoas, “sendo o testemunho material 
do pagamento de uma promessa, ou voto formulado”.

ENCONTROS DE 
NARRAÇÃO ORAL 
NOS LARES DO 
CONCELHO

CICLO DE CONCERTOS  
DE VERÃO LEVA ANIMAÇÃO  
ÀS ZONAS DE LAZER  
DO CONCELHO

ESPETÁCULO DA ACADEMIA 
DE MÚSICA E DANÇA DO  
FUNDÃO ASSINALOU FINAL 
DO ANO LETIVO

Os lares do concelho de Penamacor e o Jardim da República da Vila 
receberam a atividade Penamacontos, entre os dias 7 e 21 de agos-
to. Pretendeu-se com estes encontros de narração oral formar lei-
tores, contribuir para a preservação da memória coletiva e oferecer 
um dia diferente aos idosos, famílias e crianças do concelho. Esta 
iniciativa promovida pelo Município de Penamacor contou com a 
participação dos contadores de histórias Marília Calado, Miguel Hor-
ta, Thomas Bakk e Rosa Gonçalves, acompanhada pelos “Poémios” 
Baptiste Fesler e Petter Steen. 

EX-VOTOS TÊM AS SUAS ORIGENS 
PERDIDAS NO TEMPO
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A exposição “Arte com nós”, da autoria da artesã Cinda Crucho, esteve patente 
na Biblioteca Municipal de Penamacor durante o mês de novembro. Esta mostra  
contemplou cerca de 30 peças realizadas com macramê, uma técnica de tecela-
gem manual que consiste no uso de nós. As peças expostas incluíram painéis,  
jarras, espelhos, almofadas, entre muitos outros exemplares únicos. Cinda  
Crucho, natural de Penamacor, é artesã há cerca de 18 anos, sendo que já reali-
zava macarmê desde nova, sem saber que estava a utilizar esta técnica. Há cerca 
de dois anos, começou a desenvolver a técnica e, recentemente, realizou uma 
formação na área para aprimorá-la.

A Biblioteca Municipal recebeu, entre os dias 1 e 15 de setembro, a exposição 
“Bordados e Outras Atividades”. Esta exposição veio na sequência do ateliê 
com o mesmo nome realizado pela Junta de Freguesia de Penamacor, entre 
19 de julho e 31 de agosto. Este ateliê decorreu na Casa do Povo e representou  
o regresso desta atividades de verão, interrompida no ano transato devido  
à pandemia de COVID-19.

A Exposição "Ciência e Padrões Decorativos", da autoria de Clemen-
tina Teixeira, Professora Aposentada e Investigadora do Instituto Su-
perior Técnico, Universidade de Lisboa, esteve patente na Biblioteca 
Municipal de Penamacor durante o mês de agosto, contemplando um 
novo catálogo. 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 pa-
drões 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 expe-
ditas de inteligência artificial. Os conteúdos desta exposição foram 
divulgados online na página de Internet do Município de Penamacor.

“ARTE COM NÓS”  
PATENTE NA BIBLIOTECA  
MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO “BORDADOS E OUTRAS 
ATIVIDADES” NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO "CIÊNCIA E PADRÕES 
DECORATIVOS" ESTEVE PATENTE NA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
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No âmbito do Dia Internacional do Turismo e das 
Jornadas Europeias do Património, o Município de 
Penamacor, através do Museu Municipal, realizou 
duas Visitas Guiadas e Encenadas. No dia 2 de ou-
tubro, a Visita Guiada e Encenada teve como mote 
o título "Por entre Santos e Capelas em Pedrógão 
de S. Pedro”, uma das freguesias do concelho de 
Penamacor que mais património religioso edificado 
comporta. O intuito foi dar a conhecer aos visitantes 
o património religioso daquela comunidade de uma 
forma dinâmica com alguns momentos teatrais. An-
tes, a primeira visita, que decorreu a 4 de setembro, 
teve como principal objetivo dar a conhecer à comu-
nidade o vasto património cultural da freguesia da 
Bemposta, levando as pessoas a calcorrear as ruas 
desta aldeia por entre edifícios e histórias de um 
passado por todos recordado. Já no dia 18 de de-
zembro, foi promovida uma Visita Guiada Encenada 
à Arquitetura Militar da Vila de Penamacor. Penama-
cor constitui-se, desde cedo, como uma das princi-
pais praças fortes de defesa das fronteiras do Reino. 
Desde o primeiro momento, com o foral de D. San-
cho e com o repovoamento destes territórios, que 
o castelo de Penamacor teve um papel preponde-
rante nos diversos momentos de afronta exercidos 
contra Portugal. Os participantes puderam conhecer 
as obras arquitetónicas que foram construídas nou-
tros tempos e que têm resistido até hoje. Já a Visita 

Guiada e Encenada “Os Mistérios da Penha de Má 
Cor” decorreu no dia 5 de novembro, tendo como 
temática o imaginário local e as lendas associadas à 
Vila raiana. Durante a visita, os participantes deixa-
ram-se envolver por questões relacionadas com os 
mistérios de Penamacor. “Os Mistérios da Penha de 

Má Cor” contou com algumas figuras do imaginário 
popular, como o “Lobisomem”, a “Boa Hora”, a “Má 
Hora” e a “Bruxa”, música e animação com fogo.  
Finalmente, foi dinamizada a “Visita Guiada e Ence-
nada ao Convento de Santo António”, no dia 8 de 
dezembro. O Convento de Santo António, construí-
do no século XVI, caracteriza-se por ser um edifício 
com típica arquitetura Franciscana e representa-se 
um dos ex-libris do vasto património histórico edifi-
cado do concelho de Penamacor. Durante esta visita, 
foi realizado um périplo pela história deste edifício, 
sempre acompanhado de momentos de descontra-
ção com a presença de atores que representarão a 
vida e o quotidiano dos frades que aqui habitavam.

AGENDA 
CONDICIONADA  
PELA EVOLUÇÃO 
DA COVID-19

A Biblioteca Municipal de Penamacor voltou a 
dinamizar a Feira do Livro, entre os dias 2 e 31 
de dezembro. Esta iniciativa pretende estimular 
a leitura, além de permitir que se ofereça uma 
prenda diferente nesta época natalícia. Além 
dos livros disponíveis para venda, que foram 
desde a literatura infantil à ficção para adultos, 
estiveram disponíveis também jogos didáticos.

MUNICÍPIO PROMOVE 
VISITAS GUIADAS E ENCENADAS

FEIRA DO LIVRO  
REGRESSOU NO NATAL
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JANEIRO MARÇO ABRIL MAIO

A programação da Agenda Cultural para 
o próximo semestre encontra-se condi-
cionada 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 progra-
mação apresentada.

MÚSICA

MUSICALMENTE  
BENQUERENÇA | Terças-feiras | 14h00 às 16h00
ALDEIA DO BISPO | Quintas-feiras | 14h00 às 16h00
PEDRÓGÃO DE S. PEDRO | Sextas-feiras | 14h00 
às 16h00 
DESTINATÁRIOS: Pessoas com mais de 60 anos 
INFORMAÇÕES: Tm: 960 490 353 / Tel.: 272 247 923 
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

OFICINAS SÉNIOR CRIATIVAS  
Oficinas de animação sociocultural
MEIMÃO | Terças-feiras | 16h00 às 18h00
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Quartas-feiras | 16h00 
às 18h00
BEMPOSTA | Quintas-feiras | 16h00 às 18h00
DESTINATÁRIOS: Pessoas com mais de 60 anos 
INFORMAÇÕES: Tm: 960 490 353 / Tel.: 272 247 923 
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

DESPORTO

MAIS ATIVO... MAIS VIVO  
Atividade Física Sénior semanal
VALE DA SRA DA PÓVOA | Segundas-feiras | 10h00 
às 11h00
MEIMOA | Terças-feiras | 10h00 às 11h00
ARANHAS | Quartas-feiras | 10h00 às 11h00
ALDEIA DO BISPO | Quintas-feiras | 10h00 às 11h00
DESTINATÁRIOS: Pessoas com mais de 60 anos 
INFORMAÇÕES: Tm: 960 490 353 / Tel.: 272 247 923 
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

COLÓQUIO

ACADEMIA DE CONSCIÊNCIAS  
E COMPETÊNCIAS  
26 de janeiro
23 de fevereiro
30 de março
27 de abril
25 de maio
29 de junho
PENAMACOR | Auditório da Santa Casa da  
Misericórdia de Penamacor
DESTINATÁRIOS: Beneficiários do RSI, desempregados 
de longa duração, jovens à procura do 1º emprego 
INFORMAÇÕES: Tm: 960 490 353 / Tel.: 272 247 923 
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

LIVROS E LEITURAS

20 A 28 JAN.
HORA DO CONTO “O ELEFANTE DA DONA BIBI”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP 

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA A DEFINIR 
CONVÍVIO DOS COMPADRES & COMADRES  
MEIMOA | Org.: ACDAM

COLÓQUIO

14 A 18 FEV.
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA  
A VIOLÊNCIA NO NAMORO JUNTO DO AERS   
PENAMACOR | Org.: CPCJ 

LIVROS E LEITURAS

DIA 21
APRESENTAÇÃO DO LIVRO  

"CORAÇÕES COM ALMA"  
de Carlos Cruchinho  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP 

TRADIÇÕES

21 A 25 FEV.
CARNAVAL NA BIBLIOTECA  
A biblioteca disponibiliza/aluga fatos de carnaval 
para adulto e criança, mediante caução.  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP 

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA  A DEFINIR
PASSEIO PEDESTRE “FLOR DA GIESTA”  
MEIMOA | Org.: ACDAM

EXPOSIÇÃO

4 A 29 ABR.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA EM HOMENAGEM A 
TODAS AS MULHERES “ESSÊNCIA INFINITA”
De Luísa Migneus
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

DESPORTO

DIA 7
ORICHALLENGE 2122 
Atividades de orientação
PENAMACOR | EB2,3 RS | Org.: CMP / COC / AERS

LIVROS E LEITURAS

DIA 8
POESIA NO FEMININO 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP 

LIVROS E LEITURAS

10 A 24 MAR.
HORA DO CONTO “LAR DOCE LAR”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

ENSINO

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS  
INFANTIS
PENAMACOR | Org: CPCJ

ENSINO

DATA A DEFINIR
VISITA AO DINO PARQUE DA LOURINHÃ )
DESTINATÁRIOS: Dirigida às crianças como parte do OTL 
do CLDS-4G Penamacor Inclusivo. A visita irá realizar-se 
durante a interrupção letiva da Páscoa. 
INFORMAÇÕES: Tm: 960 490 353 / Tel.: 272 247 923
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DIA 25
"PASSEIO DA LIBERDADE"
MEIMOA | Org.: ACDAM

LIVROS E LEITURAS

DIA 1
DIA INTERNACIONAL DO LIVRO  
INFANTIL – HISTÓRIAS ONLINE PARA  
OS MAIS PEQUENINOS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS

19 A 29 ABR.
HORA DO CONTO “CHOVES OU FAZES SOL?”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP 

COMEMORAÇÕES

DIA 25
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
MEIMÃO | Org.: Junta de Freguesia do Meimão

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA A DEFINIR
PASSEIO NOTURNO “VEM VER AS ESTRELAS”
MEIMOA | Org.: ACDAM

EVENTO

13 A 15 MAI. 
FESTIVAL PRIMAVERA NA SERRA DA MALCATA
PENAMACOR | Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS

10 A 25 MAI.
HORA DO CONTO “OS PEQUENOS 
GIRASSÓIS DA MAMÃ”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP 

DESPORTO

11 A 17 MAI.
WOD22 - DIA MUNDIAL DA ORIENTAÇÃO
PENAMACOR | Org.: CMP / COC / AERS

EXPOSIÇÃO

TODO MÊS
EXPOSIÇÃO "MADEIRO: PATRIMÓNIO  
E IDENTIDADE"
VISITAS: Terça-feira a domingo, das 09:00h às 12:30h e 
das 14:00h às 17:30h
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

JANEIRO A JUNHO FEVEREIRO

LIVROS E LEITURAS

10 A 24 FEV.
HORA DO CONTO “DE ONDE VÊM AS IDEIAS”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP 

EXPOSIÇÃO

ATÉ 15 FEV.
EXPOSIÇÃO "MADEIRO: PATRIMÓNIO  
E IDENTIDADE"
VISITAS: Terça-feira a domingo, das 09:00h  
às 12:30h e das 14:00h às 17:30h
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DIA 17
CAMINHADA À SERRA D'OPA
VALE DA SRA. DA PÓVOA 

COMEMORAÇÕES

DIA 18
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
PENAMACOR | Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

DIA 18
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DOS MUSEUS
PENAMACOR | Org.: CMP

ROMARIAS

DIA 18
ROMARIA DE NOSSA SENHORA DO INCENSO   
PENAMACOR

ROMARIAS

DIA 1
ROMARIA DE NOSSA SENHORA  
DO BOM SUCESSO   
PENAMACOR

ROMARIAS

DIA 29
ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA QUEBRADA   
BENQUERENÇA

COMEMORAÇÕES

DIA 14
SÃO VALENTIM NA BIBLIOTECA   
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP 

EVENTOS

16 A 20 
MUNICÍPIO MARCA PRESENÇA  
NA BTL COM STAND PRÓPRIO
LISBOA - PARQUE DAS NAÇÕES | Org.: CMP

COLÓQUIO

DATA A DEFINIR
ENCONTRO DE RELIGIOSIDADE POPULAR  
PENAMACOR | Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

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

EVENTO

28 E 29 
FESTA DAS VARAS DO FUMEIRO
DIA 28 
21:15h - Abertura do evento online
21:30h - Concerto didático: "A Beira Baixa  
em quatro elementos" 
Grupo musical Beiroando Ensemble
DIA 29
15:00h - Publicação da exposição de fotografia  
"Festa das Varas do Fumeiro" na página do 
Município.  
Fotografia de Jolon, Nuno Silva e António José 
Andrade
21:30h - Concerto "Revivendo as Janeiras"

ONLINE NA PÁGINA DE INTERNET  
E DE FACEBOOK DO MUNICÍPIO 
Org.: CMP / JF Aranhas

TRADIÇÕES

2 MAR. A 17 ABR.
CERIMÓNIAS DA QUARESMA  
E DA PÁSCOA

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 em plena 
serra da Malcata; e exposição.
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   
9 DE JULHO DE 2021 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Consulta Pública do Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
atribuição de apoio financeiro no âmbito da saúde 
a estratos sociais desfavorecidos;
[03] Deliberado por maioria, com o voto contra  
do Senhor vereador Filipe Batista, aprovar o Código 
de Conduta do Município de Penamacor. 

23 DE JULHO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Classificação e Auditoria Periódica de Classificação 
– “Quinta da Mina”;
[02] Deliberado por maioria com a abstenção da 
Senhora Vereadora Sandra Vicente, a atribuição 
à Associação Cultural TRIPÉTRIPÉ de um apoio 
financeiro no valor de € 2.000,00 (dois mil euros).

6 DE AGOSTO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 1.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. 
N.º MB – 04/2020: “Requalificação Urbana do 
Centro de Meimão”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano 
de Segurança e Saúde da Empreitada de Obras 
Públicas - Proc. N.º MB – 02/2021: “Pavimentação 
do Caminho Rural entre Pedrógão de S. Pedro e 
Ribeira da Ceife”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Mapa de Transportes Escolares para o ano letivo 
2021/2022;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta para Comemoração do Dia Internacional 
da Juventude;
[05] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de 
Apoio ao Movimento Associativo;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a pro-
posta de Anulação Administrativa das Deliberações 
dos pontos 7 da Reunião N.º 12 de 2021 e do 
ponto 3 da Reunião N.º 13 de 2021;
[07] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar o Código de Conduta do Município de 
Penamacor;
[08] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar o Código de Boa Conduta para a Prevenção 
e Combate ao Assédio no Trabalho.

20 DE AGOSTO
[01] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
Senhor Vereador Filipe Batista aprovar o Parecer 
P1_METRIC_PENAMACORGNR - Proc. N.º MA – 
07/2020: “Reconversão do Antigo Edifício da GNR 
de Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Adjudicação do Lote I – Intervenção em diversas 
ruas, da Empreitada de Obras Públicas e Aprovação 
de Minuta de Contrato - Proc. N.º MB – 16/2021: 
“Requalificação Urbana do Norte de Penamacor”;

[03] Deliberado por unanimidade aprovar um 
apoio financeiro no valor de € 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos euros) à Federação Portuguesa 
de Ciclismo.

3 DE SETEMBRO
[01] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
Senhor Vereador Filipe Batista aprovar o modelo 
de estrutura orgânica da Câmara Municipal de 
Penamacor para o ano de 2022;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar Taxa  
de IMI a cobrar em 2022;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar autori-
zar a ocupação do domínio público para operação 
de postos de carregamento de veículos elétricos;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Aden-
da ao Protocolo entre o Município de Penamacor 
e a Rodoviária da Beira Interior, S.A Transportes 
Escolares – Ano letivo 2021/2022;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar 
Proposta de Quota Extraordinária à Associação das 
Termas de Portugal;

17 DE SETEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar Ação 
de emparcelamento simples – Rui Manuel Cerdeira 
Amaro;

18 DE OUTUBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Regi-
mento de Funcionamento da Câmara Municipal;
[02] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe 
Batista aprovar a Delegação de competências do 
Executivo no Presidente da Câmara;
[03] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe 
Batista aprovar a proposta de fixação do número 
de vereadores;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o 
calendário das reuniões de câmara;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
nomeação para Comissões de vistorias;
[06] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe 
Batista aprovar a autorização para celebração de 
trabalhos complementares ao contrato de em-
preitada Proc. N.º MB – 18/2019: “Requalificação 
Urbana do Centro de Aldeia do Bispo”.

5 DE NOVEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. 
N.º MB – 04/2020: “Requalificação Urbana do 
Centro de Meimão”;
[02] Deliberado por maioria, com a abstenção do 
senhor vereador Anselmo Cunha aprovar a Auto-
rização da revisão de preços definitiva dos Autos 
de Medição n.º 1 a 8.º, revisão de preços provisória 
dos Autos de Medição n.º 9 a 14 e Auto de Medição 
n.º 1 a 3 do 2.º Adicional - Proc. N.º MA – 15/2018: 

“Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor”;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Protocolo entre a Câmara Municipal de Penamacor 
e a Associação Bandeira Azul da Europa;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro no Âmbito da Saúde 
a Estratos Sociais Desfavorecidos;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Atri-
buição de Apoio Financeiro – Transportes Escolares;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Designação dos Representantes do Município no 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches.

19 DE NOVEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 2.ª 
Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução - Proc. 
N.º MB – 07/20218: “Requalificação do Castelo/
Fortaleza de Penamacor – Lote 2”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Designação dos Representantes do Município na 
Associação de Municípios Natureza e Tejo.

3 DE DEZEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 
confirmação da aprovação excecional de pedido 
de licença de construção de um armazém de apoio 
agrícola, a localizar em sítio de “S. Domingos”, 
art.º rústico n.º6, Secção T, Freguesia de Meimoa. 
Proposta a submeter à Câmara nos termos do n.º 
6 do art.º 16 do “Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios” − Dec. Lei 124/2006 de 
28 de Junho na sua versão atualizada;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Revisão Orçamental N.º 1/2021;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à Santa Casa  
da Misericórdia de Penamacor – Atividades de 
Animação e Apoio à Família;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Bolsas de Estudo de Ensino Superior 
– Regulamento n.º 898-A/2020, 19 de outubro;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Reembolso Caderno de Fichas – 2021/2022 - 
Regulamento n.º 898-A/2020, 19 de outubro;
[06] Deliberado por maioria, com os votos contra 
dos senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe 
Batista a Participação no IRS em 2022.

17 DE DEZEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o 
Projeto de “Emparcelamento Simples”, denominada 
“Piçarreira 2 – Pedrogão de S. Pedro. Proposta de 
aprovação a submeter à Câmara por Oliver David 
Small e outra, na qualidade de proprietário, promi-
tente-comprador e promotor da referida ação;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Autorização para Marcação de Vistoria pelo Regime 
Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de 
Alojamento Local – Processo n.º 1200126 – Parcelas 
Vibrantes,Lda.;

[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Ratificação - Despacho - Transportes Escolares – 
Ano letivo 2021/2022 – Adenda ao Protocolo entre 
o Município de Penamacor e a Rodoviária da Beira 
Interior, S.A.;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atualização de Taxas, Tarifas e outras receitas;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a  
Atribuição de Apoio Financeiro à Associação 
Desportiva Penamacorense;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar  
a Atribuição de Apoio Financeiro à Associação 
Desportiva e Cultural de Pedrógão de S. Pedro;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à União de Aldeia 
de João Pires;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a Atri-
buição de Apoio Financeiro à Fundação Pina Ferraz;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à Igreja Paroquial 
de Águas;

27 DE DEZEMBRO
[01] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe 
Batista aprovar do Orçamento e Grandes Opções 
do Plano (PPI e AMR) para 2022;
[02] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe 
Batista aprovar - Compromissos Plurianuais – Ano 
de 2022;
[03] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe 
Batista aprovar o Mapa de Pessoal e Organograma 
para 2022;
[04] Deliberado por maioria, com as abstenções 
dos senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe 
Batista aprovar o Regulamento de Organização  
de Serviços para 2022;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o  
2.º Reembolso Caderno de Fichas – 2021/2022 - 
Regulamento n.º 898-A/2020, 19 de outubro;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a 
Comparticipação Nacional de Projetos Aprovados 
- CIMBB.

JUNHO

EXPOSIÇÃO

13 MAI. A 30 JUN.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE FERNANDO  
CANOVAS
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA A DEFINIR
PASSEIO PEDESTRE “SÃO PEDRO”
MEIMOA | Org.: ACDAM

COMEMORAÇÕES

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

ENSINO

DIA 4
VII ENCONTRO DOS AFETOS INFANTIS
PENAMACOR | Org: CPCJ

DESPORTO

DIA 15
ORIJUDFIND 
PENAMACOR | Org.: CMP / COC / AERS

LIVROS E LEITURAS

9 A 23 JUN.
HORA DO CONTO   

“CUIDADO, É UM DRAGÃO?”
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

ROMARIAS

DIAS 5 E 6
ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA PÓVOA   
VALE DA SENHORA DA PÓVOA

COMEMORAÇÕES

DIA 1
COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO
PENAMACOR | Org.: CMP
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