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

Saímos de um período de pandemia, que nos condicionou 
a liberdade e nos privou de afetos. Essa liberdade foi gra-
dualmente restaurada, sendo que reconquistamos agora 
alguma da “normalidade” perdida. No que toca à área de 
atuação da Câmara Municipal, houve eventos cancelados 
e serviços condicionados, numa panóplia de restrições às 
quais não queremos regressar. Com 
o aliviar dessas restrições, o objeti-
vo para os anos que se avizinham 
é de apostar forte e aumentar a di-
mensão dos eventos que vínhamos 
sendo habituados a realizar, permi-
tindo-lhes outra escala, atraindo as-
sim mais visitantes ao nosso conce-
lho. Com investimento do Município, 
associado à nossa componente de 
natureza, praias fluviais e patrimó-
nio histórico e cultural ímpares, 
pensamos que podemos dinamizar 
o crescimento recente da nossa oferta de alojamento 
local, bem como a restauração e o comércio tradicional 
concelhios. Neste e nos próximos anos, eventos como o 
Penamacor Vila Madeiro ou a Festa das Varas do Fumeiro 
vão merecer cada vez mais a nossa aposta, sendo que já 
no mês de julho voltamos a ter a Feira Terras do Lince em 
pleno, com um cartaz que pensamos ser apelativo a quem 
nos visitar. Mas não podemos pensar que os tempos vin-
douros se afiguram fáceis. Temos um conflito à porta que 
agravou a situação económica, aumentando progressiva-
mente o custo de vida da população e os preços de pro-
dutos e bens essenciais. Ainda assim, a maior vítima deste 
conflito na Europa continua a ser a população ucraniana 
que sofre com contacto diário com a destruição e com a 
devastação contínua do seu território e do seu patrimó-
nio. Para ela deixamos uma palavra de solidariedade, na 

esperança que o povo ucraniano possa reencontrar bre-
vemente a paz e que este conflito termine rapidamente. 
A nível concelhio, continuamos com o prometido investi-
mento. A requalificação urbana de Penamacor Norte está 
a ser realizada e a de Penamacor Este vai arrancar em 
breve. Além disso, as obras na Zona Histórica decorrem a 

bom ritmo, o bar/restaurante da Piscina 
Municipal foi requalificado e será criado 
um novo parque infantil e de manutenção 
na zona sul da vila. Estas empreitadas, 
aliadas a outros investimentos em curso, 
já antes anunciados, como o Teatro Clube 
de Penamacor e o do ex-Quartel da GNR, 
e outros já concluídos como o da Incuba-
dora de Valorização de Recursos Endóge-
nos, a Ampliação da Zona Industrial ou 
a Casa Ribeiro Sanches representam um 
aumento enorme na atratividade e com-
petitividade do concelho. Agora, a aposta 

será a captação de investimento e a criação de emprego, 
aliadas ao reforço da política habitacional, numa lógica de 
criação de condições para quem cá habita e para quem cá 
quiser habitar. Neste momento, temos vários projetos de 
construção e reabilitação de habitações em fase de con-
clusão. Em fase de conclusão estão também vários pro-
jetos para algumas da freguesias que se espera que em 
breve estejam em curso. Neste boletim, podem encontrar, 
ainda, um pouco do que fomos realizando ao longo do 
último semestre e a agenda cultural para o próximo. 
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A CAVE / Penamacor 
Tel.: 277 394 312
DOIS PINHEIROS / Penamacor 
Tm: 932 777 516 / 966 786 035
ZÉ GALANTE / Águas  
Tel.: 277 305 602
A FONTE / Aldeia de João Pires 
Tm: 961 675 177
FONTANHÃO / Águas 
Tel.: 277 305 196
O TEAR / Meimoa 
Tel.: 277 377 177

PALACE HOTEL & SPA - TERMAS  
DE S. TIAGO / Penamacor 
Tel: 277 390 070 / Tm.: 925 487 167
ZONA BALNEAR DO MEIMÃO (Bungalows) 
Tel.: 277 377 221 / Tm: 961 909 668
PARQUE DE CAMPISMO DO FREIXIAL 
Penamacor  / Tel.: 277 385 529
CASA NOSSA SENHORA DO INCENSO 
Penamacor  / Tm: 962 913 580
MOINHO DO MANEIO / Penamacor 
Tel.: 277 394 399 / Tm: 968 047 697
QUINTA DA MINA / Salvador - Monsanto 
Tm: 964 055 071 / www.quintadamina.pt
CASA DO MARTINS / Adeia de João Pires  
Tm: 925 249 118; 968 874 115
CASA SÍLVIA / Bemposta 
Tm: 917 651 364
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FARMÁCIA MELO / Penamacor 
Tel.: 277 390 080
FARMÁCIA NOVA 
Penamacor / Tel.: 277 394 160 
Benquerença / Tel.: 277 377 068
CENTRO DE SAÚDE / Tel.: 277 390 020
CÂMARA MUNICIPAL / Tel.:  277 394 106 
POSTO DE TURISMO / Tel.: 277 394 106
PARQUE DE CAMPISMO / Tel.: 277 385 529
BOMBEIROS / Tel.: 277 394 122
GNR PENAMACOR / Tel.: 277 394 274
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CALHAMBEQUE / Meimoa 
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Tel.: 277 394 916 / Tm: 963 411 980
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Tel.: 277 394 068 / Tm: 966 323 343
CHURRASQUINHO DO VALE / Vale da 
Senhora da Póvoa / Tel.: 271 010 952
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Caros Munícipes

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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(...) a aposta será a cap-
tação de investimento 
e a criação de emprego, 
aliadas ao reforço da 
política habitacional, 
numa lógica de criação 
de condições para quem 
cá habita e para quem  
cá quiser habitar. 

VIDA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO E CULTURA

AMBIENTE E FLORESTA
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As obras de ampliação e requalificação do bar/res-
taurante da Piscina Descoberta Municipalde Pena-
macor estão em fase de conclusão, prevendo-se que 
aquele equipamento esteja aberto já nesta época 
balnear. Com um investimento de cerca de 207 mil 

euros mais IVA, financiado com fundos próprios do 
Município, pretende-se com esta empreitada valori-
zar o edifício e potencializar o equipamento como 
um todo.

Está em fase de adjudicação a empreitada de instalação de um 
parque infantil e de manutenção na zona sul da vila, junto aos pré-
dios residenciais daquela área. O investimento é de cerca de 150 
mil euros, sendo que esta obra pretende requalificar e aproveitar 
um espaço baldio ali existente, tendo um prazo de execução de 
150 dias e encontrando-se em fase de adjudicação.

Estão na fase final as obras para a reconversão do antigo edifício da Guarda 
Nacional Republicana (GNR) de Penamacor. Com esta empreitada, o Muni-
cípio de Penamacor pretende, além da requalificação do edifício, potenciar 
as infraestruturas ali existentes, tais como a piscina municipal descoberta, o 
pavilhão municipal e a mata municipal. Com a requalificação do antigo quartel,  

será criada uma unidade de alojamento para grupos que, em atividades 
culturais desportivas e recreativas, estejam 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.

OBRAS DO ANTIGO QUARTEL  
DA GNR EM FASE DE CONCLUSÃO

O pavilhão municipal vai acolher um ginásio para a prática de exercí-
cio físico. O equipamento já foi adquirido e o projeto está agora a ser 
regulamentado.

Depois das obras de requalificação urbana de Pe-
namacor Norte, que estão a decorrer, a Câmara 
Municipal de Penamacor vai avançar com as obras 

de requalificação urbana da Zona Este da vila. Esta 
empreitada tem um investimento previsto de cerca 
de 370 mil euros, estando em fase de adjudicação. 

As obras de requalificação urbana da Zona Este de 
Penamacor preveem o arranjo urbanístico das ruas, 
bem como a renovação da rede de água, de esgotos 
e saneamento e a colocação de coletores de águas 
pluviais para garantir e melhorar a eficiência, tendo 
um prazo de execução de um ano. As empreitadas 
de requalificação de Penamacor Norte e Este sur-
gem na sequência do Plano de Requalificação da 
Vila de Penamacor.

BAR/RESTAURANTE DA PISCINA 
MUNICIPAL REQUALIFICADO

PENAMACOR VAI TER GINÁSIO
PARQUE INFANTIL E DE 
MANUTENÇÃO NA ZONA 
SUL DA VILA

OBRAS EM PENAMACOR ESTE EM FASE DE ADJUDICAÇÃO

04 05
OB

RA
S 

E 
PR

OJ
ET

OS

OB
RA

S 
E 

PR
OJ

ET
OS



A empreitada de reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água a Pena-
macor, realizadas pela empresa Águas do Vale do Tejo, estão na fase final, 
estando a ser pavimentados o caminho agrícola e a estrada entre Meimoa e 
Meimão. Esta obra representa um investimento de cerca de 2,3 milhões de 
euros (ME), investimento esse que se traduz na construção de uma conduta 
de abastecimento de água com uma extensão com cerca de 20 quilómetros 
e que terá um importante papel na fiabilidade e resiliência do subsistema da 
Meimoa que abastece o Município. Além disso, a intervenção permitirá aumen-
tar 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 fiabilidade devido à mudança de material da conduta 
(de plástico reforçado com fibra de vidro para ferro fundido dúctil ), à classe 
de pressões (de PN10 para PN40) e à redução dos custos de energia, uma vez 
que o abastecimento será totalmente gravítico, contribuindo para os objetivos 
do projeto ZERO do Grupo Águas de Portugal, que tornará as suas empresas 
energeticamente autossustentáveis.

Depois de retomadas, as obra de Requalificação da Zona Histórica de Penamacor 
decorrem a bom ritmo, estando em fase de execução. Com um investimento es-
timado de cerca de 800 mil euros, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do 
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Beira Baixa, esta empreitada 

pretende valorizar o espaço urbano e o património histórico-cultural da sede do 
concelho, conferir uma nova imagem a Penamacor e aumentar a sua atrativida-
de/competitividade. Espera-se igualmente, que a iniciativa privada acompanhe 
investimento público ao nível da requalificação dos imóveis particulares.

De acordo com o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o Muni-
cípio de Penamacor, à semelhança dos anos anteriores, está a realizar 
os trabalhos de manutenção das faixas de gestão de combustível confi-
nantes com a rede viária. Assim, na rede viária da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Penamacor está a ser providenciada a gestão de 
combustível numa faixa lateral de terreno, num total de 278ha. A execu-
ção dos trabalhos tem um custo de cerca de 90 mil euros.

A Zona Balnear de Meimão renovou, este ano, a classificação de “Praia 
com Qualidade de Ouro”, atribuída anualmente pela Quercus - Asso-
ciação Nacional de Conservação da Natureza às praias com melhor 
qualidade da água. Este ano, foram distinguidas 440 zonas balneares 
em 118 municípios, entre território continental e insular.

O jardim miradouro localizado na ligação entre a Rua de Santo António 
e a Rua Adelino Ferreira Galhardo vai ser requalificado. Esta empreitada 
prevê a pavimentação, estruturação de novas áreas verdes e de estadia 
e recuperação da iluminação e das escadas ali existentes, tendo um valor 
estimado de cerca de 72 mil euros e um prazo de execução de 180 dias. A 
obra está em fase de adjudicação.

OBRAS NA ZONA HISTÓRICA A BOM RITMO

JARDIM MIRADOURO ENTRE  
RUA DE SANTO ANTÓNIO E RUA  
ADELINO FERREIRA GALHARDO  
VAI SER REQUALIFICADO

MUNICÍPIO REALIZA TRABALHOS 
DE MANUTENÇÃO DE FAIXAS 
DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA A PENAMACOR EM FASE 
DE CONCLUSÃO

ZONA BALNEAR DE MEIMÃO RENOVA 
CLASSIFICAÇÃO DE “PRAIA COM 
QUALIDADE DE OURO”

O Município de Penamacor procedeu à pavimentação de três caminhos em  
Aldeia do Bispo, sendo dois em betuminoso e um em calçada. As obras estão 
em fase de conclusão e representam um investimento de cerca de 150 mil 
euros, financiados com fundos próprios do Município. 

PAVIMENTADOS TRÊS  
CAMINHOS EM ALDEIA DO BISPO
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O Município de Penamacor assinalou o Dia do Con-
celho, no dia 1 de junho, com a entrega de Medalhas 
de Mérito Municipal e de Medalhas de Bons Serviços. 
Durante a cerimónia, que decorreu nos Paços do Con-
celho, foram entregues Medalhas de Mérito Municipal 
- Grau Cobre à atleta da Associação Desportiva Pena-
macorense (ADEP) Filipa Maísa Augusto de Oliveira e 
ao atleta do Sporting Clube de Portugal e ex-atleta da 
ADEP José Cristiano Fernandes e a Medalha de Mérito 
Municipal - Grau Prata, a título póstumo, ao Profes-
sor Doutor Mota Campos, antigo ministro, advogado 
e Professor catedrático jubilado de Direito Europeu. 

Penamacor assinalou, mais uma vez, o Dia da Liberdade com 
uma sessão Solene da Assembleia Municipal. O programa 
das festividades do 25 de Abril arrancou com uma Arruada 
pela Banda Filarmónica de Aldeia de João Pires, seguida do 
Hastear da Bandeira ao toque do Hino Nacional. A meio da 
manhã, decorreu a Sessão Solene Comemorativa, sendo que 
o programa terminou com um Momento Musical por Sónia 
Cerdeira e Sebastião Pereira, aluna e professor da Acade-
mia de Música e Dança do Fundão. Durante a sessão solene, 
decorreu um minuto de silêncio em memória de todas as 
vítimas da Guerra da Ucrânia, proposto pela Presidente da 
Assembleia Municipal. O Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor destacou todos os que trabalharam para mini-
mizar os efeitos da pandemia de COVID-19, lamentando os 
óbitos que se verificaram e recordando a Liberdade conquis-
tada com a revolução dos cravos. António Luís Beites Soares 

disse, ainda, que a situação na Ucrânia não pode deixar nin-
guém indiferente. “É incompreensível. Deixo uma palavra de 
solidariedade a todo o povo ucraniano, esperando que possa 
haver uma solução para haver paz”. Já a Presidente da As-
sembleia Municipal recordou que as assembleias municipais 
são conquistas de Abril. “Tive a sorte de nascer num país 

livre e é graças a essa Liberdade que aqui estamos reunidos. 
As assembleias municipais são filhas de Abril e estar neste 
órgão deliberativo é uma grande e nobre missão”. Valéria 
Gonçalves lamentou, igualmente, que depois de dois anos 
de pandemia, a Europa tenha acordado com uma guerra que 
condena veemente.

Bruno Cunha tomou posse como novo comandante da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Penamacor, numa cerimónia que decorreu no dia 9  
de abril, na sede daquela instituição. O ato contou com 
a presença do Comandante Operacional Distrital (CODIS) 
da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), Francisco Peraboa, e do Segundo CODIS da 
mesma instituição, Amândio Nunes. A Direção da AHBVP 
deu posse a Bruno Cunha, sendo que os galões foram 
entregues ao recém empossado comandante por José de 
Jesus Maria, pai do mesmo. O Município de Penamacor foi uma das trezentas 

entidades que formalizam, no dia 22 de junho, 
em Idanha-a-Nova, os termos de adesão à Rede 
de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID), que 
visa atrair investimento para Portugal enquanto 
apoia emigrantes portugueses ou lusodescenden-
tes. O primeiro Fórum dos Gabinetes de Apoio aos 
Emigrantes e ao Investimento da Diáspora con-
tou com a presença do Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e da 
Secretária de Estado do Desenvolvimento Regio-
nal, Isabel Ferreira. Destinou-se a municípios, co-
munidades intermunicipais, regiões autónomas, 
associações empresariais e de desenvolvimento. 
O programa incluiu a apresentação e formaliza-
ção da Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora 

(RAID) que liga serviços das diferentes áreas de 
governação, entidades regionais, municípios e 
associações de matriz empresarial, em especial 
da diáspora, que apoiam o investimento da diás-
pora e dispõem dos interlocutores, instrumentos 
e meios para o efeito. Entre outros objetivos, esta 
rede pretende a promoção da coesão territorial, 
combate às desigualdades e valorização dos ter-
ritórios, em particular, do interior, dos produtos 
endógenos, permitindo atrair investimento e pes-
soas e internacionalizar os produtos e serviços, 
sendo dirigida a emigrantes portugueses e luso-
descendentes que queiram investir ou alargar a 
sua atividade económica em Portugal, bem como 
a empresas nacionais que queiram internacionali-
zar os seus negócios através da diáspora.

As Termas do Centro e o Município de Penamacor assinalaram 
o “Dia Oficial das Termas” e o “Banho Santo”, no 8 de maio, 
no Jardim da República em Penamacor e nas Termas Fonte 
Santa em Águas. Durante o dia houve animação infantil com 
a Mascote Super Termas, o teatro “Banho Santo - Nascentes 
d`água”, um concerto do novo projeto de música tradicional 
do concelho de Penamacor Raialusa e música ambiente. Já no 
dia 31 de maio, decorreu o espetáculo “Poesia com Melodia”, 
no Jardim da República, por Vitor Blue.

MUNICÍPIO DE PENAMACOR 
ADERE À REDE DE APOIO AO 
INVESTIDOR DA DIÁSPORA
O primeiro Fórum dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e ao Investi-
mento da Diáspora decorreu em Idanha-a-Nova, tendo sido formalizada a 
adesão ao RAID. Esta rede visa atrair investimento para Portugal enquanto 
apoia emigrantes portugueses ou lusodescendentes

DIA DO CONCELHO COM HOMENAGENS
O Dia do Concelho em Penamacor ficou marcado pela entrega de Medalhas de Mérito Municipal e Medalhas de Bons Serviços. A família do homena-
geado Professor Doutor Mota Campos anunciou ainda a criação de um prémio anual destinado ao melhor aluno do Ensino Secundário em Penamacor

MUNICÍPIO E TERMAS DO 
CENTRO PROMOVEM TERMAS 
FONTE SANTA

BOMBEIROS DE PENA-
MACOR: BRUNO CUNHA 
TOMA POSSE COMO 
NOVO COMANDANTE

PENAMACOR ASSINALOU 25 DE ABRIL

Foram, ainda, entregues Medalhas de Bons Serviços 
a trabalhadores com 20 ou mais anos na Câmara Mu-
nicipal. A medalha de homenagem ao Professor Dou-
tor Mota Campos foi entregue ao seu filho, João Luís 
Mota Campos, que agradeceu em seu nome e da sua 
família a homenagem ao pai. “O meu pai era apai-
xonado pela minha mãe e apaixonou-se pelo conce-
lho de Penamacor, de onde a minha mãe é natural. 
Estou particularmente grato à Câmara Municipal por 
esta homenagem e por ser reconhecido o contributo 
dele para esta terra”, disse, anunciando, depois, que, 
tendo a família raízes profundas no concelho, esta de-
cidiu que será criado o Prémio Anual Professor Mota 
Campos, destinado ao melhor aluno da Escola Secun-
dária de Penamacor, no valor de três mil euros. Por 

seu lado, o Presidente do Município de Penamacor, 
António Luís Beites Soares, concordou que o Prémio 
será um grande incentivo para a comunidade esco-
lar, saudando ainda todos os que foram distinguidos 
nesta cerimónia. Já Filipa Maísa agradeceu a distinção 
e disse ser uma honra representar o país e o conce-
lho de Penamacor. Por fim, José Cristiano agradeceu 
igualmente a distinção, dizendo que representa mui-
to trabalho e muito esforço. No arranque e no final da 
sessão, registaram-se, ainda, dois momentos musi-
cais com alunos do polo de Penamacor da Academia 
de Música e Dança do Fundão.

08 09

VI
DA

 M
UN

IC
IP

AL

VI
DA

 M
UN

IC
IP

AL



Decorreu, no dia 23 de fevereiro, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho do Sabugal, a terceira reu-
nião da Comissão de Cogestão da Reserva Natural 
da Serra da Malcata (RNSM), que enquanto órgão 
de administração e gestão é composto pelo Ins-
tituto da Conservação da Natureza e Florestas,  
Municípios de Sabugal e Penamacor, Assembleia de 
Compartes da Freguesia de Malcata, Conselho Dire-
tivo do Baldio dos Fóios e Instituto Social Cristão 
Pina Ferraz. Nesta reunião foi discutido qual o pon-
to de situação do plano de cogestão e analisada a 
proposta de plano de atividades para o corrente 
ano, tendo ainda sido apresentados os resultados 
das reuniões de auscultação que a equipa técnica 
da cogestão realizou nas freguesias limítrofes à Re-
serva (Fóios, Malcata, Quadrazais, Sabugal e Vale 
de Espinho, no concelho do Sabugal, e Meimoa, 
Meimão e Penamacor, no concelho de Penamacor). 
Deste trabalho de ausculta-
ção foi possível perceber a 
importância e expectativas 
das populações locais face 
à RNSM. Neste contexto, fo-
ram também apresentados 

e discutidos os resultados de um inquérito de le-
vantamento de opinião sobre a Reserva, que foi 
realizado junto dos agentes económicos e outras 
forças vivas de ambos os concelhos. Na ocasião foi 
evidente a sinergia entre os dois Municípios, em 
articulação com as demais entidades, no que res-
peita a congregar esforços e dinâmicas para esta 
cogestão. De realçar, a Área Integrada de Gestão 
da Paisagem (AIGP) ‘Terras do Lince-Malcata’, a 
Zona de Intervenção Florestal de Malcata, mas 
também o Projeto ‘Linx 2020’ – assente na im-
plementação de um sistema de conservação dos 
habitats de lince-ibérico e recuperação das popu-
lações de coelho bravo, neste caso na área do Sítio 
de Importância Comunitária de Malcata –, em que 
os serviços de ecossistemas se assumem, cada 
vez mais, como forma de valorização económica 
da riqueza natural deste território, seja através da 

apicultura, da preserva-
ção e valorização das 
espécies autóctones, 
como o castanheiro ou 
carvalho-negral e me-
dronheiro, entre outros.

Já no dia 31 de março, no Auditório Municipal do Sabugal, 
decorreu uma reunião do Fórum Permanente da Carta Eu-
ropeia de Turismo Sustentável (CETS) “Terras do Lince”. Esta 
sessão teve como principal objetivo apresentar o dossier 
de reavaliação que será enviado à Federação EUROPARC, 
com especial enfoque na estratégia de desenvolvimento 
turístico sustentável e respetivo plano de ação para o 
período 2022-2026, tendo também sido apresentadas 
as 14 empresas candidatas à II Fase da CETS. No final, as 
entidades promotoras do plano de ação 2022-2026, das 
quais destacamos o Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, a Universidade da Beira Interior, o Instituto 
Politécnico da Guarda, a Entidade Regional do Turismo do 
Centro, a Associação Empresarial do Sabugal e a Associação 
de Municípios da Cova da Beira, assim como os restantes 
membros do Fórum Permanente presentes, procederam 
ainda à assinatura de uma declaração de aceitação dos 
princípios e temas chave da CETS. De evidenciar, uma vez 
mais, a importante cooperação que tem vindo a ser esta-
belecida entre os Municípios do Sabugal, Almeida e Pena-
macor, em estreita articulação com os respetivos agentes 
públicos e privados dos territórios, num trabalho que se 
pretende em rede e que está alicerçado ao galardão da 
CETS “Terras do Lince”.

Depois da paragem forçada devido à pandemia 
de COVID-19, a BTL regressou com a presença do 
Município de Penamacor que esteve representado 
pela quarta edição consecutiva com stand próprio. 
A participação na feira, que decorreu entre 16 e 20 
de março na Feira Internacional de Lisboa (FIL), 
foi positiva, inserindo-se na estratégia de promo-
ção turística que Penamacor vem prosseguindo. 
Ancorado na marca Penamacor Vila Madeiro e no 
reconhecimento pela Carta Europeia de Turismo 
Sustentável do território Terras do Lince, o Municí-
pio pretendeu dar a conhecer os produtos locais e o 
património histórico e natural, além das entidades 

exploradoras dos empreendimentos e empresas do 
turismo e agentes de animação turística. O espaço 
do Município na BTL foi concebido em alusão à tra-
dição do Madeiro, tendo no seu plano de animação 
para cada dia abordagens de temas diferentes alu-
sivos às atividades económicas, histórias e culturais 
do concelho. No primeiro dia, o destaque foi para 
os produtores e produtos locais, a par do que é a 

valorização turística e cultural do concelho.  Os se-
gundo e terceiro dias foram dedicado às entidades 
exploradoras dos empreendimentos e empresas 
do turismo e agentes de animação turística, dando 
destaque também aos recursos turísticos do conce-
lho. Já os dois últimos dias do certame foram desti-
nados a António Nunes Ribeiro Sanches, à Casa da 
Memória Sefardita e à tradição do Madeiro. Todas 
estas ações pontuais tiveram transmissão na página 
de Facebook do Município. Potenciar novos contactos 
e promover os melhores negócios é uma das pre-
missas da BTL. Este certame é a mais importante 
feira do setor do Turismo em Portugal.

Arrancou, no dia 10 de março, de Penamacor, um 
camião com os bens recolhidos na campanha “So-
mos todos Ucrânia”, que se dirigiu a quem mais 
precisa. Esta campanha, organizada pelo Municí-
pio de Penamacor, a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Penamacor e o CLDS 4G 
Penamacor Inclusivo e com uma colaboração ativa  

de todas as Juntas de Freguesia e instituições do 
concelho, da comunidade concelhia e de Municípios 
e entidades espanholas, recolheu bens essenciais, 
como alimentação, produtos de higiene e de socorro,  
vestuário e medicamentos, entre os dias 3 e 8 de 
março. De realçar, ainda, o envolvimento de todos 
os voluntários que se inscreveram para ajudar nesta 

ação e da Rádio Voz da Raia que, desde o primeiro 
momento, apoiou na divulgação da iniciativa. Ini-
ciativa esta que resultou literalmente num camião 
repleto de solidariedade. O Município de Penama-
cor agradece a todos os envolvidos na iniciativa, 
manifestando a esperança que o conflito termine o 
mais breve possível.

REUNIÃO DA EQUIPA TÉCNICA 
DE COGESTÃO DA RESERVA 
NATURAL DA SERRA 
DA MALCATA NO SABUGAL

PENAMACOR 
VOLTOU A ESTAR REPRESENTDO NA BTL
Penamacor marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) com stand próprio, pela quarta edição consecutiva. A pro-
moção turística do concelho naquele que é o salão referência para a indústria do Turismo Nacional continuou a ser o objetivo

“SOMOS TODOS UCRÂNIA”: CAMPANHA RESULTOU EM CAMIÃO DE SOLIDARIEDADE

REUNIÃO DO FÓRUM 
PERMANENTE  
DA CETS “TERRAS  
DO LINCE” NO 
SABUGAL

O Município de Penamacor, através do Gabinete de Ação So-
cial e Educação, tem agora disponível um Serviço de Mediação 
Familiar. Esta nova ferramenta ao serviço dos munícipes per-
mite resolver conflitos familiares, sem recurso aos tribunais, 
como divórcios com e sem partilha de bens; elaboração, alte-
ração e incumprimento de acordos de regulação das respon-
sabilidades parentais; atribuição da casa de morada de famí-
lia; partilha de bens e cuidados a familiares. De referir, ainda, 
que o serviço é gratuito, voluntário e confidencial, contando 
com uma técnica com formação especializada nesta área, cer-
tificada pelo Ministério da Justiça. Para mais informações, os 
interessados podem contactar o Gabinete de Ação Social e 
Educação do Município de Penamacor através do número de 
telefone 277 394 040.

MUNICÍPIO CRIA SERVIÇO 
DE MEDIAÇÃO FAMILIAR

Potenciar novos contactos e 
promover os melhores negócios 
é uma das premissas da BTL. 
Este certame é a mais impor-
tante feira do setor do Turismo 
em Portugal.

Na ocasião foi evidente a 
sinergia entre os dois Muni-
cípios, em articulação com 
as demais entidades, no 
que respeita a congregar 
esforços e dinâmicas para 
esta cogestão. 
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Ao abrigo da iniciativa WiFi4EU, a Câmara Municipal 
de Penamacor procedeu à instalação de 10 pontos 
de acesso sem fios em espaços públicos, garantindo 
a cobertura nos principais locais do centro da Vila. 
Esta iniciativa promove o acesso gratuito à Internet 
em espaços públicos que ainda não disponham de 
pontos de acesso, tais como o  Terreiro de Santo 
António, o Largo Dona Bárbara, o Jardim da Repú-
blica, a Rua 25 de Abril, o Miradouro do ex-quartel e 
a Praça Vila Madeiro. Mais se informa que para ace-
der à rede WiFi4EU é necessário selecionar a rede  

“WIFI4EU”, no seu dispositivo móvel, e aceitar os ter-
mos e condições de utilização. Posteriormente deve 
clicar no botão “Ir para a Internet” no portal. Caso a 
ligação seja efetuada com sucesso, o utilizador é re-
direcionado automaticamente para o portal do Mu-
nicípio de Penamacor. Este projeto foi apoiado pela 
União Europeia no quadro do Mecanismo Interligar a 
Europa (Connecting Europe Facility - CEF). Para mais 
informações e consulta dos termos de utilização, os 
interessados poderão consultar a hiperligação www.
cm-penamacor.pt/p/wifi4eu

A Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) | Portugal, 
através do Núcleo Distrital de Castelo Branco, entre-
gou, no dia 8 de fevereiro, simbolicamente, a “Primei-
ra Pedra” ao Município de Penamacor, no âmbito da 
Campanha Nacional de Sensibilização sobre o Direito 
à Habitação. A representante da EAPN foi recebida 
pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Ilídia Cru-
chinho, que agradeceu a gentileza da visita. A autarca 
explicou que a autarquia está envolvida na resolução 
dos problemas de habitação no concelho e frisou que 
existe um trabalho exaustivo de levantamento das 
situações de habitações degradadas, realizado pelo 

Gabinete de Ação Social e Educação do Município. 
Tendo o concelho uma população muito envelhecida, 
a autarquia avançou para a sinalização dos casos de 
habitação degradada, com intuito de criar condições 
de habitação digna para todos. Ilídia Cruchinho refor-
çou, ainda, que o Município sempre teve essa preo-
cupação, tendo aprovado um Regulamento de Apoio 
à Habitação dos Agregados Familiares Carenciados, 
que ainda se mantém em vigor, e realizado reuniões 
de sensibilização com as juntas de freguesia para tra-
balharem em conjunto numa estratégia de habitação 
digna no Município de Penamacor.

O Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Pena-
macor recebeu, no dia 25 de maio, a apresentação 
pública do Plano Local de Promoção e Proteção dos 
Direitos das Crianças e Jovens de Penamacor. Do 
programa constaram, ainda, dois momentos mu-
sicais com os alunos do segundo ano do Agrupa-
mento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS), da Escola 
Segunda Geração e da Academia de Música e Dança 
do Fundão e um momento teatral por elementos 
do grupo de teatro Quebra_gelo do AERS. Presente 
na iniciativa, o Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor, António Luís Beites Soares, referiu que 
o “pequeno documento” agora apresentado ganha 
em conteúdo e simbolismo, num ano em que a CPCJ 
de Penamacor celebra 12 anos. “As felicitações em 
nome do Município por este fantástico trabalho a 
todos os que contribuíram para ele. As iniciativas 
da CPCJ têm sido muitas e de muito valor. Da nossa 
parte, continuaremos a estar disponíveis porque é 
essa a nossa obrigação”, disse. Já Joana Cerdeira, em 
representação da Comissão Nacional de Promoção 

dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNP-
DPCJ), manifestou a felicidade pelo fim deste ciclo, 
relembrando, no entanto, que este é o início de um 
novo. “Felicito também pelo início de um novo ciclo 
que consiste na operacionalização do plano. O tra-
balho não terminou”. Já Maria Helena Pinto, Presi-
dente da CPCJ de Penamacor, disse que é com orgu-
lho que aquela instituição apresenta o documento 
orientador da sua ação, que tem como prioridades 
a garantia de um meio familiar adequado a todas as 
crianças; a promoção do seu bem-estar, prevenindo 
e combatendo desigualdades e a descriminação; e 

a prevenção e combate da violência contra a crian-
ça. Este documento apresenta o Diagnóstico e o 
Plano Local de Promoção e Proteção das Crianças 
e Jovens do concelho de Penamacor, para o triénio 
2022-2025. A iniciativa de realizar este plano re-
sulta da adesão da CPCJ de Penamacor ao Projeto 
Adélia, promovido pela Comissão Nacional de Pro-
moção e Proteção das Crianças e Jovens e cofinan-
ciado pelo POISE (Programa Operacional Inserção 
Social e Emprego), a decorrer, após vários adia-
mentos, até 2022 nas áreas geográficas das NUTS 
II Alentejo, Centro e Norte. Este projeto propõe 
apoiar as famílias (e as respetivas crianças) tendo 
em conta duas premissas fundamentais que vão 
ao encontro das Prioridades II e III da Estratégia 
Nacional para os Direitos da Criança: a definição 
de estratégias efetivas de promoção dos direitos 
das crianças ao nível local, através da intervenção 
direta das CPCJ onde as famílias se inserem, e a 
participação ativa das crianças e jovens a quem as 
mesmas se destinam.

O auditório do Instituto Social e Cristão Pina Ferraz 
recebeu, no dia 31 de maio, a ação “Intervisão”, pro-
movida pela CPCJ de Penamacor. O tema do encontro 
deste ano foi “Intervir na criança com o pensamento na 
adultez”. Esta atividade contou com a presença de João 
Pedro Gaspar, Investigador, Docente, Supervisor e Men-
tor da Plataforma PAJE. Na sessão de abertura, Helena 
Pinto, Presidente da CPCJ de Penamacor, explicou que 
esta iniciativa integra o Plano de Atividades da institui-
ção há largos anos, tendo como objetivo reunir CPCJ’s 
do distrito de Castelo Branco para refletirem em con-
junto sobre as problemáticas das crianças e dos jovens. 
“Da reflexão e do debate de ideias surgem diferentes 
oportunidades para melhorarmos a nossa ação”, disse.

Município vai atribuir 1500 euros a cada criança  
que nasça no concelho, desde que os pais 
residam em Penamacor há pelo menos dois 
anos, sendo que 500 euros são atribuídos no 
momento da aprovação da candidatura e os 
restantes mil euros são entregues mediante a 
apresentação de faturas relativas a produtos 
para o bebé comprados, obrigatoriamente, no 
comércio local. Esta medida visa contribuir para 
estimular a natalidade, fixar pessoas e ajudar 
a dinamizar a economia local. O regulamento 
para a atribuição deste apoio foi aprovado, por 
maioria, em Reunião de Câmara, sendo que 
tem que ser ratificada em Assembleia Muni-
cipal. Esta medida vem complementar outros 
apoios concedidos na área da educação. Re-
corde-se que o concelho tem uma educação 
tendencialmente gratuita, desde o berçário até 
ao ensino superior.

CPCJ APRESENTOU PLANO LOCAL  
DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS  
DAS CRIANÇAS E JOVENS DE PENAMACOR

1500 EUROS 
POR CADA  
NASCIMENTO NO 
CONCELHO

MUNICÍPIO INSTALA 10  
PONTOS DE ACESSO SEM  
FIOS NA VILA

CPCJ DE PENAMA-
COR REALIZOU ATIVI-
DADE “INTERVISÃO”

CÂMARA REUNIU COM EAPN
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Penamacor recebeu, no dia 13 de março, a Peregrinação dos Símbolos da Jorna-
da Mundial da Juventude: a Cruz e o Ícone Mariano, oferecidos por João Paulo II 
aos jovens jovens de todo o Mundo em 1984. O programa teve início com o aco-
lhimento junto dos Paços do Concelho, seguido da Via Sacra e de um concerto 
oração na Igreja Matriz da Banda Jota. De noite, decorreu uma Vigília de Oração, 
sendo que, no dia seguinte, decorreram a Oração de Laudes e as confissões, 
foi celebrada a Eucaristia e realizou-se uma peregrinação ao Agrupamento de 
Escolas Ribeiro Sanches. Recorde-se que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), 
que em 2023 decorre em Lisboa, é um encontro dos jovens de todo o mundo 
com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, 
uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do 
mundo juvenil. Apresenta-se como um convite a uma geração determinada em 
construir um mundo mais justo e solidário. Com uma identidade claramente 
católica, é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da 
Igreja. Presentes na iniciativa, em Penamacor, estiveram o Pároco Rui Manique 
e o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, António Luís Beites Soares.  
O Pároco Rui Manique disse ser uma grande alegria acolher e partilhar com a co-
munidade os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Já António Luís Beites 
Soares fez um apelo à paz, à solidariedade e à união dos povos. “O simbolismo 
desta passagem por Penamacor é da União e da Paz”.

O filme português “Restos do Vento”, que teve o apoio da Câmara Municipal 
de Penamacor e da Junta de Freguesia de Meimão, integrou a Seleção Oficial 
- “Special Screenings” - Fora de Competição do Festival de Cannes, onde teve 
a sua estreia mundial. O filme gravado na freguesia de Meimão tem Albano 
Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz e Gonçalo Waddington 
nos papéis principais. Esta é uma longa-metragem de Tiago Guedes, com ar-
gumento de Tiago Rodrigues e Tiago Guedes e produzida por Paulo Branco. 
"Uma tradição pagã numa vila do interior de Portugal deixa traços dolorosos 
num grupo de jovens adolescentes. 25 anos depois, ao reencontrarem-se, o 
passado ressurge e a tragédia instala-se", pode ler-se na sinopse. Para o Pre-
sidente da Junta de Freguesia de Meimão, André Jacinto Silva, a gravação do 
filme em Meimão e posterior seleção para um dos mais importantes festivais 
de cinema do Mundo é importante para a freguesia mas também para o con-
celho. “Não me recordo de nada parecido aqui no concelho e vai certamente 
ajudar a divulgar a freguesia e a Serra da Malcata. Vai ser visto em todo o 
Mundo e poderá ser importante para potenciar o turismo”, explicou. “Restos 
do Vento” é uma coprodução da Leopardo Filmes, RTP, APM Produções,  
Alfama Films Production, ARTE France Cinéma, com o apoio financeiro do 
ICA, Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e CMTV.

A recolha de sangue, organizada pelo CLDS 4G Penamacor Inclusivo, em 
parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação e o Grupo 
Humanitário dos Dadores de Sangue da Covilhã, contou com cerca de 40 
inscrições. A iniciativa decorreu no dia 22 de janeiro, na Casa do Povo, em 
Penamacor, sendo que a organização conta com todos para a próxima  
recolha, que decorrerá no dia 17 de setembro. O espaço foi cedido pela 
Junta de Freguesia local.

Em complemento à atribuição de apoios socioe-
ducativos a todos os ciclos de ensino no âmbito 
do Regulamento Municipal de Apoio à Educação, 
nomeadamente no que respeita a livros escolares, 
o Município de Penamacor adquiriu e concedeu à 
Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas Ri-
beiro Sanches (AERS) e à Santa Casa da Misericórdia 
(SMC) de Penamacor, mais dois recursos pedagógi-
cos com vista à diversificação das aprendizagens e 
aquisição de conhecimentos. Assim, no âmbito do 

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insuces-
so Escolar e para assinalar o Dia Mundial da Árvore, 
comemorado a 21 de março, foi entregue ao AERS e 
às valências educativas da Santa Casa da Misericór-
dia, um Catálogo das Plantas Espontâneas da Mata 

Municipal de Penamacor. Este é um livro que des-
creve tecnicamente toda a flora da mata municipal e 
que pode ser utilizado como recurso educativo para 
a aquisição de conhecimentos na área das ciências 
da natureza ou biologia, assim como recurso cultu-
ral/turístico que valoriza um património natural da 
vila de Penamacor, podendo ser disponibilizado à 
comunidade em geral e/ou visitantes do concelho. 
O catálogo pode ser consultado em www.bit.ly/
catalogo-plantas-espontaneas.

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insu-
cesso Escolar (PIICIE) do Município de Penamacor 
e o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches reali-
zaram, desde o arranque do ano letivo, as ativida-
des “Horta Pedagógica” e “Bordar Aprendizagens” 
destinadas a alunos com necessidades educativas 
especiais, tendo como objetivo estimular aprendi-
zagens de uma forma criativa e inovadora. A ativi-
dade de educação ambiental “Horta Pedagógica”, 
na qual os alunos trabalharam todas as fases do 
cultivo de várias culturas, despertou o interes-
se nas crianças para o contacto com a terra e a  

observação “in loco” dos vários ciclos da natureza. 
Esta iniciativa teve, ainda, como intuito de moti-
var, promover e consciencializar para uma alimen-
tação saudável; desenvolver conceitos abordados 
nas disciplinas de ciências da natureza e matemá-
tica, consolidando as aprendizagens lecionadas 
em sala de aula. Por outro lado, este projeto tem 
permitido desenvolver competências a nível sen-
sorial e cognitivo, promover autonomia e relacio-
namento com os pares, aplicar regras de higiene e 
segurança no trabalho e dominar métodos de tra-
balho. Já o ateliê criativo "Bordar Aprendizagens" 

pretendeu motivar para a aprendizagem através 
do bordado, com uma visão holística que engloba 
as disciplinas de matemática, ciências da natureza, 
português e educação visual, consolidando-se, da 
mesma forma, as aprendizagens apreendidas em 
sala de aula. Por outro lado, esta ação permitiu, 
igualmente, desenvolver competências que visam 
estimular a cognição, promover a autonomia e re-
lacionamento com os pares, favorecer a motricida-
de fina, potenciar o desenvolvimento da precisão 
manual, a coordenação óculo-manual e a precisão 
psicomotora.

FILME GRAVADO EM 
MEIMÃO NO FESTIVAL 
DE CANNES

RECOLHA DE SANGUE CONTOU 
COM 40 INSCRIÇÕES E PRÓXIMA JÁ 
ESTÁ AGENDADA

PENAMACOR RECEBEU PERE-
GRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS 
DA JORNADA MUNDIAL DA 
JUVENTUDE

MUNICÍPIO E AERS REALIZAM ATIVIDADES  
JUNTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

MUNICÍPIO DISPONIBILIZA RECURSOS EDUCATIVOS 
AO AGRUPAMENTO ESCOLAR
O Município de Penamacor disponibilizou um Catálogo das Plantas Espontâneas da Mata Municipal e Cartas Bilingues  
sobre todo o património natural, histórico e cultural do concelho ao Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches. Estes 
recursos educativos pretendem auxiliar na diversificação das aprendizagens e aquisição de conhecimentos

Foram, igualmente, oferecidos ao AERS e à SCM 
vários conjuntos de Cartas Bilingues sobre todo 
o património natural (fauna e flora do conce-
lho), histórico e cultural do concelho. Este jogo/
recurso educativo foi produzido em português e 
inglês, permitindo, desta forma, a aquisição de 
vocabulário de uma língua estrangeira. De referir 
que tanto o Catálogo das Plantas Espontâneas 
da Mata Municipal como as Cartas Bilingues 
foram produzidas pelo Município de Penama-
cor, sendo que as segundas só foram possíveis 
devido à Reserva Natural da Serra da Malcata, 
a José Lopes Nunes e ao professor do primeiro 
ciclo António Vieira, que cederam algumas das 
fotografias utilizadas.
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O Município de Penamacor adquiriu um recurso pe-
dagógico que consiste numa caneta de leitura digital 
que se caracteriza por ser um recurso inovador que 
facilita a aprendizagem de crianças com dislexia ou 
outras dificuldades de leitura. Esta aquisição surgiu 

Entre os dias 17 de janeiro e 2 de junho, o escritor Pedro Chagas Freitas esteve 
a desenvolver uma atividade de escrita criativa junto da comunidade escolar 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS). Este projeto envolveu três 
turmas, tendo sido realizada uma sessão por mês junto de cada uma delas. 
Durante a iniciativa, desenvolvida no âmbito do Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Município de Penamacor, foram 
dinamizados vários jogos e dinâmicas de grupo, cujo principal objetivo foi o 
de incentivar os alunos a realizar produções literárias e demonstrar que escre-
ver pode ser divertido e não uma atividade aborrecida. Este projeto preten-
deu proporcionar uma experiência diferente e positiva para os alunos e para 
os professores, desenvolvendo a criatividade e proporcionando uma relação 

O Município de Penamacor produziu e editou novelas 
gráficas pedagógicas, numa estratégia de promoção 
da leitura e escrita criativa, realizada pelos alunos da 
turma A do 4º ano do 1º ciclo do Agrupamento de 
Escolas Ribeiro Sanches (AERS). O trabalho realizado 
pelos referidos alunos surgiu com recurso a uma me-
todologia diferenciada de escrita criativa. Com a utili-
zação de dados ilustrados com diversos pictogramas, 
os alunos foram desafiados a lançá-los e a partir das 
combinações apresentadas, foi possível imaginarem 
e criarem histórias. Os pictogramas serviram como 
elementos constituintes para a construção da narrati-
va. As propostas criativas apresentadas foram muito 
diversificadas e interessantes, não só pela criativi-
dade demonstrada pelos alunos mas também pelos 
materiais utilizados na sua ilustração, e registadas em 
formato de histórias gráficas. Os principais objetivos 
desta iniciativa foram fundamentalmente promover 
a dinamização de momentos desafiantes de traba-
lho de grupo e estimular a criatividade na produção 
literária. A par destes propósitos a execução desta 
atividade constitui-se, ainda, como uma medida  

Durante o mês de abril, no âmbito da campanha “Laço Azul: Preven-
ção dos Maus Tratos na Infância”, a CPCJ de Penamacor, em conjunto 
com a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas Ribeiro San-
ches, realizou diversas atividades destinadas às crianças, jovens e 
população em geral, no sentido de alertar para a problemática dos 
Maus Tratos na Infância. Assim, decorreu a afixação de Laços Azuis 
nas fachadas de edifícios públicos, a iluminação de espaços públicos 
a azul e a criação de uma tenda alusiva à prevenção dos maus tratos 
infantis no Jardim da República. Já no dia 29 de abril foi realizada 
uma caminhada e foi formado o Laço Azul no Terreiro de Santo António, 
em Penamacor.

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

MUNICÍPIO DE PENAMACOR ADQUIRE  
CANETAS DIGITAIS E MANUAL DE DIAGNÓSTICO DE PERTURBAÇÕES MENTAIS
O Município de Penamacor adquiriu um recurso para crianças com Perturbações da Aprendizagem Específicas (PAE): canetas digitais. Foi, ainda, 
adquirido um Manual de Diagnóstico de Perturbações Mentais. Ambas as aquisições se destinam ao Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS)

PEDRO CHAGAS FREITAS 
DESENVOLVEU ESCRITA CRIATIVA JUNTO DO AERS
Pedro Chagas Freitas esteve a trabalhar métodos de escrita criativa junto da comunidade escolar do concelho. Para  
o escritor a atividade superou as expetativas

MUNICÍPIO E ALUNOS PROMOVEM LEITURA 
JUNTO DA COMUNIDADE ESCOLAR

de uma necessidade identificada pelo grupo de 
Educação Especial do AERS e pretende-se que seja 
um contributo para dotar os professores e alunos 
deste recurso inovador que estimula a leitura au-
tónoma de textos impressos, que lê em alta voz, 
em português de Portugal. Esta é uma ferramenta 
importante para a inclusão de crianças com PAE, 
nomeadamente com dislexia ou outras dificuldades 
de leitura, mas também para crianças com algumas 
dificuldades na visão. O Município adquiriu, ainda, 
um Manual de Diagnóstico de Perturbações Men-
tais com o intuito de dotar o Serviço de Psicologia 
e Orientação Escolar do AERS de um recurso que 

permita aos técnicos de psicologia do agrupamento  
orientar a sua prática no âmbito do apoio educativo  
e avaliação psicológica. Esta aquisição resultou 
igualmente de uma necessidade identificada, neste 
caso, pelo grupo de psicologia e direção do AERS.

Para o escritor, no final as expetativas foram superadas. “As crianças estavam 
motivadas e mostraram que sabem escrever como gente grande. Fico feliz por 
mim mas sobretudo por elas. Todos perceberam que têm ideias e que escrever 
não é um bicho de sete cabeças. Têm muito para contar e há aqui muito boas 
histórias. Se conseguirem transformar isso podemos ter aqui escritores”. Além 
dos objetivos acima mencionados, esta atividade permitiu, ainda, aos alunos 
contactarem com um nome reconhecido da literatura contemporânea portu-
guesa, com vários best sellers publicados, representando esta experiência um 
reforço positivo para os novos pequenos escritores, que podem levar para o 
futuro o contacto com Pedro Chagas Freitas como referência.

melhor e mais estreita com a língua portuguesa, com a leitura e sobretudo com 
a escrita, contribuindo, desta forma, para a melhoria do desempenho escolar 
dos alunos. Como sublinhou Pedro Chagas Freitas no arranque do projeto, este 
tipo de atividades são fundamentais para os alunos: “Mais que o resultado final, 
o que interessa é o processo. Primeiro diverti-los e depois fazê-los perceber que 
escrever é divertido, derrotando a ideia de que escrever é uma seca. Querermos 
fazer coisas diferentes e sair um bocadinho da caixa é fundamental. O método 
é trazer o jogo e a diversão ao processo de escrita e fazer com que os alunos 
escrevam quase sem repararem que estão a escrever. Quero que percebam que 
escrever é uma coisa perfeitamente natural, que todos temos essa capacidade e 
que todos sabemos pensar de uma maneira própria”.

Expetativas superadas

diferenciada e orientada para a promoção do sucesso 
escolar, promoção da inclusão escolar e prevenção 
do abandono escolar precoce. Além desta produção 
e edição, os alunos do 6º ano da turma B do AERS, 
Rafael Rolo e Tomás Próspero, com a colaboração do 
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar (PIICIE), dinamizaram três sessões de leitura 
para os alunos que frequentam a EB1. Os dois alunos, 
que integram o clube de leitura prepararam as histó-
rias “A casa da Mosca Fosca”, dirigida aos alunos do 
pré-escolar,  com dinamização de atelier de desenho; 
o “Olharapo”, dirigida aos alunos do 1º e 2º anos; e “A 
Rita encolheu e agora?”, dirigida aos alunos do 3º e 
4° anos. Esta iniciativa pretendeu promover o suces-
so escolar e dinamizar o clube de leitura, tendo tido 
grande aceitação junto da comunidade escolar.

www.bit.ly/novelas-graficas-pedagogicas
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O Município de Penamacor, em colaboração com 
o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e com 
a Rádio Voz da Raia, deu continuidade ao projeto 
Rubricas na Rádio. Do ano anterior, transitaram ru-
bricas como “Poesia aos Pedacinhos”, “Está no Ar o 
Estudo na Rádio”, “Apontamentos sobre a Flora” ou 
“A Primeira de Muitas Histórias”. “Quiz a Matemática”, 
“Cantinho da Astronomia” ou programas dedicados 

à Educação Parental e à comemoração de dias te-
máticos foram as novidades. A iniciativa "Rubricas 
Educativas" decorreu durante o ano letivo de forma 
satisfatória e evidenciou-se como uma medida dife-
renciadora que envolveu toda a comunidade escolar 
desde alunos, professores e pais. A rádio local esteve 
ao serviço da educação não só como um instrumento 
difusor de conceitos e temáticas abordadas em sala 

de aula, motivando as aprendizagens dos alunos,  
assim como um recurso inovador que permitiu reali-
zar práticas de educação parental positiva. Relativa-
mente à rubrica de educação parental, esta consistiu 
na difusão de histórias e contos infantis gravados por 
pais e filhos, pretendendo-se deste forma promover 
o envolvimento parental na vida escolar dos filhos e a 
promoção da leitura junto dos mais novos.

A quarta edição do Projeto Filosofia para Crianças 
trouxe consigo uma novidade: durante o presen-
te ano letivo, as sessões incluíram atividades de  
mindfulness. O programa nesta edição foi aplicado 
aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico do AERS, 
tendo sido trabalhados temas como os valores éti-
cos e relacionais, tais como a empatia, a compaixão, 
a solidariedade e a gratidão; assim como o auto-
conhecimento, a importância da leitura, o valor da 
imaginação e da criatividade, a exploração de téc-
nicas de concentração e relaxamento dos pequenos 
filósofos. Na maioria das sessões procurou-se iniciar 

O CLDS 4G Penamacor Inclusivo está a promover 
a atividade Academia de Consciências e Compe-
tências, durante o ano de 2022, todas as últimas 
quarta-feiras de cada mês, no Auditório da Santa 
Casa da Misericórdia de Penamacor (antigo hos-
pital), entre as 9:00 e as 13:00. Os destinatários 
para esta formação são beneficiários do RSI, 
desempregados de longa duração e jovens à 
procura do primeiro emprego. Durante esta ini-
ciativa serão debatidos temas como dicas para 
a elaboração de CV; gestão de competências in-
terpessoais; estratégias de procura de emprego; 

modelos de negócio nas redes sociais; finanças 
pessoais; gestão do tempo; apoio à criação do 
próprio emprego; motivação pessoal; imagem 
pessoal; e comunicação eficaz. Para mais infor-
mações, os interessados poderão contactar o 
CLDS 4G Penamacor Inclusivo, através dos nú-
meros 960 490 353 e 272 247 923 ou através 
do email clds4gpenamacor@gmail.com. A Aca-
demia de Consciências e Competências pretende 
dotar os participantes das ferramentas necessá-
rias à inserção no mercado de trabalho. A inscri-
ção é gratuita.

O CLDS-4G Penamacor Inclusivo dinamizou o 
evento “Conversas com Pais”. Estas sessões 
de treino de competências de parentalidade e 
educação foram dinamizadas, entre fevereiro 
e junho, pela psicóloga Mónica Ferreira, em 12 
sessões quinzenais em formato online.

A palestra “O Teu Futuro, Agora!”, organizada pelo 
CLDS-4G Penamacor Inclusivo, procurou debater, 
junto da comunidade escolar, questões como ima-
gem pessoal, motivação e empreendedorismo no 
concelho de Penamacor. A iniciativa, que decorreu 
no dia 3 de fevereiro, junto dos alunos do 10º ano 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, pre-
tendeu criar um espaço potenciador de partilha 
de ideias, de experiências e de aprendizagem 
de novos conteúdos. Sensibilizar relativamente 
ao tema do empreendedorismo e da criação do 
próprio emprego, no sentido de despertar para as 
potencialidades do território e assim promover a 
fixação de valor e jovens na região foi outro dos 
objetivos alcançados.

Já as ações de Educação Ambiental decorreram 
junto da turma do 3º ano do 1º ciclo da Escola 
Básica de Penamacor, tendo culminado com uma 
visita de estudo ao Museu do Quartzo em Viseu 
onde se pretendeu despertar a atenção para o 
espaço e materiais expostos assim como a obser-
vação de diversas experiências relacionadas com 
o meio ambiente e alertar para a importância dos 
fatores ambientais que condicionam as diferentes 
etapas da vida das plantas e dos animais. Todas 
as atividades de Educação Ambiental realizadas 
permitiram promover estratégias de demonstra-
ção de pensamentos crítico por parte dos alunos, 
partilhar informação, incentivar a investigação e 
contribuir de uma maneira geral para o sucesso 
educativo dos alunos envolvidos.

DADA CONTINUIDADE AO PROJETO FILOSOFIA 
PARA CRIANÇAS E APOSTA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
JUNTO DA COMUNIDADE ESCOLAR
O Município de Penamacor, em parceria com o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS) e no âmbito do Plano 
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), realizou, durante o ano letivo diversas ações de Educação 
Ambiental, tendo dado, igualmente, continuidade ao projeto Filosofia para Crianças

PENAMACOR DÁ CONTINUIDADE A RUBRICAS 
NA RÁDIO E APOIA ESTUDOS DA COMUNIDADE ESCOLAR
Este ano letivo, foi dada continuidade às rubricas educativas na Rádio Voz da Raia. Também a comunidade escolar,  
portuguesa e estrangeira, beneficiou de diversos apoios

Também neste ano letivo, o Município este envolvido 
em diversos apoios a alunos portugueses e estrangei-
ros. Assim, a atividade de apoio de Português Língua 
Não Materna (PLNM) contou com a colaboração de 
uma entidade externa - Centro de Estudos Segredos 
do Saber (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e Ensino Secundá-
rio), tendo surgido como uma necessidade identifica-
da pelo AERS, uma vez que a comunidade de alunos 
estrangeiros neste ano letivo evidenciou-se muito 
expressiva. Foi uma medida aplicada a vários alunos 
de vários ciclos de ensino e foi concluída com sucesso 
nos objetivos que foram definidos. Revelou-se uma 
importante medida de inclusão das crianças e jovens 

CLDS 4G PENAMACOR  
INCLUSIVO PROMOVEU  
PALESTRA “O TEU  
FUTURO, AGORA!”  
JUNTO DA COMUNIDADE  
ESCOLAR

CLDS-4G PENAMACOR INCLU-
SIVO ORGANIZA SESSÕES 
ONLINE DE TREINO  
DE PRÁTICAS PARENTAIS

CLDS 4G PENAMACOR INCLUSIVO PROMOVE  
ACADEMIA DE CONSCIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS

estrangeiras e uma mais-valia para a escola no refor-
ço do número de horas que permitiu consolidar as 
aprendizagens dos alunos de outras nacionalidades. 
Outros apoios foram os da Equipa Multidisciplinar 
PIICIE: as Coadjuvações PIICIE (Pré-escolar, 1º ciclo e 
2º ciclo) e à disciplina de Português (3º ciclo), esta 
através de um fornecedor externo. Neste âmbito foi 
prestado apoio pedagógico a vários níveis por parte 
da equipa multidisciplinar sendo que toda a colabo-
ração prestada revelou-se uma importante medida  
de promoção do sucesso escolar. Através da dispo-
nibilização de recursos humanos especializados,  
privilegiou-se a consolidação de aprendizagens, numa 
lógica do apoio individualizado, permitindo não só mi-
nimizar dificuldades de aprendizagem como também 
consolidar matérias nas mais diversas áreas. 

Apoios a alunos portugueses e estrangeiros

as atividades com recurso a técnicas de focagem da 
atenção e/ou ao relaxamento com o objetivo de 
trazer os participantes para o momento presente. 
Posteriormente, recorreu-se ao habitual método de 

leitura e exploração de uma história ou conto infan-
til, que culminou sempre com a execução de uma 
tarefa para consolidar reflexões e temas abordados. 
Em todas as sessões os grupos estimularam a con-
centração, através de um exercício de visualização 
criativa guiada – “O Jogo da Imaginação” – promo-
vendo assim a partilha e discussão de ideias e senti-
mentos vivenciados. O trabalho de ilustração, apre-
ciado pela maioria dos alunos como um momento 
divertido e relaxante, foi a forma de exteriorização 
de todo o trabalho reflexivo e crítico realizado ao 
longo das sessões. O projeto decorreu de forma 
profícua e foi alcançado o objetivo de estimular 
a compreensão dos valores éticos, assim como a 
aquisição de ferramentas/estratégias de autoco-
nhecimento e atenção plena, que possam, simulta-
neamente, promover uma melhor convivência social 
e o respeito mútuo. O estímulo da autoestima e da 
criatividade foram também aspetos fundamentais 
e fomentados no desenvolvimento deste projeto. 
Esta iniciativa contou, mais uma vez, com o apoio 
de uma formadora certificada pelo Centro de For-
mação de Educadores e Professores da Associação 
Portuguesa de Ética e Filosofia Prática.

AÇÕES DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL TAMBÉM 
FORAM NOVIDADE
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O programa Educação para a Cidadania e Empreen-
dedorismo terminou as atividades do presente ano 
letivo, tendo contado com algumas novidades. Este 
projeto envolveu, nas edições anteriores, centenas 
de alunos do Ensino Básico e Ensino Profissional de 
todos os ciclos de ensino do AERS. Superando o tra-
balho realizado em anos anteriores, a novidade da 
presente edição foi a participação de turmas do En-
sino Secundário Regular no Programa Braço Direito 

promovido pela Junior Achievement.  Esta atividade 
proporcionou aos alunos do 11º e 12º ano do AERS 
uma visita de estudo a duas grandes empresas na-
cionais. Assim, nos dias 6 e 12 de maio os alunos 
visitaram a Brisa Portugal e a Sonae, proporcionan-
do um dia diferente de aprendizagem, onde desco-
briram de perto como funciona o mundo do trabalho 
e dos negócios de grandes empresas; experimenta-
ram e observaram como se relacionam as diversas 

carreiras universitárias e profissionais; esclareceram 
dúvidas e satisfizeram curiosidades; e perceberam 
qual o tipo de formação e as competências que  
deverão desenvolver para realizarem com êxito o 
seu caminho ou a profissão que ambicionam no fu-
turo. De salientar toda a colaboração indispensável 
e disponibilidade demonstrada pela Sonae e pela 
Brisa Portugal nesta atividade, tendo a mesma cons-
tituído uma mais valia para os alunos a vários níveis.

O Município de Penamacor apostou na continuida-
de do Festival Primavera na Serra da Malcata, que 
registou a segunda edição entre 13 e 15 de maio. 
Pintura, música, dança, fotografia e escultura, alia-
das a uma visita pelo património e ao contacto 
com a natureza deram a conhecer beleza ímpar da 
Serra e o seu vasto património natural. A inaugura-
ção decorreu no dia 13, com a atuação da Libellula 
Dance Company, seguindo-se a inauguração da 
exposição de fotografia “A Natureza em Movimen-
to”, de António Andrade, mais conhecido por “Tó 
Botica”.  No mesmo dia, destaque, ainda, para a  

apresentação da escultura “Aranha”, da auto-
ria de José Pedro Leitão com a colaboração dos 
alunos do 3º e 4º Ano do Ensino Básico. No dia 
seguinte, teve lugar uma ação de pintura na Ser-
ra da Malcata, na qual um grupo de pintores de 
vários pontos do país e nacionalidades colocaram 
na tela a magnífica paisagem que observam em  

vários locais distintos da Serra. Desta ação, resul-
tou uma exposição online que está patente no 
website do Município de Penamacor. Também no 
sábado, decorreu uma Visita Guiada ao Museu Mu-
nicipal de Penamacor e à Casa da Memória da Me-
dicina Sefardita Ribeiro Sanches. O último dia do 
evento arrancou com a Caminhada Primaveril na 
Serra da Malcata, sendo que o certame terminou 
com o concerto Luz, por Carolina Ceia, planeado 
para a Zona Balnear do Meimão mas que teve que 
ser alterado para o Recinto de Festas de Meimão, 
devido às condições climatéricas adversas.

A Festa das Varas do Fumeiro, realizada em Ara-
nhas, voltou a ser assinalada num formato online, 
tendo sido preparado um programa alternativo 
para garantir a continuidade da festa, devido à 
situação pandémica à data no país. Do programa 
constaram o concerto didático "A Beira Baixa em 
quatro elementos", da responsabilidade do Grupo  

musical Beiroando Ensemble, e o concerto "Re-
vivendo as Janeiras". Estas iniciativas foram 
transmitidas online, na página de Facebook do 
Município de Penamacor. Lugar ainda para a ex-
posição "Festa das Varas do Fumeiro", que contou 
com fotografia de Jolon, de Nuno Silva e de Antó-
nio José Andrade, e que pôde ser consultada na  

página de Internet do Município. Recorde-se que 
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 Bodo de Aranhas, tradição na qual o ensopado de 
cabra é atração principal, regressou no dia 14 de maio, 
depois de uma interrupção forçada devido à Pandemia 
de COVID-19. A iniciativa, mais uma vez, organizada pela 
Comissão de Festas de Aranhas, com o apoio da Câmara 
Municipal de Penamacor e da Junta de Freguesia local, 
teve como objetivo a socialização e a divulgação da gas-
tronomia local. Durante o evento, a comunidade pôde 
degustar, ao almoço e ao jantar, as iguarias típicas da 
freguesia, tudo de forma gratuita e cozinhado em panela 
de ferro, sendo que relativamente ao ensopado de cabra 
foram degustados cerca de 20 animais. A festa contou, 
ainda, com as atuações do Rancho Folclórico de Aranhas 
e do Grupo de Cantares de Pedrógão de S. Pedro.

Pintura, música, dança, foto-
grafia e escultura, aliadas a 
uma visita pelo património e 
ao contacto com a natureza 
deram a conhecer beleza 
ímpar da Serra e o seu vasto 
património natural. 

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  
E EMPREENDEDORISMO TERMINOU 7ª EDIÇÃO
O programa Educação para a Cidadania e Empreendedorismo terminou a sétima edição. Este ano, foram integrados alunos 
do Ensino Secundário do concelho, além das turmas do Ensino Básico

FESTA DAS VARAS DO FUMEIRO REGRESSOU MAS AINDA EM FORMATO ONLINE

BODO DE ARANHAS  
VOLTOU A JUNTAR  
POPULAÇÃO À MESA

FESTIVAL PROMOVEU  
SERRA DA MALCATA ALIANDO ARTES, CULTURA E NATUREZA
O Festival Primavera na Serra da Malcata regressou para a segunda edição entre 13 e 15 de maio. Este certame aliou  
a natureza à cultura e às artes, divulgando a Serra e o seu vasto património natural

Esta 7ª edição, que arrancou a 2 de fevereiro, em Penama-
cor, contou com a participação de colaboradores da Câmara 
Municipal. Numa lógica de responsabilidade social e cor-
porativa o Município de Penamacor afirmou, nesta edição, 
o seu envolvimento, compromisso e contributo no projeto, 
disponibilizando colaboradores que voluntariamente reali-
zaram atividades educativas estruturadas e planificadas, 
em sala de aula, com as turmas envolvidas do Ensino Bá-
sico. As sessões decorreram uma vez por semana na dis-
ciplina de Educação para a Cidadania e em horário laboral 
para os colaboradores. No 1º ano do 1º ciclo foi trabalhado 
o programa A Família, no 2º ano do 1º ciclo o programa  

A Comunidade, no 6º ano (2º ciclo) o programa A Europa 
e Eu, nas turmas do 8º ano (3º ciclo) o programa É o Meu 
Negócio e no 9º ano (3º ciclo) o programa Economia para 
o Sucesso. De salientar, ainda, a disponibilidade, interesse, 
contributo e dedicação dos voluntários desta edição: Filipa 
Manteigas, Ana Nogueira, Sara Nunes, Filipe Batista, Ema-
nuel Crucho, Carlos Rolas e Miguel Marcelo. Esta iniciativa 
foi dinamizada pelo Município de Penamacor, em parceria 
com a Junior Achievement Portugal e com a colaboração 
do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS), no 
âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao In-
sucesso Escolar (PIICIE).

7ª edição contou com voluntários do Município
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As primeiras Jornadas de Religiosidade Popular es-
trearam em Penamacor, no dia 21 de maio, no novo 
auditório da Santa Casa da Misericórdia local. Este 
foi também o primeiro evento oficial naquele espaço, 
depois das obras de recuperação do antigo hospital 
da Misericórdia. Esta iniciativa, organizada pelo Mu-
nicípio, através do Museu Municipal, e em parceria 
com o Instituto de Investigações Antropológicas de 
Castela e Leão de Salamanca e a Santa Casa, contou 
com a participação de oradores académicos dos dois 
lados da raia, portuguesa e espanhola. Presente  
na abertura do evento, o Presidente da Câmara 
Municipal, António Luís Beites Soares, referiu que o 
concelho e a região têm uma identidade cultural e 
religiosa de uma dimensão incalculável. “Esta iden-
tidade cultural e religiosa resulta numa mais valia 
que pode ser mais explorada e acrescentar valor a 
estes territórios. Se conseguirmos elevar esta cultu-
ra e este saber imaterial, associados a esta compo-
nente cultural religiosa, podemos ter matéria para 

trabalharmos esta vertente mais afincadamente, 
no futuro, do ponto de vista transfronteiriço”, disse. 
Para o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Penamacor, João Cunha, ao falarmos de religiosi-
dade popular, estamos a falar de religião mas tam-
bém de tradições. “Passam de geração em geração, 
muitas vezes oralmente, constituindo a identidade 
cultural de um povo, de uma região ou mesmo 
de uma religiosidade. Importa que se celebrem 
eventos como estes pois avivam a nossa memória 
e ajudam a compreender a nossa identidade”, de-
fendeu. Já para Ángel Espina Bárrio, do Instituto de 

Investigações Antropológicas de Castela e Leão de 

Salamanca, estas jornadas são já transfronteiriças 
e é importante seguir com a investigação sobre 
estas temáticas, principalmente nestes territórios 
em que a religiosidade é mais forte. Sob o mote 
“Cultos e Romarias na Raia Ibérica”, esta iniciativa 
pretendeu estabelecer uma abordagem académica 
sobre os cultos regionais e locais, valorizar o estudo 
das romarias e culturas populares neste território e 
preservar a memória como ato de salvaguarda do 
património cultural identitário da região. Mais que 
um evento académico pontual, estas jornadas re-
sultam do trabalho e do esforço que tem vindo a 
ser feito para centrar territórios “descentralizados” 
nas diversas áreas de estudo e do saber sapiencial 
das ciências sociais e humanas. O programa contou, 
além de várias apresentações sobre a temática em 
causa, com a apresentação dos cânticos da Nossa 
Sra. da Póvoa, da N. Sra. da Azenha, de Sta. Luzia e 
de N. Sra. do Almortão por grupos de pessoas das 
comunidades afetas a cada culto.

Em “Madeiro – Fólios de Poesia II”, o leitor pode 
encontrar, mais uma vez, textos poéticos sobre a 
tradição do Madeiro com a participação de autores 
reconhecidos portugueses e espanhóis, uma vez 
que a tradição é transversal aos dois países. O li-
vro foi coordenado por Pedro Salvado, historiador, 
investigador e prémio Joaquim Montezuma de 
Carvalho atribuído pela União Brasileira de Escrito-
res do Rio em 2013, e pretende ser um contributo 
para a preservação e divulgação da tradição cul-
tural ancestral do Madeiro, 
enquanto agregadora de 
comunidades e de gerações 
e da qual Penamacor é um 
exemplo único. Presentes 
da apresentação estiveram 
Pedro Salvado e António 
Luís Beites Soares, Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Penamacor, além 
de vários dos poetas que 
contribuíram para a obra e 
que proporcionaram uma 
leitura dos seus poemas em 
direto. Para Pedro Salvado, a apresentação desta 
obra de poesia comemora uma data fundamental 
para uma identidade cultural que une muitas geo-
grafias, o Dia de Reis. O coordenador revelou que 
o livro é uma reunião de vozes diversificada, pre-
tendendo-se, descodificar o Madeiro e aumentar 
a sua carga semântica e metafórica. “O concelho 
de Penamacor é um território literário e não uma 
periferia como muitas vezes é lido”. Já António 

Luís Beites Soares agradeceu a todos os que con-
tribuíram para o livro, exprimindo o desejo de ver 
editado um terceiro volume, repto que foi pronta-
mente aceite por Pedro Salvado: “Não pode ficar 
pelo segundo volume. Temos que ir mais além e 
talvez alargar horizontes porque estamos a falar 
da maior tradição que temos no nosso concelho, 
da região e também do outro lado da fronteira.  
Deixo o desafio de envolvermos a raia espanhola, 
o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e a 

comunidade escolar neste 
projeto. Penso que poderá 
ser muito interessante”, 
disse o autarca.
No livro é possível encon-
trar poemas de Álvaro 
Giesta; António Maria 
Vieira Pires; António Rico; 
Artur Coimbra; Carlos 
Cruchinho; Carlos Ma-
nuel Lopes Pires; Cláudio 
Lima; Domingos da Mota; 
Eddy Chambino; Eduardo 
Aroso; Eduardo Olímpio; 

Graça Pires; Henrique Levy; Isabel Mendes Ferreira; 
João Pedro Azul; João Ricardo Lopes; Joaquim  
Colôa; Jorge Velhote; Juan Carlos Martín Cobano; 
Luís Filipe Maçarico; Manuel Barata; Maria de Lour-
des Hortas; Maria José Quintela; Santiago Aguaded 
Landero; Sara F. Costa; e Victor Oliveira Mateus.

O livro “Corações com Alma”, da autoria de Carlos Cruchinho, 
foi apresentado em Penamacor, no dia 21 de fevereiro. Este 
livro reúne contos originais do autor, uns fruto da imaginação 
do mesmo, outros baseados nas suas vivências e em pes-
soas com quem se cruzou. Na apresentação, que decorreu na 
Biblioteca Municipal, estiveram presentes, além de amigos e 
conhecidos do autor, a Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Ilídia Cruchinho. Ilídia Cruchinho lembrou que o Município tem 
vindo, ao longo dos anos, a apresentar obras de autores que 
têm ligação ao concelho ou que escrevem sobre o mesmo. 
“Como tal, esta é mais uma apresentação que eu considero 
muito importante e que vem enriquecer este conjunto vasto 
de escritores que temos no concelho de Penamacor. Obriga-
da ao Carlos Cruchinho pela obra e por fazer questão de a 
apresentar na nossa terra, que é dele também”. Já Carlos Cru-
chinho explicou que tem uma ligação “inesquecível” a Pena-
macor, esclarecendo que decidiu escrever este livro de contos 
porque havia muita coisa que tinha que deixar perpetuada 
no papel. “É importante deixar escrito. Não é por ser eu. Toda 
a gente devia deixar coisas por escrito mesmo que considere 
que não têm muito valor. Se não se deixar escrito as coisas 
vão-se perdendo. Neste livro, há personagens em que eu bebi 
uma pequena parte de pessoas com quem me cruzei. Aprendi 
a olhar para as pessoas mesmo para aquelas que estão um 
bocadinho à margem”. 

ESTREADAS 
JORNADAS DE RELIGIOSIDADE POPULAR

“CORAÇÕES COM  
ALMA” DE CARLOS  
CRUCHINHO  
APRESENTADO
Depois do livro de poesia “Inquietações”, 
autor voltou a apresentar uma obra sua 
no concelho. Carlos Cruchinho diz que tem 
uma ligação inesquecível a Penamacor

“MADEIRO – FÓLIOS DE  
POESIA II” APRESENTADO E  
TERCEIRA EDIÇÃO A CAMINHO

               Passam de geração em 
geração, muitas vezes oralmente, 
constituindo a identidade cultural 
de um povo, de uma região ou 
mesmo de uma religiosidade. 
Importa que se celebrem eventos 
como estes pois avivam a nossa 
memória e ajudam a compreen-
der a nossa identidade.

               Não pode ficar pelo 
segundo volume. Temos 
que ir mais além e talvez 
alargar horizontes porque 
estamos a falar da maior 
tradição que temos no 
nosso concelho, da região 
e também do outro lado da 
fronteira. 
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A Casa da Memoria da Medicina Sefardita Ribeiro  
Sanches, em Penamacor, acolheu a iniciativa  
“O Contributo dos Judeus para a Evolução da Me-
dicina - Recriação Histórica da Medicina Medieval 
e Judaica”, nos dias 17 e 18 de junho. O progra-
ma arrancou no dia 17 à noite com um Recital de 
Cantigas Sefarditas pelo músico Eduardo Ramos. 
Já no dia seguinte, durante a manhã e a tarde, 
decorreu uma recriação Histórica da Medicina 
Medieval e Judaica. Durante esta recriação os vi-
sitantes puderam ter contacto com os utensílios e 
técnicas utilizadas em medicina durante a Idade 
Média mas também perceber as diferenças que 

foram introduzidas pelos avanços temporais e 
as influências da medicina judaica. Do programa 
constaram, ainda, várias Visitas Guiadas àquele 
espaço, que foram decorrendo ao longo do dia. 
Pretendendo a Casa da Memória ser uma home-
nagem, não só a Ribeiro Sanches, mas à medicina 
e a todos os médicos Sefarditas que depositaram 
todos os seus esforços nesta área temática, sur-
giu esta atividade. Durante os dois dias em que 
decorreu o evento, a Casa foi visitada por cerca 
de oito dezenas de curiosos em conhecer mais 
sobre a história da medicina em geral e da medi-
cina sefardita em particular.

Os municípios de Penamacor e do Fundão recebe-
ram, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, uma unidade 
de investigação da Universidade de Salamanca das 
áreas de antropologia e de desenvolvimento regio-
nal. Estas visitas ao território foram realizadas no 
âmbito das aulas práticas do Máster em Antropolo-
gia de Iberoamérica da Universidade de Salamanca 
e desenrolaram-se dentro do protocolo de colabora-
ção que o Município do Fundão tem assinado com a 
Universidade, tendo a Câmara fundanense decidido 
alargar as atividades ao território do concelho de 
Penamacor, devido ao bom relacionamento de coo-
peração entre ambas as edilidades. Sob a temática 
de “Identidade, ruralidade e mudanças”, no conce-
lho do Fundão, os alunos tiveram a oportunidade de 
visitar a Casa da Cereja, a Zona Histórica, o Museu 
Arqueológico Municipal José Monteiro, a Casa das 
Memórias António Guterres, a Capela de São Pedro 
e a Casa da Pastorícia. Já no concelho de Penamacor, 
visitaram o Museu Municipal, a Casa da Memória da 
Medicina Sefardita Ribeiro Sanches, a Zona Histórica 
da Vila e o Santuário de Nossa Senhora da Póvoa, 
tendo sido recebidos nos Paços do Concelho, no dia 
11 de fevereiro. Presentes na cerimónia, estiveram 
o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
António Luís Beites Soares, a Vice-Presidente da 
mesma autarquia, Ilídia Cruchinho, a Vereadora 

O Município de Penamacor voltou a assinalar, nos dias 22 
e 23 de abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
| Património e Clima com a iniciativa «Sustentabilidade no 
“saber-fazer”: materialidades e imaterialidade». Recorde-se 
que o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é celebrado  
no dia 18 de abril, sendo que a iniciativa regressou, este ano, 
ao formato presencial. Nesta edição, a atividade contou com 
cerca de três dezenas de participantes. O programa arrancou 
no dia 22 de abril com o Concerto MP GuitarDuo no Con-
vento de Santo António, tendo prosseguido no dia seguinte 
com uma conversa aberta no Museu Municipal de Penama-
cor sobre os saberes populares de reutilização de utensila-
gem do quotidiano. Esta atividade no Museu contou com o 
testemunho de Ludovina Rosária, natural de Aranhas, sobre 
tecelagem e de Maria Pires Pereira, natural de Benquerença, 

que demonstrou a forma artesanal de reparar tachos de 
alumínio. Tiago Alves falou, igualmente, de sustentabilidade 
e da reutilização de edifícios no concelho de Penamacor. O 
programa terminou com a "Visita Guiada à Vila de Penama-
cor – Usos e reutilizações de edificados e estruturas".

O Município de Penamacor assinalou, igualmente, o Dia 
Internacional dos Museus,  no dia 18 de maio, com uma 
Visita Guiada ao Museu Dr. Mário Bento, em Meimoa, e o 
concerto “Fado ao Piano”, no mesmo local. Na visita parti-
ciparam os alunos do 9º e do 10º ano do Agrupamento de 
Escolas Ribeiro Sanches.

O Museu Municipal de Penamacor recebeu, até ao dia 26 de 
abril, a exposição de pintura “Essência Infinita”, da autoria 
de Luísa Miguens. Esta mostra reuniu seis quadros, de cerca 
de um metro por oitenta centímetros, pintados a óleo sobre 

linho e que retratam as flores da Serra da Malcata. A expo-
sição foi inaugurada no dia 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, pretendendo ser uma homenagem a todas as 
mulheres mas também a Penamacor. 

MUSEU MUNICIPAL RECEBEU “ESSÊNCIA INFINITA”

A Visita Guiada e Encenada “Por entre as ermi-
das desaparecidas da vila de Penamacor”, que 
decorreu dia 26 de fevereiro, contou com a par-
ticipação de 14 pessoas. A atividade pretendeu 
dar a conhecer antigos vestígios e locais onde 
se ergueram templos cristãos e que se situavam 
dentro da vila de Penamacor. Esta iniciativa, que 
arrancou e terminou no Museu Municipal, pas-
sou, ainda, pelo Largo de Stº Estevão, onde se  
encontrava a já desaparecida ermida de Stº  
Estevão; pelo Largo de Stª Maria do Castelo, 
onde estão localizadas as ruínas da Igreja de 
Stª Maria do Castelo; pelo Largo de S. João, lo-
cal onde houve, em tempos, a Igreja de S. João; 
pelas capelas do Espírito Santo, de S. Sebastião e 
de Stº Cristo; pelo Largo de S. Brás, também local 
de uma antiga ermida; e pela Rua Major Bastos, 
local da desaparecida ermida de S. Francisco. A 
Visita Guiada e Encenada contou com diversos 
momentos teatrais e musicais, com música da 
época, em guitarra, violino e violoncelo.

MUNICÍPIO DE PENAMA-
COR PROMOVEU VISITA 
GUIADA E ENCENADA 
“POR ENTRE AS ERMIDAS 
DESAPARECIDAS DA VILA 
DE PENAMACOR”

CASA DA MEMÓRIA DA MEDICINA SEFARDITA 
RECEBEU DEZENAS DE VISITANTES

ALUNOS DE SALAMANCA VISITARAM MUNICÍPIOS: 
PENAMACOR E FUNDÃO UNEM CAMPOS DE TRABALHOS

MUNICÍPIO ASSINALOU DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 
TAMBÉM ASSINALADO

da Câmara Municipal do Fundão, Alcina Cerdeira, e  
Ángel Espina Bárrio, Diretor do Master Universitário 
de Antropologia Ibero Americano. António Luís Bei-
tes Soares referiu que Penamacor é um território pe-
queno mas com um património fantástico. “É muito 
gratificante ter-vos aqui e quando quiserem voltar 

são bem vindos”, disse. Já segundo Alcina Cerdeira o 
protocolo firmado enriquece os municípios pois per-
mite uma perspetiva da instituição de ensino sobre 
estes territórios: “Permite contributos para o nosso 
desenvolvimento local”, afirmou. Finalmente, para 
Ángel Espina Bárrio esta é uma iniciativa muito in-
teressante, sendo que a Universidade de Salamanca 
estará sempre disponível para cooperar com os dois 
municípios. Esta atividade teve o apoio das Juntas 
de Freguesias de Alcongosta, Três Povos, Penamacor 
e Vale da Srª da Póvoa.
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O Polo de Penamacor da Academia de Música e Dança  
do Fundão (AMDF) deu os habituais concertos de 
“Encerramento de Ano Letivo”, de “Primavera” e de 
“Páscoa”, nos dias 18 de junho, 2 de abril e 10 de 
abril, respetivamente. Centenas de pessoas assistiram 
ao Concerto de Encerramento do Ano Letivo no Mira-
douro do ex-Quartel, contando com Ballet, Orquestra  
de Sopros e Coro. Já o tradicional “Concerto de  

Primavera” decorreu no Convento de Santo António, 
e o concerto que assinalou a Páscoa na Igreja Matriz. 
As atuações envolveram alunos da AMDF e do polo de 
Penamacor da mesma instituição, pretendendo per-
mitir o intercâmbio entre os jovens músicos das duas 
localidades e levar a população a conhecer a institui-
ção de ensino. As iniciativas foram uma organização 
conjunta do Município de Penamacor e da AMDF.

A atividade Animação de Verão, organizada pela 
Junta de Freguesia de Penamacor, regressou, no 
dia 11 de junho. O evento, que teve a sua estreia 
em 2016 e que pretende animar a vida noturna e 
dinamizar a economia local, conta, mais uma vez, 
com muita música junto a vários estabelecimentos  

comerciais. No dia 19, o Jardim da República rece-
beu a música tradicional e popular portuguesa do 
Econtro Trovas & Canções. Antes, no dia 11,decorreu 
o concerto de tributo à música portuguesa pelos 
Rosa Negra Band, no Largo D. Bárbara Tavares da 
Silva. O evento continua até ao dia 23 de julho e 

a terminar o mês de junho, no dia 25,  também 
no Jardim da República, decorreu uma apresenta-
ção de música tradicional com o grupo Beiroando 
Ensemble. No mês seguinte, a 9 de julho, o Café 
Arco recebe, pelas 21:30, o espetáculo Fadistas e 
Fadistagens e, pelas 23:00, a atuação do DJ Tiago 
Robalo. Esta iniciativa de Animação de Verão termi-
na com mais dois espetáculos, sendo o primeiro de 
Pedro Domingues, a 16 de julho, pelas 22:30, no 
Alto da Praça, e o segundo, no dia 23, pelas 22:30, 
com o Pop/Rock dos anos 70, 80 e 90, dos King’Size, 
no Largo D. Bárbara Tavares da Silva.

A Casa do Povo de Penamacor recebeu, no dia 26 
de fevereiro, a peça “Oz - O Musical”, da compa-
nhia ADN de Palco. Este foi um espetáculo mágico 
e encantador que pretendeu divertir e emocionar 
toda a família, convidando todo o público a ver 
“além do arco-íris”. A iniciativa foi organizada pelo 
CLDS 4G Penamacor Inclusivo.

A Biblioteca Municipal de Penamacor assinalou o Dia de São 
Valentim, no dia 14 de fevereiro. Quem visitou a Biblioteca 
no Dia dos Namorados pôde levar um “miminho” para a sua 
cara metade, oferecido por esta infraestrutura municipal. 
Estiveram também em destaque alguns livros românticos. 
Esta iniciativa teve como objetivo assinalar esta data, dina-
mizar e promover a Biblioteca Municipal junto do público e 
promover a leitura.

A Biblioteca Municipal de Penamacor assinalou o Dia In-
ternacional do Livro Infantil, no dia 2 de abril, com contos 
online para os mais pequenos. Nesse dia, foram disponi-
bilizadas oito histórias na página de Facebook do Municí-
pio, quatro da parte da manhã e quatro da parte da tarde, 
pretendendo-se, com esta iniciativa, estimular as crianças 
para a leitura.

O Município de Penamacor organizou dois workshops  
“Foraging nas Terras do Lince - Natureza à mesa - introdução 
à recoleção de espécies silvestres comestíveis e sua aplicação 
culinária”, no dia 10 de abril, na Mata Municipal de Penama-
cor e no dia 29 de maio, em Vale de Espinho, no concelho do 
Sabugal. Estas atividades foram as primeiras dias de quatro 
iniciativas, promovidas pelo Município Penamacor, integran-
te no território da Carta Europeia de Turismo Sustentável 
(CETS) Terras do Lince.  Recorde-se que nas várias sessões 
são exploradas espécies comestíveis mais comuns na região 
nas diferentes épocas do ano e que passam pelos concelhos 
de Penamacor, Sabugal e Almeida.

O Município de Penamacor, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches 
(AERS), a Santa Casa da Misericórdia, a Comis-
são de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e 
o CLDS 4G Penamacor Inclusivo, assinalou o Dia 
Mundial da Criança, no dia 6 de junho, no Jardim 
da República e no Museu Municipal, situados na 
Vila. A atividade estava inicialmente prevista 
para o dia 1 desse mês mas foi adiada devido às 
condições meteorológicas. O programa incluiu 

diversas atividades como jogos tradicionais, 
desporto, dança, bolas de sabão gigantes, ma-
labarismo, equilibrismo, insufláveis, mural da 
amizade, atividades de orientação, modelagem 
de balões e um momento circense. Antes, ainda 
no dia 1, houve lugar à distribuição de uma lem-
brança pelos mais pequenos. Com esta ativida-
de, pretendeu-se proporcionar um dia diferente 
a todas as crianças no concelho, tornando a data 
mais especial.

PENAMACOR  
ASSINALOU DIA DA CRIANÇA

CASA DO POVO  
RECEBEU MUSICAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
ASSINALOU DIA DE SÃO 
VALENTIM

BIBLIOTECA ASSINALA 
DIA INTERNACIONAL 
DO LIVRO INFANTIL COM 
CONTOS ONLINE

FORAGING 
NAS TERRAS 
DO LINCE

POLO DE PENAMACOR DA AMDF DEU  
CONCERTOS DE “PRIMAVERA”, “PÁSCOA”  
E “ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO”

ANIMAÇÃO DE VERÃO REGRESSOU
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José Cristiano, antigo atleta da Associação Des-
portiva Penamacorense (ADEP), assinou contrato 
de formação com o Sporting Clube de Portugal. O 
avançado de 14 anos chegou ao clube leonino em 
2016, é residente na Academia desde o presente 
ano e atualmente joga na equipa sub-14. Em decla-
rações à Sporting TV, o jovem disse ser um orgulho 
assinar pelo clube, lembrando que este foi apenas o 
primeiro passo para alcançar o seu grande objetivo. 
José Cristiano é natural de Aldeia do Bispo, tendo 
iniciado o percurso na ADEP. António Alexandre, 
Presidente da Associação Desportiva Penamacoren-
se, mostra-se muito contente com a assinatura do 
contrato de formação de José Cristiano, lembrando 
que demonstra também o trabalho que o clube 
está a realizar, apesar do talento já inato do jovem. 
“Ele tem um talento inato mas também mostra o 
trabalho da ADEP, que consegue incutir um sentido 
de responsabilidade nos miúdos para chegarem a 
outros patamares. Esperemos que outros lhe sigam 
o exemplo mas na ADEP formamos acima de tudo 
homens e não só campeões. Deixa-nos satisfeitos 
que grandes clubes olhem para os nossos jogado-
res”. Já para António Duarte, antigo Presidente da 
ADEP, com o qual José Cristiano iniciou a formação  
no clube, esta é mais uma confirmação da qualidade  
da formação da associação. “É a confirmação da 
qualidade da formação da ADEP, do seu quadro téc-
nico, staff e da sua estrutura. Tendo sempre como 
primeira prioridade o atleta e a sua família foi pla-
neado um percurso de várias etapas com a missão 

de orientar o José Cristiano a seguir o seu caminho 
e a atingir o seu grande objetivo de ser futebolista 
profissional. Durante todo este percurso, o atleta foi 
acompanhado pela ADEP, pela Câmara e pelo Spor-
ting, sempre no sentido de o apoiar na otimização 

do seu talento e no seu crescimento enquanto 
atleta e enquanto pessoa. Tentou-se valorizar, em 
primeiro lugar o atleta e a família e depois a asso-
ciação e o concelho. Nos primeiros tempos competia 
na ADEP com deslocações, sempre acompanhado, 
a Lisboa e a diversos outros locais, onde treinava 
e participava em torneios, aí em representação do 
Sporting. Felizmente correu tudo bem e o primeiro 
passo está dado. Parabéns ao atleta, à  família, à 
ADEP, ao Município e ao Sporting que tem, a partir 
de agora, uma nova pérola na sua formação. Votos 
dos maiores sucessos para o Zé Cristiano”, disse.

ANTIGO ATLETA DA ADEP ASSINA CONTRATO DE 
FORMAÇÃO COM O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

Está, ainda, para breve a assinatura de um protocolo  
de colaboração entre o clube de Penamacor e o 
Sporting, em diversas áreas, entre as quais na área 
de formação de atletas, técnicos e dirigentes e na 
área de captação de talentos, contando o mesmo, 
desde a primeira hora, com o apoio do Município de 
Penamacor. Recorde-se que a Associação Desportiva 
Penamacorense já é uma Escola de Futebol Certifica-
da e Reconhecida pela Federação Portuguesa (FPF). 
A coletividade de Penamacor foi classificada como 
Centro Básico de Formação, tendo o relatório final 
de certificação já sido entregue pela entidade que 
regula a modalidade a nível nacional. Este processo  
resulta da dedicação e empenho da ADEP e do 
Município de Penamacor, em prol da dignificação e 
promoção da atividade desportiva. O Município de 
Penamacor deseja as maiores felicidades ao atleta  
para o seu futuro, podendo contar sempre que  
necessário com o nosso apoio.

               Tendo sempre como pri-
meira prioridade o atleta e a sua 
família foi planeado um percurso 
de várias etapas com a missão de 
orientar o José Cristiano a seguir 
o seu caminho e a atingir o seu 
grande objetivo de ser futebolista 
profissional.

Noel Gonçalves, de Benquerença, concelho de 
Penamacor, sagrou-se vice-campeão nacional no 
Campeonato Nacional de Judo Adaptado 2022 
(-73Kg-DI). Recorde-se que o judoca ganhou recen-
temente a medalha de Ouro nos Special Olympics 
World Games Abu Dhabi 2019, realizados no Dubai. 
O Município de Penamacor felicita o atleta por mais 
esta conquista. (Nota: fotografias retiradas da página 
da Escola Judo Ana Hormigo)

O CLDS 4G Penamacor Inclusivo arrancou, no dia  
1 de junho, com a iniciativa "Desporto para Todos". 
Todas as quarta-feiras, entre as 14:00 e as 16h00, 
decorrem atividades de orientação na Mata Munici-
pal. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e 
podem ser efetuadas através do número 960 490 
353. É, ainda, assegurado o transporte da escola 
secundária até à Mata Municipal, durante o período 
de aulas. Durante a interrupção letiva, a atividade 
vai continuar e o ponto de encontro será na entrada 
da piscina municipal (mata).

PENAMACOR INCLUSIVO 
ARRANCA COM “DESPORTO 
PARA TODOS”

NOEL GONÇALVES VICE-CAMPEÃO 
NACIONAL DE JUDO
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Após a primeira Internacionalização pela Seleção 
Nacional sub15 Feminina, a atleta da Associação 
Desportiva Penamacorense (ADEP) Filipa Maísa 
voltou a ser convocada pelo Selecionador Nacio-
nal para um Estágio que decorreu de 18 a 21 de 
abril na Cidade do Futebol em Lisboa. No mesmo 
sentido, Filipa Maísa, a par de Carolina Lourenço, 
que também representa a ADEP, foram convoca-
das para a Seleção Distrital Feminina sub16 para 
o Torneio Interassociações da mesma categoria, 
promovido pela Federação Portuguesa de Fute-
bol e a Associação de Futebol da Guarda. Para 

António Alexandre, Presidente da ADEP, a con-
vocação das atletas é um “orgulho”, ainda mais 
porque foi a primeira vez que uma jogadora da 
associação foi convocada para a Seleção Nacio-
nal. “É um orgulho para nós e para o concelho. O 
nosso objetivo é que os atletas sintam vontade 
de evoluir e possam seguir o mesmo caminho. 
Trabalhamos sempre em prol de todos os nos-
sos jovens atletas”, explicou, acrescentando que 
nada disto seria possível sem o apoio da Câmara 
Municipal, da Junta de Freguesia, dos pais, dos 
sócios e da ADEP.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional 
da Mulher, o Município de Penamacor disponibili-
zou, no dia 9 de março, uma aula de hidroginástica 
gratuita na Piscina Coberta Municipal, sendo que 
nesta atividade participaram 22 mulheres. Já no dia 
8 de Março, todas as mulheres que frequentaram a 
piscina, tiveram entrada gratuita. De salientar que, 
no final de cada uma das atividades, as participan-
tes receberam um “presente” por parte do Municí-
pio de Penamacor.

A Piscina Coberta de Penamacor recebeu as 
Atividades de Encerramento da época balnear 
2021/2022, no dia 26 de junho, nas quais parti-
ciparam cerca de 90 pessoas. Da parte da manhã, 
foram dinamizadas diversas atividades aquáticas, 
direcionadas para as turmas de Hidroginástica e 
de Natação para adultos, contando com um almo-
ço convívio. De tarde, tiveram lugar as atividades 
aquáticas para as crianças e jovens, com diversão 
nos insufláveis, vários jogos e brincadeiras na água, 
finalizando com um lanche convívio.

A escola de natação do Município de Pena-
macor participou no 7º Encontro de Nata-
ção de Oleiros, realizado no dia 28 de maio, 
na Piscina Municipal daquela localidade. O 
evento contou com cerca de 50 nadadores., 

sendo 11 da escola penamacorense. Além 
da escola de Penamacor, participaram as 
escolas de Natação de Oleiros, Proença-
-a-Nova e do CSPR (Centro Social Padres 
Redentoristas).

ADEP REPRESENTADA NAS 
SELEÇÕES NACIONAL SUB15 
E DISTRITAL SUB16 FEMININAS

PISCINA COBERTA MUNICIPAL 
ASSINALOU DIA DA MULHER

ATIVIDADES DE 
ENCERRAMENTO DA PISCINA 
COBERTA CONTARAM COM 90 
PARTICIPANTES

MUNICÍPIO PARTICIPA NO 7º ENCONTRO  
DE NATAÇÃO DE OLEIROS
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JULHO SETEMBRO

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

OFICINAS SÉNIOR CRIATIVAS  
Oficinas de animação sociocultural
ALDEIA DO BISPO / Data a definir 
MEIMOA / Data a definir 
ALDEIA DE JOÃO PIRES / Data a definir 
DESTINATÁRIOS: Pessoas com mais de 60 anos 
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

JULHO A DEZEMBRO

AGOSTO

MÚSICA

16 E 23 JUL. / 17:30H
CICLO DE CONCERTOS DE VERÃO
Escola Geração Musical
Dia 16: ZONA DE LAZER DA MEIMOA
Dia 23: ZONA BALNEAR DO MEIMÃO
Org.: CMP

MÚSICA

5, 13 E 20 AGO. / 17:30H
CICLO DE CONCERTOS DE VERÃO
Escola Geração Musical
Dia 5: ZONA DE LAZER DE BENQUERENÇA
Dia 13: PISCINAS MUNICIPAIS
Dia 20: PARQUE DE CAMPISMO DO FREIXIAL
Org.: CMP

PASSEIOS E CONVÍVIOS

2 JUL. / 19H00
PASSEIO PEDESTRE SÃO PEDRO
MEIMOA | Ponto de encontro: Sede da ACDAM 
Org.: Associação Cultural e Desportiva dos Amigos 
da Meimoa

ENSINO E EDUCAÇÃO

4 A 29 JUL.
ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER
EXPERIMENTAÇÃO E REFORÇO  
DE CONHECIMENTOS
PENAMACOR | Org.: CMP

MÚSICA

9, 16 E 23 JUL.
ANIMAÇÃO DE VERÃO
Dia 9 / 21h30: FADISTAS E FADISTAGENS 
23h00: DJ TIAGO ROBALO / Café Arco
Dia 16 / 22h30: PEDRO  DOMINGUES
Alto da Praça
Dia 23 / 22h30: KING'SIZE  - POP/ROCK ANOS 
 70.80.90 / Largo D. Bárbara Tavares  da Silva 
PENAMACOR | Org.: JFP

LIVROS E LEITURAS

6, 13, 20 E 27 JUL. / 15H00
CINEMA COM PIPOCAS
Dia 6: FAMILIA ADDAMS
Dia 13: TOY STORY 4
Dia 20: JOJO RABBIT
Dia 27: POKÉMON-DETETIVE PIKACHU
PENAMACOR | Biblioteca Municipal de Penamacor 
Org.: CMP

WORKSHOP

4, 12, 16, 20, 26 E 30 JUL. 
VOZ AMIGA – WEBINARES DE VOLUNTARIADO
Serão realizados 6 workshops de sensibilização  
e capacitação para o voluntariado, via online, 
pela associação Happy Wish tendo como objetivo 
angariar voluntários para a ação "Voz Amiga"
Dia 4 / 20h00: GUIA DO VOLUNTARIADO
Dia 12 / 20h00: CÓDIGO DE ÉTICA  
DO VOLUNTARIADO
Dia 16 / 10h00: SER E ESTAR
Dia 20 / 20h00: VIVER A IDADE
Dia 26 / 20h00: AGIR OU REAGIR
Dia 30 / 10h00: TERTÚLIA
PENAMACOR | Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

COLÓQUIO

ACADEMIA DE CONSCIÊNCIAS E COMPE-
TÊNCIAS – PARA TODOS OS DESEMPREGADOS, 
BENEFICIÁRIOS DE RSI
27 de julho | 31 de agosto | 28 de setembro  
26 de outubro | 30 de novembro | 28 de dezembro
PENAMACOR | Santa Casa da Misericórdia de  
Penamacor | Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

DESPORTO

MAIS ATIVO... MAIS VIVO / 10H00  
Atividade Física Sénior
PENAMACOR e ARANHAS | Terças-feiras
MEIMOA e VALE DA SRA DA PÓVOA | Quartas-feiras
ALDEIA DO BISPO e ALDEIA DE JOÃO PIRES 
Quintas-feiras
DESTINATÁRIOS: Pessoas com mais de 60 anos 
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

MÚSICA

10, 17, 24 E 31 JUL. / 17H00
MUSICALMENTE
OFICINAS SÉNIOR DE EXPRESSÃO MUSICAL
Dia 10: ARANHAS / Antiga escola primária
Dia 17: PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO 
Recinto de festas
Dia 24: VALE DA SRA DA PÓVOA 
Forno comunitário
Dia 31: FEIRA TERRAS DO LINCE 
Jardim da República
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

EVENTO

29, 30 E 31 JUL. 
FEIRA TERRAS DO LINCE  
PRODUTOS REGIONAIS

29 JUL.
17:30h / ABERTURA OFICIAL DA FEIRA, com  
distribuição de biscoitos “Orelhas de Lince”,   
do chef Rui Cerveira / Jardim da República 
OS LINCES / Animação itinerante 
ANIMAÇÃO INFANTIL (face painting, mascotes   
e insufláveis) / Jardim da República
18:00h / INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE  
PINTURA E ESCULTURA “UM OLHAR SOBRE A 
 OBRA DE BERTINO CORDEIRO” / Museu Municipal
18:00h / QUARTETO CONCERTINAMOS TUDO 
 Animação itinerante
18:30h / TB RURALE “O ZÉ POVINHO” / Teatro de rua
21:30h / CONCERTO “MODAS DESTE E DO OUTRO 
LADO DA RAIA” / Jardim da República
23:00h /  BANDA FH5  / Praça do ex-Quartel
01:30h /  DJ MASTIKSHINE  / Praça do ex-Quartel

FESTAS DE VERÃO

5, 6, 7 E 8 AGO.
FESTAS POPULARES DE PEDRÓGÃO  
DE SÃO PEDRO
Dia 5 / 22h00: BANDA "ESTILUS" / 02h00: DJ "GIGA"
Dia 6 / 22h00: BANDA "LUA CHEIA"  
24h00: ARTISTA "SAFIRA"  
01h00: BANDA "LUA CHEIA" (continuação)
Dia 7 / 08h00: ARRUADA COM O GRUPO  
DE PERCUSSÃO "MANTA D'OURELOS"
18h30: GRUPO DE CANTARES DE PEDRÓGÃO  
DE S. PEDRO / 22h00: BANDA "REMIX"
Dia 8 / 18h00: JOGO DE FUTEBOL  
SOLTEIROS / CASADOS 
22h00: GRUPO MUSICAL "2ª GERAÇÃO"
PEDRÓGÃO DE S. PEDRO / Org.: Comissão de Festas

LIVROS E LEITURAS

6, 12, 20 E 27 AGO.
ENCONTRO DE NARRAÇÃO ORAL
DINAMIZADO PELA ESCRITORA ROSA  
GONÇALVES E ESCRITORES CONVIDADOS
Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

12 AGO.
DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
PENAMACOR | Org.: CMP

FESTAS DE VERÃO

14 AGO.
CONVÍVIO DE BOAS VINDAS AOS EMIGRANTES
13h00: ALMOÇO CONVÍVIO PARA TODA A  
POPULAÇÃO / TARDE: ANIMAÇÃO COM O PALCO 
MÓVEL DO PROGRAMA DE TELEVISÃO  
SIC - DOMINGÃO / NOITE: BAILE
MEIMÃO | Org.: Junta de Freguesia de Meimão

CINEMA

3 A 31 AGO. / 21H00
CINEMA AO AR LIVRE
FILME "O PÁTIO DAS CANTIGAS"
Dia 3: MEIMOA Dia 4: VALE DA SRA DA PÓVOA  
Dia 10: MEIMÃO Dia 11: BENQUERENÇA  
Dia 17: PENAMACOR Dia 18: ALDEIA DO BISPO  
Dia 24: ALDEIA DE JOÃO PIRES Dia 25: ÁGUAS  
Dia 31: PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

30 JUL.
16:00h / VISITA GUIADA E ENCENADA   
AO EX-QUARTEL MILITAR DE PENAMACOR
GRUPO DE CANTARES DE PEDRÓGÃO   
DE SÃO PEDRO / Jardim da República
ANIMAÇÃO INFANTIL (face painting, mascotes  
e insufláveis) / Jardim da República
16:30h / O ESTÚDIO DO LINCE / Teatro de rua
17:00h / CONCERTINAS DO ZÊZERE
17:30h / BABOSA BRASS BAND
18:00h / TB RURALE DE BICICLETA / Teatro de rua
19:00h / MOÇOS DO ADRO / Jardim da República
21:00h / UNION SALSERA / Praça do ex-Quartel
23:00h /  ANA MOURA  / Terreiro de Santo António
00:30h /  DJ JOANA PEREZ  / Praça do ex-Quartel
02:00h /  PUTZGRILLA  / Praça do ex-Quartel 
03:15h /   DJ RIZZO  / Praça do ex-Quartel 

31 JUL.
16:00h / POIESIS Y FLORALIS / Teatro de rua 
CONCERTINAMOS TUDO / Animação Itinerante
ANIMAÇÃO INFANTIL (face painting, mascotes  
e insufláveis) / Jardim da República
17:00h / MUSICALMENTE / Cantigas populares  
recolhidas nas freguesias do Vale da Sr.ª da  
Póvoa, Aranhas e Pedrógão de São Pedro 
CLDS4G - Penamacor Inclusivo / Jardim da República 
19:00h / TRIO VAI DE GAITA e QUARTETO  
CONCERTINAMOS TUDO / Animação itinerante 
21:00h às 22:30h /  VOAR NA BEIRA BAIXA 
Batismos de balão de ar quente 
Terreiro de Santo António / CIMBB
21:30h / GRUPO ESPANHOL  ARAS NAVI  
Jardim da República
22:30h /  AUGUSTO CANÁRIO  / Praça do ex-Quartel

ENSINO E EDUCAÇÃO

1 A 26 AGO.
COLÓNIA DE FÉRIAS
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS E GRATUITAS 
PARA CRIANÇAS DOS 6 AOS 16 ANOS DO 
CONCELHO DE PENAMACOR
SEMANAS: 1 a 5; 8 a 12; 15 a 19; 22 a 26. 
INSCRIÇÕES: Tm: 960 490 353
PENAMACOR | Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

EXPOSIÇÃO

TODO MÊS
EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA
UM OLHAR SOBRE A  OBRA DE BERTINO 
CORDEIRO
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

VISITA GUIADA E ENCENADA

12 AGO.
MISTÉRIOS DA PENHA DE MÁ COR
VISITA GUIADA E ENCENADA
PENAMACOR | Org.: CMP / Beira Baixa Cultural

COLÓQUIO

CONVERSAS (IM)PROVAVEIS COM  
O PATRIMÓNIO
AGO.: (A DEFINIR) / Aranhas
SET.: FORTALEZA DE PENAMACOR / Penamacor 
OUT.: (A DEFINIR) / Penamacor
NOV.: MUSEU DR. MÁRIO BENTO / Meimoa
DEZ.: FÓRUM MADEIRO / Penamacor
Org.: CMP

MÚSICA

CONCERTOS COM HISTÓRIA  
AGO.: (A DEFINIR) / Museu Dr. Mário Bento
SET.: (A DEFINIR) / Torre da Bemposta 
OUT.: (A DEFINIR) / Coreto do Meimão
NOV.: (A DEFINIR) / Aldeia de João Pires
DEZ.: (A DEFINIR) / Casa da Memória da Medicina  
Sefardita Ribeiro Sanches
Org.: CMP

EXPOSIÇÃO

ATÉ 15 SET.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA
UM OLHAR SOBRE A  OBRA DE BERTINO 
CORDEIRO
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

EXPOSIÇÃO

20 SET. A 28 NOV.
CARLOTA E FRANCISCO DE PINA FERRAZ:  
A VIDA, O SONHO E A OBRA
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 70 ANOS
PENAMACOR | Museu Municipal 
Org.: CMP e ISCPF

EXPOSIÇÃO

5 A 16 SET.
EXPOSIÇÃO DE BORDADOS E OUTRAS 
ATIVIDADES
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

CINEMA

1 A 7 SET. / 21H00
CINEMA AO AR LIVRE
FILME "O PÁTIO DAS CANTIGAS"
Dia 1: BEMPOSTA 
Dia 6: ARANHAS 
Dia 7: SALVADOR
Org.: CLDS 4G Penamacor Inclusivo

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA A DEFINIR 
PASSEIO DAS VINDIMAS
MEIMOA | Org.: Associação Cultural e Desportiva 
dos Amigos da Meimoa

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA A DEFINIR 
CAMINHADA SOLIDÁRIA NOTURNA
PEDRÓGÃO DE S. PEDRO | Org.: LAPSP 
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   
14 DE JANEIRO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a redução 
de taxas requerida por Santa Casa da Misericórdia de 
Penamacor;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a reavaliação e 
renovação do Protocolo de Colaboração entre o Município 
de Penamacor e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Penamacor – 1.º Adenda;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 
encargos – Despesas com Pessoal para 2022;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 
inclusão do saldo transitado do ano de 2021 nos fundos 
disponíveis;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo  
de Maneio para o ano de 2022;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo 
entre o Município de Penamacor e a Opaflor;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição  
de Bolsas de Estudo de Ensino Superior;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição  
de Bolsa de Estudo de Ensino Superior; 
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição  
de um apoio financeiro no montante de € 5.000 ao Clube 
de Caça e Pesca de Aranhas;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 
transferências para as Freguesias.

21 DE JANEIRO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Transferência de Competências – Freguesia de Aranhas;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Trans-
ferência de Competências – Freguesia de Benquerença;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Transferência de Competências – Freguesia de Meimão;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Transferência de Competências – Freguesia de Meimoa;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Transferência de Competências – Freguesia de Penamacor;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Transferência de Competências – Freguesia de Salvador;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Transferência de Competências – Freguesia de Vale da 
Senhora da Póvoa;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Transferência de Competências – União de Freguesias  
de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de 
Transferência de Competências – União de Freguesias  
de Pedrógão de São Pedro e Bemposta;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– Freguesia de Aranhas;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– Freguesia de Benquerença;
[12]  Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– Freguesia de Meimão;
[13] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– Freguesia de Meimoa;
[14] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– Freguesia de Penamacor;
[15] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– Freguesia de Salvador;
[16] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– Freguesia de Vale da Senhora da Póvoa;
[17] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– União de Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia 
de João Pires;
[18] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de 
Contrato Interadministrativo da Delegação de Competências 
– União de Freguesias de Pedrógão de São Pedro e 
Bemposta;

28 DE JANEIRO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Trabalhos, Plano de Equipamento, Plano de Mão de Obra 
e Plano de Pagamentos da Empreitada: “Requalificação 
Urbana do Norte de Penamacor”: Lote 1 – Intervenção em 
Diversas Ruas – Proc. N.º MB – 16/2021;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização 
para Marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico da Explora-
ção dos Estabelecimentos de Alojamento Local – Proc. N.º 
1238561 – António Carreto Fidalgo;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o apoio no 
âmbito da saúde a estratos sociais desfavorecidos;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar Renovação 
do Protocolo de Cooperação com a Junior Achievement 
Portugal – Ano letivo 2021/2022;

4 DE FEVEREIRO DE 2022
[01] Deliberado por maioria, com as abstenções dos 
senhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista 
aprovar Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, 
Saneamento e Resíduos;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o apoio no 
âmbito da saúde a estratos sociais desfavorecidos;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição de 
Apoio Financeiro ao Lar Residencial Dona Bárbara Tavares 
da Silva;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição  
de Apoio Financeiro ao Lar Residencial Dona Bárbara 
Tavares da Silva;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição 
de Apoio Financeiro à Santa Casa da Misericórdia de 
Penamacor;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Quotização 
para a ADRACES;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o Pedido  
de Autorização Prévia;

18 DE FEVEREIRO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Pedido  
de Redução de taxas requerida por Júlio Antunes Alves;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o apoio no 
âmbito da saúde a estratos sociais desfavorecidos;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Designação  
de representante a integrar a Comissão sub-regional de 
gestão integrada de fogos rurais da Beira Baixa;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Assinatura  
de protocolo – (EIP) - Equipa de Intervenção Permanente; 
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Adesão à 
Central de Compras denominada Central Nacional de 
Compras Municipais (CNCM);
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização 
para celebração de trabalhos complementares ao contrato 
da empreitada: “Requalificação e Ampliação do Bar/Restau-
rante da Piscina Municipal” – Proc. N.º MA – 08/2019;
[07] Deliberado por maioria, com as abstenções dos se-
nhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar 
a Proposta Final de Regulamento Municipal de Venda de 
Lotes da ZIP – Zona Sul;
[08] Deliberado por maioria, com as abstenções dos se-
nhores vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar 
a Proposta de Tarifa Social;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a não-aceitação 
em 2022 da Transferência de Competências no âmbito da 
Ação Social;
[10] Deliberado por maioria, com as abstenções do senhor 
presidente e dos senhores vereadores Ilídia Cruchinho e 
José Ramos aprovar a adoção de medidas de mitigação  
dos efeitos da seca no concelho de Penamacor.

18 DE MARÇO DE 2022 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
para confirmação de pedido de “Informação Prévia” como 
“compromisso urbanístico” para um futuro licenciamento 
de pavilhão de apoio à atividade agropecuária e pavilhão 
secundário para cabriteiro;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta Final 
de Regulamento Municipal da Incubadora de Valorização 
dos Recursos Endógenos;

1 DE ABRIL DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para celebração do 3.º contrato de trabalhos complemen-
tares ao contrato da empreitada: “Reabilitação do Teatro 
Clube de Penamacor” – Proc. N.º MA – 15/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a redução  
de taxas requerida por João José da Silva Cunha;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o 3.º Reembolso 
Caderno de Fichas – 2021/2022;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a designação  
do Representante do Município na CPCJ;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o relatório da 
consulta pública do Plano Municipal de Emergência da 
Proteção Civil (PMEPC) de Penamacor e envio do plano para 
obtenção de pareceres prévios.

22 DE ABRIL DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Inventário  
e Avaliação do Património;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório  
e Contas de 2021;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para celebração de trabalhos complementares ao contrato 
de empreitada: “Pavimentação do Caminho Rural entre 
Pedrógão de S. Pedro e Ribeira da Ceife” – Proc. N.º MB 
– 02/2021;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a nomeação do 
Representante do Dono de Obra, do Diretor de Fiscalização 
e do Coordenador de Segurança em Obra: “Requalificação 
Urbana do Norte de Penamacor”: Lote 1 – Intervenção em 
Diversas Ruas – Proc. N.º MB – 16/2021;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Desenvol-
vimento do Plano de Segurança e Saúde da Empreitada 
de Obras Públicas: “Requalificação Urbana do Norte de 
Penamacor”: Lote 1 – Intervenção em Diversas Ruas – Proc. 
N.º MB – 16/2021;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas: “Instalação de 
Parque de Manutenção e Parque Infantil, em Penamacor” – 
Proc. N.º MA – 12/2022;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a formação de 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas: “Requalificação 
Urbana de Penamacor Este” – Proc. N.º MB – 11/2022;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar Proposta de 
Superior Interesse Económico e Social – Isenção de IMT;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a ação de 
emparcelamento simples – Maria Isabel Valente Lopes Dias;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar a ação de 
emparcelamento simples – Richard Lief Stone;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar o apoio no 
âmbito da saúde a estratos sociais desfavorecidos;
[12] Deliberado por unanimidade aprovar a renovação de 
Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania 
e a Igualdade de Género e o Município de Penamacor;
[13] Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo  
na Especialidade de Oftalmologia;
[14] Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento 
Interno de Duração, Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade e Pontualidade dos Trabalhadores da Câmara 
Municipal de Penamacor;
[15] Deliberado por unanimidade aprovar o início de  
Procedimento e Participação Procedimental do Regulamento 
de Incentivo à Natalidade do Município de Penamacor;

6 DE MAIO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para celebração da 3.º Prorrogação Graciosa do Prazo 
de Execução: “Requalificação do Castelo/Fortaleza de 
Penamacor – Lote 2” – Proc. N.º MB – 07/2018;
[02] Deliberado por maioria, com os votos contra dos Se-
nhores Vereadores Anselmo cunha e Filipe Batista, aprovar 
as minutas de contratos - Incubadora de Valorização dos 
Recursos Endógenos do Município de Penamacor;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a adesão à INOV-
CLUSTER - Associação do Cluster Agroindustrial do Centro;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o 3.º Reembolso 
Caderno de Fichas – 2021/2022;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro no valor de € 3.500,00 (três mil e 
quinhentos euros) à Comissão de Festas de Aranhas;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição  

de Apoio Financeiro no valor de € 2.000,00 (dois mil euros) 
à Associação dos Amigos do Vale da Senhora da Póvoa;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio  
à Assembleia Municipal;

20 DE MAIO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para Lote I: Intervenção em diversas ruas – Pedido de 
Adiantamento de Preço: “Requalificação Urbana do Norte 
de Penamacor” – Proc. N.º MB – 16/2021;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a redução de 
taxas requerida por Instituto Social Cristão Pina Ferraz;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo 
de Cooperação entre o Município de Penamacor e a 2BE 
Associação para o fomento da atividade social, desportiva  
e intercâmbio cultural;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar apoio no âmbito 
da saúde a estratos sociais desfavorecidos;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar apoio no âmbito 
da saúde a estratos sociais desfavorecidos;

27 DE MAIO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
Medalhas de Mérito no âmbito das Comemorações do Dia 
do concelho (Professor Doutor João Mota de Campos);
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
Medalhas de Mérito no âmbito das Comemorações do Dia 
do concelho (José Cristiano Fernandes);
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
Medalhas de Mérito no âmbito das Comemorações do Dia 
do concelho (Filipa Maísa Augusto de Oliveira);
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
Medalhas de Mérito no âmbito das Comemorações do Dia 
do concelho (Trabalhadores do Município);

3 DE JUNHO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ação de 
emparcelamento simples – Maria Isabel Valente Lopes Dias;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato 
Programa para constituição de Entidade Gestora da AIGP 
Terras do Lince-Malcata;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio Financeiro no valor de € 750,00 (setecentos e 
cinquenta euros) à Associação Empresarial da Beira Baixa.

24 DE JUNHO DE 2022
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Comunicação 
de Relatório do Gestor do Contrato: “Reabilitação do Teatro 
Clube de Penamacor” – Proc. N.º MA – 15/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação 
da Empreitada de Obras Públicas e Aprovação de Minuta 
de Contrato: “Requalificação Urbana de Penamacor Este” – 
Proc. N.º MB – 11/2022;
[03] Deliberado por unanimidade dos presentes 
aprovar a Adjudicação da Empreitada de Obras Públicas e 
Aprovação de Minuta de Contrato: “Instalação de Parque 
de Manutenção e Parque Infantil, em Penamacor” – Proc. 
N.º MA – 13/2022;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar emissão de 
Parecer Prévio;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão 
Orçamental N.º 1/2022;
[06] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar  
o Protocolo de Cooperação com Orla Periférica – Associação 
de Nadadores Salvadores do Interior, no valor de € 
18.000,00 (dezoito mil euros);
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
Apoio Financeiro no valor de € 13.000,00 (treze mil euros) 
à Liga dos Amigos de Pedrógão de São Pedro;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
Apoio Financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) à 
Federação Portuguesa de Ciclismo;
[09] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar 
o Início de Procedimento e Participação Procedimental 
para elaboração do “Regulamento do Ginásio Municipal de 
Penamacor”;
[10] Deliberado por maioria, com a abstenção dos Senho-
res Vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar 
Proposta Final de Regulamento de Incentivo à Natalidade 
do Município de Penamacor;

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA A DEFINIR 
PASSEIO DAS MERENDAS
MEIMOA | Org.: Associação Cultural e Desportiva dos 
Amigos da Meimoa

EXPOSIÇÃO

20 SET. A 28 NOV.
CARLOTA E FRANCISCO DE PINA FERRAZ:  
A VIDA, O SONHO E A OBRA
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 70 ANOS
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP e ISCPF

TEATRO

1 OUT.  / 15H30
PEÇA DE TEATRO "OLHA QUE DUAS"
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 70 ANOS
PENAMACOR | Casa do Povo | Org.: CLDS 4G  
Penamacor Inclusivo

LIVROS E LEITURAS

12 A 26 OUT. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
DE ONDE VEM AS IDEIAS?
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS

9 A 23 NOV. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
CUIDADO É UM DRAGÃO! 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS

5 A 15 DEZ. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
CONTO DE NATAL 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

15 OUT. 
DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
CADERNO DE RECEITAS SAUDÁVEIS  
Alunos do pré-escolar e 1º ciclo
MAPA EUROPEU COM AS RECEITAS TÍPICA  
DOS PAÍSES DA EUROPA 
Alunos do 2º e 3º ciclos 
WORKSHOP DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
(2ª EDIÇÃO)
PENAMACOR | Org.: CPCJ de Penamacor

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA A DEFINIR 
PASSEIO DE SÃO MARTINHO
MEIMOA | Org.: Associação Cultural e Desportiva 
dos Amigos da Meimoa

COMEMORAÇÕES

11 NOV. 
DIA EUROPEU DA ALIMENTAÇÃO E COZINHA 
SAUDÁVEL: PROJETO “PANELA DE FERRO”
PENAMACOR | Org.: CPCJ de Penamacor

COMEMORAÇÕES

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

COMEMORAÇÕES

20 NOV. 
COMEMORAÇÃO INTERNACIONAL DA CON-
VENÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS
PENAMACOR | Org.: CPCJ de Penamacor

TRADIÇÕES

13 NOV. 
MAGUSTÃO 2022
PENAMACOR | Org.: JFP

EVENTO

19 E 20 NOV. 
FESTIVAL JAIME LOPES DIAS
VALE DA SENHORA DA PÓVOA
Org.: CMP e JFVSP

PASSEIOS E CONVÍVIOS

DATA A DEFINIR 
ROTA DAS ADEGAS 
MEIMOA | Org.: ACDAM

LIVROS E LEITURAS

2 A 30 DEZ. 
FEIRA DO LIVRO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

TRADIÇÕES

7 E 8 DEZ.
RECOLHA DO MADEIRO
24-25 DEZ.
CEIA DE NATAL E ACENDER DO MADEIRO
MEIMOA 

EVENTO

7 A 25 DEZ.
PENAMACOR VILA MADEIRO
PENAMACOR | Org.: CMP 
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