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Ultrapassado o período de pandemia COVID-19, assisti-
mos a um conflito em solo europeu. Os tempos não são 
fáceis. A crise global, com uma inflação galopante que 
agrava o custo de vida e de bens essenciais, fazem pers-
petivar um período muito complicado para os anos que se 
avizinham. O Município está atento a estes problemas e 
acautelou a sua situação financeira 
para fazer face a eventuais neces-
sidades nesta altura difícil. Alcan-
çamos o primeiro lugar distrital na 
18.º edição do Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses, rela-
tiva a 2021, continuando entre os 
melhores na tabela global. Esta saú-
de financeira permite-nos, assim, 
reforçar os apoios socio-educativos 
no nosso concelho, sendo exemplo 
disso a futura revisão do Regula-
mento Municipal de Educação que 
pretende tornar gratuitas as refeições em espaço escolar 
para os alunos até à conclusão do Ensino Secundário. 
Esta é mais uma medida que pretendemos alinhar com 
outras já tomadas e que tornam a educação em Penama-
cor tendencialmente gratuita desde o Ensino Pré-escolar 
até ao Ensino Superior. Mas esta crise mundial dificulta, 
igualmente, a captação de investimento. Ainda assim, o 
Município quer estar preparado e, depois da ampliação da 
Zona Industrial e da criação da Incubadora de Recursos 
Endógenos, preparamo-nos para investir em pavilhões in-
dustriais destinados a empresas que cá se queiram fixar e 
investir. A política habitacional não foi descurada, havendo 
projetos em curso para criar condições de habitação para 
os que cá habitam e para os que escolherem cá residir. 
Neste momento, temos vários projetos de construção e 
reabilitação de habitações em fase de conclusão. Aliado a 
isto, arrancámos com o programa de apoio à natalidade 
e, na área da saúde, já está em funcionamento o novo  

gabinete de saúde oral no Centro de Saúde, que foi total-
mente equipado pelo Município. Demos, da mesma forma, 
continuidade ao protocolo com a Fundação Álvaro de 
Carvalho, que já permitiu que quase cem utentes fossem 
operados às cataratas gratuitamente. Na área do turismo, 
reforçamos e continuaremos a reforçar eventos como a 

Feira Terras do Lince e o Penamacor Vila 
Madeiro, sendo que oficialmente esta 
última edição já contemplou passeios 
na nova rede de percursos pedestres do 
nosso Concelho. Destaque também para 
o arranque do ano com Festa das Varas 
do Fumeiro,  já no seu formato presen-
cial, na frequesia de Aranhas. Novidade é 
o Festival Factos, Figuras e Lugares, que 
vai na segunda edição e que irá percorrer 
as várias freguesias. Também neste âm-
bito, esperamos, em breve, ter concluídas 
as obras na Zona Histórica da Vila e do 

antigo Teatro Clube de Penamacor, sendo que este últi-
mo dotará o nosso concelho de mais um equipamento 
cultural de enorme valor histórico e de grande utilidade. 
Finalmente, e ainda na área do turismo, o Conselho Estra-
tégico da Cogestão da Reserva Natural da Serra da Malca-
ta (RNSM) foi o primeiro a aprovar o Plano de Cogestão a 
nível nacional. Neste boletim, pode ainda encontrar o que 
foi acontecendo um pouco por todo o concelho no último 
semestre e as perspetivas para o próximo. Resta-me, em 
meu nome e em nome do Executivo que encabeço, de-
sejar um excelente Ano Novo a todos, na certeza que as 
nossas populações do interior do país já mostraram, ao 
longo dos tempos, a força, a resiliência e a capacidade ne-
cessária para ultrapassar situações adversas. Bem-hajam
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(...) depois da ampliação 
da Zona Industrial e da 
criação da Incubadora 
de Recursos Endógenos, 
preparamo-nos para 
investir em pavilhões 
industriais destinados 
a empresas que cá se 
queiram fixar e investir. 

VIDA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO E CULTURA

EM DESTAQUE

PENAMACOR VILA MADEIRO
FEIRA TERRAS DO LINCE
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O Jardim da rua Governador Luís Cunha Barreto, em Águas, está 
em fase de elaboração de contrato, tendo sido adjudicado por 
cerca de 123 mil euros mais IVA. Esta empreitada prevê a requa-
lificação do espaço, melhorando as acessibilidades e ampliando a 
área destinada à utilização pública. A obra surge da necessidade 
de melhorar o espaço, através da requalificação do largo descarac-
terizado pelas sucessivas intervenções que foi sofrendo ao longo 
do tempo. Pretende-se definir um espaço de convívio para a po-
pulação usufruir em segurança e conforto.

Será, em breve, lançado o concurso público para a requalificação do troço da 
EN233 entre Penamacor e a estação de serviço de Águas. Recorde-se que o 
piso se encontra em mau estado e necessita de uma intervenção urgente. Esta 
obra será efetuada com fundos próprios do Município de Penamacor, perspe-
tivando já a ligação estratégica ao futuro IC31 . Está, igualmente, para a breve, 
a requalificação da área da paragem em Salvador.

O Município de Penamacor tem a melhor pontuação 
(1342) no Ranking Global dos Municípios do Distrito 
de Castelo Branco, segundo a 18.º edição do Anuá-
rio Financeiro dos Municípios Portugueses, relativa 
a 2021, apresentada no dia 7 de novembro. Além 
de alcançar o melhor resultado a nível distrital, Pe-
namacor continua entre os melhores classificados 
no Ranking Global. Na publicação relativa a 2021, 
a Câmara Municipal penamacorense surge no 10º 
lugar do Ranking Global dos municípios de pequena  
dimensão integrados na lista dos 100 melhores 
classificados globalmente, depois do 13º lugar  
alcançado em 2020, do 11º lugar em 2019, do 25º 
em 2018, e do 38º em 2017. Penamacor surge ainda 

PENAMACOR ALCANÇA PRIMEIRO LUGAR 
DISTRITAL NO ANUÁRIO FINANCEIRO DOS 
MUNICÍPIOS PORTUGUESES

na 12ª posição dos Municípios com maior equilíbrio 
orçamental em 2021, na 34ª posição dos Municípios 
com menor valor no Passivo Exigível referenciados 

pelo ano de 2021, na 12ª posição dos municípios 
com melhor índice de liquidez e na 11ª posição dos 
municípios com melhor Resultado Operacional. Por 
fim, o Município é ainda o 3º com melhor grau de 
cobertura das despesas, o 4º entre os municípios 
com maior grau de execução do saldo efetivo, na 
ótica dos compromissos e o 6º entre os municípios 
com melhor Grau de execução da despesa relativa-
mente aos compromissos assumidos. 

Além de alcançar o melhor 
resultado a nível distrital, 
Penamacor continua entre 
os melhores classificados no 
Ranking Global. 

JARDIM EM ÁGUAS  
EM FASE DE ELABORAÇÃO 
DE CONTRATO

BAR/RESTAURANTE  
DA PISCINA MUNICIPAL JÁ EM FUNCIONAMENTO

REQUALIFICAÇÃO TROÇO  
DA EN233 PENAMACOR/ÁGUAS 
E DE ZONA DA PARAGEM EM 
SALVADOR

O bar/restaurante da Piscina Municipal já está em funcionamento. 
As obras visaram a ampliação, requalificação e equipamento da-
quele espaço, representando um investimento de cerca de 250 mil 
euros mais IVA, financiado com fundos próprios do Município. Pre-
tendeu-se com esta empreitada valorizar o edifício e potencializar 
o equipamento como um todo.
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O Conselho Estratégico da Cogestão da Reserva Na-
tural da Serra da Malcata (RNSM) aprovou, no dia 22 
de dezembro, por unanimidade o Plano de Cogestão 
daquela área protegida. Este foi o primeiro plano des-
ta tipologia a ser aprovado a nível nacional naquele 
órgão. A reunião de apresentação e votação do pla-
no, que decorreu na sede da RNSM, em Penamacor, 

No dia 2 de dezembro, no Parlamento Europeu, em 
Bruxelas, a Federação Europeia de Parques Nacionais 
e Naturais (Europarc) promoveu uma cerimónia onde 
foram entregues os galardões Carta Europeia de Turismo  
Sustentável (CETS) a várias Áreas Protegidas e/ou Clas-
sificadas, sendo que a CETS das Terras do Lince, que 
integra os Municípios de Penamacor, de Sabugal e de 
Almeida, foi uma das áreas reconhecidas. Recorde-se 
que a CETS é um galardão atribuído pela Europarc aos 
destinos turísticos baseados numa Área Protegida e/
ou Classificada, que pretendem desenvolver um tra-
balho de planeamento turístico do seu território, com 
base em princípios de sustentabilidade e seguindo uma 
metodologia participativa de envolvimento ativo dos 
parceiros locais, sendo que atualmente existem cerca de 
106 destinos CETS em 16 países da Europa, o que faz 
desta a rede de destinos de turismo de natureza a tra-
balhar em prol do seu desenvolvimento sustentável mais 
antiga (desde 2001), mais vasta (cerca de 106 destinos) 

PLANO DE COGESTÃO DA RESERVA  
DA MALCATA É O PRIMEIRO A SER APROVADO  
A NÍVEL NACIONAL NO CONSELHO ESTRATÉGICO 

               Temos que elencar 
este processo com outros 
em curso como o Linx 2020, 
que está a ser realizado em 
parceria como o Sabugal,  
ou com a Carta Europeia  
de Turismo Sustentável 
Terras do Lince, também  
em parceria com Sabugal  
e Almeida.

contou com a presença dos Presidentes das Câma-
ras Municipais de Penamacor e Sabugal, António 

Luís Beites Soares e Vítor Proença respetivamente, e 
da Diretora Regional do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF), Fátima Araújo Reis. 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Pena-
macor, o plano é abrangente, incluindo as diversas 
áreas nas quais os parceiros pretendem trabalhar, 
e com abertura suficiente para para que se possa 

expandir e concorrer a eventuais candidaturas que 
possam aparecer. “Temos que elencar este processo 

com outros em curso como o Linx 2020, que está a 
ser realizado em parceria como o Sabugal, ou com 
a Carta Europeia de Turismo Sustentável Terras do 
Lince, também em parceria com Sabugal e Almeida. 
Este território tem grande potencial em áreas como 
o birdwatching, o turismo náutico ou as caminha-
das, por exemplo. É um património natural em es-
tado virgem que temos que saber potenciar, o que 

só faz sentido havendo atividade económica. Uma 
palavra para os parceiros que têm sido excelentes, 
entre os quais o ICNF, com quem temos tido uma 
excelente relação de trabalho”, disse.

É um património natural em 
estado virgem que temos 
que saber potenciar, o que 
só faz sentido havendo 
atividade económica. 

EUROPARC REVALIDA 
GALARDÃO DA CETS 
TERRAS DO LINCE

e mais diversa (16 países). O Município de Penamacor vê 
nesta revalidação o reconhecimento do trabalho de parceria 
desenvolvido entre os três municípios e os agentes públicos 
e privados deste território com o objetivo tornar o território 
da CETS Terras do Lince num destino de excelência no que 
respeita ao turismo sustentável.
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Mais oito utentes do concelho de Penamacor fo-
ram operados às cataratas, no âmbito do proto-
colo celebrado entre o Município de Penamacor e 
a Fundação Álvaro de Carvalho, no dia 11 de outu-
bro. Desde o início desta parceria, já foram opera-
dos 96 utentes do concelho de Penamacor. Este é 
um problema que afeta um considerável número 
de munícipes, sobretudo idosos, sendo que a  
Câmara Municipal de Penamacor, no âmbito das 
suas competências, designadamente a de promo-
ção do bem-estar da população, decidiu firmar um 
protocolo com a Fundação Álvaro Carvalho, por 
via do qual os doentes do concelho com catara-
tas a necessitar de intervenção cirúrgica passam a 
poder ser operados de forma atempada e gratuita  
para o próprio, desde que sejam referenciados 

pelos médicos do Centro de Saúde de Penamacor. 
Os custos dos cuidados de saúde prestados aos 
doentes incluídos no programa assistencial são 
suportados em partes iguais pela referida Funda-
ção e pela Câmara Municipal, que assegura ainda 
as deslocações pré e pós operatórias. 

O Município de Penamacor celebrou, no dia 12 de 
agosto, os primeiros cinco contratos com vista à in-
cubação de empresas que passaram a desenvolver 
os seus projetos empresariais na Incubadora de Va-
lorização dos Recursos Endógenos. Recorde-se que 
o edifício do antigo celeiro foi totalmente reestru-
turado para acolher até oito empresas em espaço 
físico e oferecer condições de incubação virtual. Na 
presença do Presidente do Município de Penama-
cor, António Luís Beites Soares, foram assinados os 
contratos de incubação com as empresas: Circuitos 
Frescos,Lda, prestadora de atividades de animação 
turística, bem-estar e atividades culturais; PenaPro-
ject-AEC, Lda, especializada em projetos de arquite-
tura, engenharia e construção; Tiago Alves - Natu-
ralmente, Unipessoal, Lda, que se dedicará a áreas 
como atividade de turismo de natureza, desportos 
náuticos, circuitos culturais de história militar e heran-
ça judaica; Medronhos da Malcata, Lda, produtora de 

ASSINADOS PRIMEIROS SEIS CONTRATOS  
PARA A INCUBADORA DE VALORIZAÇÃO 
DOS RECURSOS ENDÓGENOS

medronhos e seus derivados; e PentaGab, Lda, que 
assumirá um destacado projeto na área da produ-
ção de energia elétrica solar no Concelho. Já no dia 
31 de outubro, foi assinado o sexto contrato com 
o empresário em nome individual, Bruno Alexandre 
Reis, cujo projeto empresarial “ECOBUILD - SOLU-
ÇÕES SUSTENTÁVEIS” se foca na área da Construção 
Sustentável e de elevada eficiência energética. 
O potencial alvo de mercado é o setor privado e 
entidades públicas que desejem optar por novas 
dinâmicas de construção e reabilitação de parque  

habitacional e das suas infraestruturas com o hori-
zonte na sustentabilidade e eficiência dos recursos 
naturais. O projeto a executar prevê a instalação 
de uma unidade de fabrico de componentes asso-
ciados à atividade, no concelho de Penamacor, em 
parceria com uma empresa do norte da Europa, 
estimando-se nos primeiros dois anos um investi-
mento superior a 50 mil euros e a criação de até 15 
postos de trabalho diretos. A Incubadora de Valori-
zação dos Recursos Endógenos pretende contribuir 
para a afirmação do concelho de Penamacor como 
uma área de acolhimento empresarial de excelên-
cia, aproveitando todo o potencial de geração de 
valor para projetos com forte componente de I&D, 
apoiando a efetiva transferência de conhecimento 
e tecnologia, fomentando paralelamente um con-
junto de áreas estratégicas existentes no concelho. 
Deste modo, permitirá apoiar e incentivar o desen-
volvimento económico e empresarial do território.

A Incubadora de Valorização 
dos Recursos Endógenos 
pretende contribuir para a 
afirmação do concelho de 
Penamacor como uma área 
de acolhimento empresarial 
de excelência (...)

MUNICÍPIO 
ARRANCA COM 
PROGRAMA  
DE INCENTIVO 
À NATALIDADE

NOVO GABINETE  
DESTINADO À SAÚDE ORAL  
NO CENTRO DE SAÚDE

MAIS 8 UTENTES OPERADOS ÀS 
CATARATAS COM APOIO DO MUNICÍPIO

Já arrancou o programa de incentivo à natalidade/
adoção do Município de Penamacor. Este programa 
disponibiliza um apoio de 1500 euros às famílias 
residentes e recenseadas no concelho, há pelo 
menos dois anos, por cada filho. Recorde-se que 
500 euros são entregues após a aprovação da can-
didatura e os restantes mil, concedidos mediante 
a apresentação de faturas em produtos de pueri-
cultura adquiridos no comércio local, até à criança 
completar 6 meses de idade. Esta medida visa esti-
mular o aumento da natalidade, a fixação de popu-
lação jovem e promover a melhoria das condições 
de vida das famílias, dinamizando a economia con-
celhia. Para mais informações, os interessados po-
derão aceder ao regulamento completo e respetivo 
formulário de candidatura na página de internet do 
Município em www.cm-penamacor.pt

Foi instalado e entrou em funcionamento um 
gabinete destinado à Saúde Oral no Centro de 
Saúde de Penamacor (CSP). Este investimento 
foi realizado no âmbito da requalificação do 
CSP, sendo que este gabinete foi totalmente 
equipado pelo Município e o funcionamento 
está a cargo da Unidade Local de Saúde de 

Castelo Branco. Desta forma, o Centro de Saúde 
passa a dispor de mais uma valência ao servi-
ço dos utentes do concelho. Recorde-se que a 
reabilitação integral do CSP teve um custo de 
cerca de 600 mil euros, comparticipados pelo 
Portugal 2020, sendo o restante montante  
suportado pela autarquia.
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autarquia e agora queremos melhorar essa relação”, 
afirmou. Recorde-se que o concelho de Penamacor 
tem uma educação tendencialmente gratuita desde 
a Creche ao Ensino Superior, sendo que são vários 
os apoios concedidos pelo Município na área da 
educação, que vão desde as refeições, transportes e 
manuais escolares aos cadernos de fichas e bolsas 
para o Ensino Superior. De referir, ainda, o apoio aos 
parceiros, desde o berçário ao primeiro ciclo, no qual 
o custo para o agregado familiar para quem tenha 
crianças é muito residual.

O Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (AERS), 
em Penamacor, recebeu, no dia 16 de setembro, a 
cerimónia de abertura do ano letivo 2022/2023, 
que decorreu em dois momentos, primeiro no Cen-
tro Escolar e depois na sede do AERS. Durante a 
iniciativa foram entregues os diplomas de mérito a 
46 alunos que se distinguiram no ano letivo ante-
rior. Foram ainda entregues diplomas a Maria Gorete 
Brito e a São José de Brito pelos serviços prestados 
junto do Agrupamento. De realçar, ainda, a entrega 
do Prémio Anual Professor Mota Campos, destinado 
ao melhor aluno da Escola Secundária de Penama-
cor, no valor de três mil euros, à aluna Alice Bento.  
Recorde-se que este prémio tinha sido anunciado na 
cerimónia do Dia do Concelho, que decorreu a 1 de 
junho, e que distinguiu com a Medalhas de Mérito 
Municipal - Grau Prata, a título póstumo, o Professor 
Doutor Mota Campos, antigo ministro, advogado e 
Professor catedrático jubilado de Direito Europeu. 
À data, o filho João Luís Mota Campos, agradeceu 
em seu nome e da sua família a homenagem ao pai, 
anunciando que iria ser criado o Prémio Anual Pro-
fessor Mota Campos. Presente na cerimónia, esteve o 
Executivo do Município de Penamacor. O Presidente 
da autarquia, António Luís Beites Soares, recordou as 

A Academia Sénior de Penamacor, projeto promovido 
pela ADRACES, realizou a cerimónia de apresentação 
do ano letivo 2022/20233, num ato que marcou o 
regresso das atividade presenciais, suspensas em 
março de 2020. A apresentação contou com sala 
cheia no auditório da Escola de Música, situado no 
ex-quartel, no dia 13 de outubro. Este ano letivo, a 
Academia conta com 90 alunos, 15 professores e 17 
disciplinas, sendo que abriram mais inscrições du-
rante quinze dias do mês de dezembro. Presentes 
na cerimónia estiveram Teresa Magalhães Diretora 
Adjunta da ADRACES, Valéria Gonçalves Cruchinho, 
Presidente da Assembleia Municipal de Penamacor, 
e José António Ramos e Ilídia Cruchinho, Vereador e 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 

O Município de Penamacor recebeu, nos dias 26 e 27 
de novembro, uma unidade de investigação de 27 
alunos e professores da Universidade de Salamanca 
das áreas de antropologia e de desenvolvimento 
regional. Esta visita ao território foi realizadas no 
âmbito das aulas práticas da Licenciatura em An-
tropologia daquela instituição de ensino superior e 
desenrolaram-se dentro do protocolo de colabora-
ção que o Município do Fundão tem assinado com 
a Universidade, tendo a Câmara fundanense deci-
dido alargar as atividades ao território do concelho 
de Penamacor, devido ao bom relacionamento de 
cooperação entre ambas as edilidades. Do progra-
ma constou, no dia 26, uma visita à freguesia de 
Benquerença, com a apresentação do “Quadro Vivo 
do Linho: A produção do Linho: o Antes e o Agora” 
e uma atuação do Grupo de Cantares Sete Vozes de 
Vila Fernando, e uma visita ao Vale da Senhora da 
Póvoa, com uma visita a um lagar de produção de 
azeite. Já no dia 27, decorreram visitas ao Museu 
Municipal e à Casa da Memória da Medicina Sefar-
dita Ribeiro Sanches, em Penamacor, e à freguesia 
de Aranhas, onde decorreu um almoço de recria-
ção do Bodo local. Para o Presidente da Câmara  

ACADEMIA SÉNIOR APRESENTA NOVO ANO LETIVO

PENAMACOR RECEBE COMITIVA DA UNIVERSIDADE DE 
SALAMANCA EM COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DO FUNDÃO

ARRANCA ANO LETIVO COM DISTINÇÃO  
PARA OS MELHORES ALUNOS DO AGRUPAMENTO

Penamacor tem uma educa-
ção tendencialmente gratuita 
desde a Creche ao Ensino 
Superior, sendo que são 
vários os apoios concedidos 
pelo Município na área da 
educação, que vão desde  
as refeições, transportes e  
manuais escolares aos cader-
nos de fichas e bolsas para  
o Ensino Superior.

alterações significativas nas competências transferi-
das para os municípios pelo Ministério da Educação, 
que arrancaram este ano letivo. “Cá estaremos para 
continuar a apoiar a comunidade escolar dentro do 
que temos feito nos últimos anos, mantendo todos 
os apoios que temos disponibilizado e reforçando-os  
este ano. O sucesso das crianças é o sucesso de  
todos. Este é um ano diferente. Também este ano, 
o agrupamento passa a ter em funcionamento duas 
cozinhas em simultâneo, sendo que no primeiro ciclo 
vai funcionar pela primeira vez”, disse. Já o Diretor 
do AERS, António Paralta, lembrou a boa relação com 
a autarquia. “Sempre tivemos um boa relação com a 

Municipal de Penamacor, António Luís Beites Soa-
res, é muito importante que estes territórios científi-
cos assumam uma transversalidade que unifique as 
fronteiras administrativas. O autarca considera que 
este eixo cultural entre o Fundão, a Cova da Beira, 

a Raia e Penamacor é fundamental para a afirma-
ção da nossa identidade cultural, tal como o reforço 
da cooperação transfronteiriça com instituições de  
ensino, seja com a Universidade de Salamanca ou 
com a nossa Universidade da Beira Interior.

respetivamente. Valéria Gonçalves Cruchinho garan-
tiu que continua sempre a acompanhar as atividades 
da Academia, que tem permitido aos seniores viver 
experiências maravilhosas ao mesmo tempo que 
lhes permite transmitir as suas experiências. “Fico 
muito feliz que esta academia, que já vai no oitavo 

ano, vos traga felicidade e partilha. Sejam muito 
felizes e contem comigo para o que precisarem e 
para o que considerarem que eu vos possa ser útil”, 
disse. Já Ilídia Cruchinho considerou que a Academia 
Sénior de Penamacor tem sido um exemplo. “Pro-
porciona à população adulta momentos diferentes, 
de aprendizagem mas também de lazer, recreativos, 
de alegria e de festa. É bom ver esta sala cheia e, 
daqui para a frente, ver as vossas atividades e par-
ticipar nelas. Terão sempre o apoio do Município 
de Penamacor. Desejamos-vos um excelente ano”, 
afirmou. A sessão contou, igualmente, com um mo-
mento musical com o professor da Academia Sénior 
Eduardo Geraldes, acompanhado por dois alunos 
da Escola Geração Musical.
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O Município de Penamacor, numa ação concertada 
entre o Gabinete de Proteção Civil Municipal e os 
Bombeiros Voluntários de Penamacor, participou 
no exercício nacional de sensibilização para o risco 
sísmico A TERRA TREME (www.aterratreme.pt). A 
10.ª edição decorreu, no dia 9 de novembro, a nível 
nacional sendo que, em Penamacor, a iniciativa foi 
assinalada com uma ação de sensibilização junto 
dos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do con-
celho. Na ação, foi explicado o que é um sismo e 
como proceder antes, durante e depois do mesmo. 
Foi, ainda, projetado o filme de animação “Quando a 
Terra Tremer”. Finalmente, pelas 11:09 horas, teve 
lugar o exercício. O evento A TERRA TREME, pro-
movido anualmente pela Autoridade Nacional de 

Cerca de uma centena de voluntários procederam, 
no dia 12 de novembro, à limpeza da barragem, 
numa iniciativa organizada pela Junta de Fre-
guesia de Meimão. Da ação resultou a recolha de 
cerca de 500 quilos de lixo, como pneus, estrutu-
ras metálicas, cadeiras ou garrafas de vidro e de 
plástico, entre outro tipo de entulho. A iniciativa 
arrancou de manhã, com a concentração junto ao 
Largo de Festas da localidade, seguida da limpeza 
da barragem, do almoço e de um magusto. Esta é 
uma iniciativa que decorre regularmente naquela 
freguesia, sendo que a última vez que se tinha 
procedido à limpeza tinha sido a 11 de novembro 
de 2017. O Presidente da Junta de Freguesia de 
Meimão, André Silva, explicou que o lixo encontrado 
diminuiu em relação às últimas edições e que é 
uma obrigação de todos este tipo de ações. “É um 
dever de todos porque nos devemos preocupar 
com a limpeza do espaço e com a água que be-
bemos. Este tipo de iniciativas é uma mais valia. 
Realizamos geralmente de quatro em quatro anos 
mas faremos este tipo de intervenções novamente 

O concelho de Penamacor recebeu a Taça de Portu-
gal de Caça Prática, nos dias 12 e 13 de novembro, 
tendo contado com mais de sessenta cães inscritos. 
Na mais importante prova nacional da modalidade, 
Jorge Piçarra foi o vencedor na categoria Continen-
tais, Ricardo Inácio foi o vencedor na categoria Bri-
tânicos e Hélder Gageiro na categoria Perdigueiros 
Portugueses. Para Pedro Rodrigues, vice-presidente 
do Clube Português de Canicultura, Penamacor foi a 
“capital” da modalidade durante dois dias. “Foi um 
sucesso. Esta modalidade tem um grande impacto 
nas espécies cinegéticas porque fazemos um repo-
voamento acentuado por onde passamos. Repovoa-
mos antes da prova e não utilizamos armas. Por isso 
as perdizes ficam no local”. Pedro Rodrigues afirmou 
que Penamacor foi uma “excelente aposta”, sendo 

A iniciativa “Turismo Náutico em Águas de Interior” 
decorreu entre os dias 10 e 12 de outubro, sendo 
que o evento, organizado no âmbito do projeto de 
cooperação Transnacional LEADER “TNAI – Turismo 
Náutico em Águas de Interior” e que inclui 11 Grupos 
de Ação Local (9 Portugueses e 2 espanhóis), entre 
os quais a ADRACES e a PRÓ-RAIA, responsáveis 
pelas atividades desta iniciativa, passou por Pena-
macor, no dia 11 de outubro. Da parte da manhã, o 
auditório da Escola de Música, situado no ex-Quar-
tel, recebeu a conferência as “Alterações Climáticas: 
Repercussões ambientais e gestão da água dos 
Lagos e Barragens para a Atividade Turística”. Já 
durante a tarde, foi realizada uma visita à Barragem 

CONCELHO RECEBEU MAIOR PROVA 
NACIONAL DE CAÇA PRÁTICA

PENAMACOR PARTICIPOU EM EXERCÍCIO A TERRA TREME

UMA CENTENA DE VOLUNTÁRIOS  
LIMPARAM BARRAGEM NO MEIMÃO

“TURISMO NÁUTICO EM ÁGUAS DE INTERIOR” PASSOU POR PENAMACOR

que as condições atmosféricas se revelaram excecio-
nais. “Esta é a prova mais importante do campeonato 
e vêm pessoas de vários pontos do país. Tivemos 
também juízes espanhóis. Do ponto de vista econó-
mico é também importante. Há vontade de voltar”. 
Já o Presidente do Município de Penamacor, Antó-
nio Luís Beites Soares, disse esperar que esta seja a 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em colabo-
ração com diversas entidades públicas e privadas, 
insere-se nas atividades integrantes da Estratégia 

              Temos vários pon-
tos de interesse, seja no 
âmbito cinegético, cultural 
ou turístico e podemos 
potenciar esta atividade no 
concelho. 

primeira de muitas provas. “Temos vários pontos de 
interesse, seja no âmbito cinegético, cultural ou tu-
rístico e podemos potenciar esta atividade no conce-
lho. É primeira vez que temos uma prova da modali-
dade e esta parceria será para manter e mesmo para 
crescer até porque dinamiza a vida económica do 
concelho. A autarquia não faz mais que a sua obri-
gação em apoiar a iniciativa e se quiserem voos mais 
altos estaremos cá para analisar”, disse. Esta prova 
foi organizada pelo Clube Português de Canicultura e 
contou com o apoio do Município de Penamacor, das 
juntas de freguesia de Penamacor e de Salvador e do 
Clube de Caça e Pesca de Penamacor.

Nacional para uma Proteção Civil Preventiva e visa 
capacitar a população para saber como agir antes, 
durante e depois de um sismo. O Exercício pro-
priamente dito compreende a prática de 3 gestos 
simples que podem fazer a diferença a quem os 
praticar perante a ocorrência de um sismo. A ação 
desenrola-se durante um minuto, no qual os par-
ticipantes, individual ou coletivamente (famílias,  
escolas, empresas, instituições publicas, privadas ou 
associativas), executam os três gestos de autopro-
teção: Baixar, Proteger e Aguardar. É objetivo de A 
TERRA TREME sensibilizar os cidadãos para o facto 
de viverem numa sociedade de risco, desafiando-os 
a envolverem-se no processo de construção de co-
munidades mais seguras e resilientes a catástrofes.

              Há muitas pessoas a re-
gressar ao Interior do país, algu-
mas delas sem raízes nenhumas 
no território, que estão a apro-
veitar e a potenciar estas novas 
oportunidades.

e Zona Balnear do Meimão com atividades e lanche 
de produtos regionais, tendo o apoio do Município de 
Penamacor. A conferência teve como oradores José 
Correia, Coordenador do Fórum Oceano - Estações 

Náuticas, Costa Alves, Meteorologista, Jorge Rodri-
gues, da ADIRN e líder do projeto, e António Luís 
Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor e Vice-Presidente da ADRACES. Para o 
Presidente do Município de Penamacor o projeto 
ali apresentado tem muito potencial. “Há muitas 
pessoas a regressar ao Interior do país, algumas 
delas sem raízes nenhumas no território, que estão 
a aproveitar e a potenciar estas novas oportunida-
des. Penso que há uma grande oportunidade para 
muitas áreas e as autarquias também têm um papel 
importante. É um grande trabalho da vossa parte e 
com grande potencial, que pode ser uma mais valia 
para estes territórios”.

quando for oportuno”. Este evento teve o apoio 
do Município de Penamacor, tendo contado tam-
bém com a participação do Grupo AEP 163 de  
Escoteiros de Penamacor.

              Realizamos geralmente 
de quatro em quatro anos 
mas faremos este tipo de in-
tervenções novamente quando 
for oportuno.
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A Feira Terras do Lince regressou, este ano, em 
formato presencial, a Penamacor, nos dias 29, 30 
e 31 de julho. Recorde-se que, durante a pandemia 
de COVID-19, o Município tinha garantido um for-
mato alternativo para garantir a continuidade do 
certame. Artesanato, tasquinhas, pintura, escultura, 
animação de rua, animação infantil, visita guiada 
e encenada e muita música fizeram parte do pro-
grama do certame que, este ano, contou com cerca 
de 50 expositores. Ana Moura, Augusto Canário, 

No âmbito da Feira Terras do Lince, foi realizada uma 
residência artística que culminou com o concerto  

“Modas deste e do outro lado da Raia”, no dia 29 de 
julho, no Jardim da República. Esta residência contou 
com dez músicos do concelho mas também de conce-
lhos vizinhos e da Raia Espanhola, nomeadamente de 
Valverde del Fresno, ganhando, assim, uma dimensão 
transfronteiriça. Durante a iniciativa, os músicos, sob a 
coordenação de Pedro Rufino, trabalharam temas do 
concelho de Penamacor recolhidos pelo Museu Muni-
cipal, junto de pessoas e etnomusicólogos do concelho.

ANA MOURA E AUGUSTO CANÁRIO E MUITO  
MAIS NO REGRESSO DA FEIRA TERRAS  
DO LINCE AO FORMATO PRESENCIAL

FEIRA TERRAS DO LINCE: 
DEZ MÚSICOS EM 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

O projeto “Musicalmente”, do CLDS 4G Penamacor 
Inclusivo, foi apresentado publicamente nos dias 
10, 17 e 24 de julho nas aldeias de Aranhas, Pedro-
gão de S. Pedro e Vale da Senhora da Póvoa, e no 
dia 1 de agosto no Jardim da República, em Pena-
macor. Este último concerto, integrado no progra-
ma da Feira Terras do Lince e que estava agendado 
para o dia anterior culminou o trabalho desenvol-
vido pelo professor Eduardo Geraldes nas oficinas 
de expressão musical com os seniores das referidas 
aldeias. Nessas oficinas foram recolhidas músicas 
tradicionais e pouco conhecidas de cada aldeia, 
com o objetivo final da criação de um cancioneiro, 
de forma a conservar e preservar o património mu-
sical do concelho de Penamacor. Assim, as músicas 
populares recolhidas em Aranhas, Pedrógão de São 
Pedro e Vale da Srª da Póvoa, foram apresentadas 
à comunidade com pequenos concertos. O grupo 
de Aranhas apresentou uma encenação da ceifa no 
arranque das suas atuações. Já o grupo de Pedró-
gão de São Pedro iniciou com uma Serenata aos 
noivos, tradição naquela localidade. Finalmente, o 
grupo de Vale da Senhora da Póvoa abriu as atua-
ções com uma pequena encenação da cozedura do 
pão, mostrando às gerações mais novas, como se 
fazia antigamente. O projeto “Musicalmente” terá 
continuidade em outras aldeias do concelho.

“MUSICALMENTE” 
APRESENTOU-SE EM 
CICLO DE CONCERTOS

Putzgrilla, FH5, os ritmos cubanos da Union Salsera 
e os DJ ´s Rizzo, Joana Perez e Mastikshine foram 
alguns dos nomes que fizeram parte do programa. 

Ana Moura levou uma multidão ao Terreiro de Santo  
António, enquanto Augusto Canário encheu a  
Praça do ex-quartel. Recorde-se que a Feira Terras 
do Lince marca o calendário de verão em Penamacor, 
com uma mostra de produtos regionais, dos quais 
se destacam o mel, o azeite, as azeitonas, os enchi-
dos, os doces, e os licores, dando a conhecer o que 
de melhor se produz no concelho. A Feira Terras do 
Lince é também um local privilegiado para realizar 
negócios. A abertura oficial do certame decorreu no 

dia 29 de julho, no Jardim da República. Durante a 
inauguração, o Presidente do Município de Penama-
cor, António Luís Beites Soares demonstrou satisfa-
ção pelo regresso do certame ao formato presencial. 
O autarca disse que o programa foi preparado para 
todos “dos oito aos oitenta”, com muito expositores 
do concelho e de concelhos vizinhos. António Luís 
Beites Soares disse, ainda, esperar que a Feira Terras 
do Lince seja maior a partir do próximo ano, com a 
esperada conclusão das obras da Zona Histórica.

A Feira Terras do Lince marca o 
calendário de verão em Penama-
cor, com uma mostra de produtos 
regionais, dos quais se destacam 
o mel, o azeite, as azeitonas, os 
enchidos, os doces, e os licores, 
dando a conhecer o que de  
melhor se produz no concelho. 
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A festa do Maior Madeiro de Portugal contou, mais 
uma vez, com mercado de Natal, tasquinhas, espa-
ço infantil, animação itinerante, fóruns, colóquios, 
feira do livro, showcooking, passeios pedestres e 
equestres, concertos e workshops, entre inúmeras 
atividades recreativas, gastronómicas e culturais. 
A inauguração aconteceu no dia 7 de dezembro, 
com visita aos expositores, comércio local e espaços 
decorados pela população. Durante a inauguração, 
o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
António Luís Beites Soares, disse que esta edição 
é a maior de sempre e que a autarquia pretende 
reforçar a aposta nos próximos anos. “É claramente 
importante elevar a qualidade dos eventos, para 

O Madeiro em Penamacor foi aceso, como manda a 
tradição, a 23 de dezembro, mas antes, no fim-de-
-semana de 17 e 18 de dezembro, destaque, ain-
da, para o VIII Passeio Equestre Vila Madeiro, para 
o Workshop “Salvaguarda da Floresta Autóctone”, 
para o Colóquio “A Produção de Mel e a Serra da 
Malcata”, para um Banho de Floresta, para o Con-
certo de Natal do Polo de Penamacor da AMDF, 
para mais um passeio Pedestre Vila Madeiro, para 
o Fórum Madeiro - A Chama da Tradição e para mais 
um concerto do artista Leonardo. Finalmente, o úl-
timo fim-de-semana arrancou com a animação da 
Banda “Fun Christmas” e da BFC Street Band, seguida  
dos concertos da Banda Filarmónica de Aldeia de 
João Pires e do Soul Gospel Project. O Maior Madeiro  
de Portugal foi depois aceso às 23:59, contando 
com as atuações da Fanfarra 4XX, dos Tok’Avaka-
lhar e das Concertinas de Alpedrinha. Até ao dia 25, 
de destacar o Circo Mágico de Natal, na Tenda Vila 
Madeiro. Todos os dias do evento contaram ainda 
com vários grupos de animação de rua que trouxe-
ram alegria à Vila.

PENAMACOR VILA 
MADEIRO CUMPRIU 
TRADIÇÃO
O Penamacor Vila Madeiro regressou, este ano, nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24 e 25 de dezembro. O Presidente do Município 
diz que a aposta é para reforçar nos próximos anos

MAIOR 
MADEIRO DE 
PORTUGAL FOI 
ACESO A 23

que estes sejam atrativos e tragam gente à Vila de 
Penamacor e dinamizem o comércio local. É um pro-
grama dos oito aos oitenta”, reforçou. Já de noite, 
a Concentração do Madeiro decorreu no Recinto da 
Nossa Senhora do Incenso, numa iniciativa que con-
tarou com a atuação da Tuna Académica “JÁ B’UBI 

E TOKUSKOPUS”, do Grupo de Cantares do Rancho 
Folclórico de Penamacor, de Grupos de Concertinas 
e de Bombos, dos Tok’Avakalhar e de os já habituais 
grupos espontâneos que ajudam a animar a festa. 
No dia seguinte, a festa prosseguiu com o Desfile do 
Madeiro, com os tratores a carregarem os troncos 
até ao Adro da Igreja. No fim-de-semana de 9, 10 
e 11 de dezembro, realce para os concertos de Os 
Duendes, do artista Leonardo, do grupo espanhol 
Indy Tumbita e dos alunos do polo de Penamacor 
da Academia de Música e Dança do Fundão (AMDF), 
para o Baile do Madeiro, com Artur e Márcia, para o 
6º Encontro de Cantares ao Menino e para o Passeio 
Pedestre Vila Madeiro.

A festa do Maior Madeiro 
de Portugal contou, mais 
uma vez, com mercado 
de Natal, tasquinhas, 
espaço infantil, anima-
ção itinerante, fóruns, 
colóquios, feira do livro, 
showcooking, passeios 
pedestres e equestres, 
concertos e workshops, 
entre inúmeras ativida-
des recreativas, gastro-
nómicas e culturais. 

              É claramente 
importante elevar a qua-
lidade dos eventos, para 
que estes sejam atrativos 
e tragam gente à Vila de 
Penamacor e dinamizem 
o comércio local. 
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A Sala Polivalente da Junta de Freguesia de Pena-
macor recebeu, no dia 18 de dezembro, o “Fórum 
Madeiro - A Chama da Tradição”, depois da pri-
meira edição ter decorrido em 2019. Esta iniciativa 
contou com as intervenções do Investigador da 
Covilhã, Carlos Madaleno, de André Oliveirinha, do 
Museu Municipal de Penamacor, e da Vice-Presi-
dente do Município de Penamacor, Ilídia Cruchinho. 
André Oliveirinha apresentou o estado do trabalho 
do projecto de investigação "Madeiro Património e 
Identidade", que vem sendo realizado desde 2019 
pelo Município de Penamacor. O técnico do Museu 
Municipal versou sobre as etnografias definidas até 
à data para as freguesias de Meimoa e Penamacor, 
bem como apresentou algumas conclusões do ponto  
de vista da análise etnográfica realizada dentro do 
concelho de Penamacor. Já Carlos Madaleno apre-
sentou a tradição das fogueiras de Natal no conce-
lho da Covilhã, enquadrando-a do ponto de vista 
histórico na paisagem cultural da Cova da Beira e 
centrando-se na sua Vila Natal o Teixoso. A iniciativa 
contou com cerca de duas deszenas de participantes, 
entre os quais representantes da Malta do Ano. Ilídia 
Cruchinho afirmou que, nesta época natalícia, faz 
todo o sentido falar do Madeiro e perspetivá-lo no 
futuro, afinando estratégias, naquela que é a maior 
tradição do concelho. “Os jovens da Malta do Ano 
têm uma participação muito ativa. Costumo-lhes  
dizer que a Câmara Municipal está aqui para lhes dar 

A 8ª edição do Passeio Equestre Vila Madeiro, que decorreu 
no dia 17 de dezembro, contou com cerca de meia centena 
de participantes. De realçar a participação de elementos da 
comunidade estrangeira residente no concelho e de conjun-
tos oriundos de Espanha. O programa incluiu uma prova de 
produtos Terras do Lince no Recinto de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, almoço no Estádio Municipal e uma rota dos 
sabores pelo centro da Vila. A noite foi livre pela Vila Madei-
ro. Este evento teve como objetivo mostrar o potencial do 
concelho de Penamacor para o turismo equestre e divulgar 

aos visitantes o Penamacor Vila Madeiro e os produtos 
endógenos  do concelho. Pela primeira vez, houve, ainda, 
lugar à atribuição de três prémios: cavaleiro com mais idade,  
cavaleiro com menos idade e melhor traje. Este evento,  
inserido no âmbito do Penamacor Vila Madeiro, resultou 
de uma parceria entre o Município de Penamacor, a Junta 
de Freguesia de Penamacor, a Associação de Criadores de 
Cavalos Lusitanos da Beira Interior, a Casa de Nossa Senhora 
do Incenso, a Exploração Agrícola José Nabais, a Coudelaria 
Ricardo Estrela e a ADEP.

A Igreja Matriz de Penamacor recebeu, no dia 17 
de dezembro, o já tradicional Concerto de Natal da 
Academia de Musica e Dança do Fundão (AMDF). 
Esta atuação contou com a participação dos alunos 
do polo do concelho da escola. O concerto esteve 
inserido no programa do evento Penamacor Vila 
Madeiro, sendo organizado pela AMDF em parceria 
com o Município de Penamacor.

FÓRUM MADEIRO – A CHAMA DA TRADIÇÃO 
REGRESSOU A PENAMACOR
A Sala Polivalente da Junta de Freguesia de Penamacor recebeu, nos dias 17 e 18 de dezembro, dois colóquios.  
O Madeiro e o Mel foram os temas em debate

O PRESENTE E O FUTURO  
DA PRODUÇÃO DO MEL

Já no dia 17 de dezembro, no mesmo local, decorreu 
o colóquio “A Produção de Mel e a Serra da Malcata”, 
que pretendeu discutir o presente e o futuro desta 
área de atividade e que teve como oradores Sara 
Nunes, Técnica do Município de Penamacor/Coges-
tão da Reserva Natural da Serra da Malcata, Ana 
Paula Sançana, da Cooperativa LousãMel, Filipe Nu-
nes, Produtor de Mel nos concelhos de Penamacor 
e Sabugal, e de Ilídia Cruchinho. Sara Nunes apre-
sentou o protocolo de cogestão da Reserva Natural 
da Serra da Malcata, identificando a área geográfica 
de trabalho, os seus intervenientes e os principais 
objectivos visando a perspetiva de valorização, 
promoção e comunicação dos produtos endógenos 
sempre de forma a rentabilizar os territórios em 
questão. Já Ana Paula Sançana, engenheira técni-
ca da Cooperativa LousãMel, entidade gestora pela 
Denominação de Origem Protegida do Mel da Serra 
da Lousã, apresentou todo o processo de certifica-
ção dos produtores afectos a esta cooperativa com 
produto DOP e as suas vantagens e desvantagens, 
desde o processo em si até ao momento da venda 

PASSEIO EQUESTRE PENAMACOR  
VILA MADEIRO CONTOU COM CERCA DE MEIA 
CENTENA DE PARTICIPANTES

IGREJA MATRIZ 
DE PENAMACOR 
RECEBEU 
CONCERTO DE 
NATAL DA AMDFapoio mas na retaguarda, nunca para intreferir na 

tradição, e que o Madeiro não precisa de ser sempre 
maior. O que é importante é manter a tradição e o 
que está à volta do Madeiro. Associado ao Madeiro, 
há um conjunto de tradições. E o que temos feito é 
também estudar e aprofundar este fenómeno que 
é uma tradição por todo o concelho e pela Beira”. 
Esta iniciativa teve como objetivo discutir o Madeiro 
enquanto identidade cultural destas comunidades, 
ditas de baixa densidade, unindo gerações distin-
tas que presenciaram estas vivências, registando as 
alterações do ponto de vista ritual e pragmático e 
podendo constituir-se como ferramenta de trabalho 
para salvaguarda deste património. 

no mercado, valorizando o produto em termos de 
custo. Por fim, Filipe Nunes apresentou o seu sis-
tema de produção de mel, valorizando o território 
enquanto espaço de forte produção. Este colóquio 
contou, ainda, com a presença de cerca de uma 
dezena de participantes, entre os quais alguns 
produtores de mel do concelho de Penamacor que  

participaram ativamente no momento de debate. 
Para a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Pena-
macor o concelho tem apostado na fileira do agro-ali-
mentar, tendo produtos com grande qualidade que 
vão desde o azeite à azeitona, ao queijo e ao mel.  
“Cabe-nos a nós também valorizar este setor para que 
seja um contributo para a economia de Penamacor.  

Existindo esta potencialidade, temos que a agarrar 
com força. É com muito agrado que temos visto cres-
cer a produção do mel e o número de apicultores. 
Queremos que o mel seja um produto emblemático 
e forte do concelho de Penamacor. Há muito poten-
cial e a nossa vontade é que haja a Denominação de  
Origem Protegida do mel da Serra da Malcata”.

              O que é importante é 
manter a tradição e o que está  
à volta do Madeiro. Associado 
ao Madeiro, há um conjunto  
de tradições. 
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A Academia Explorar e Aprender - experimentação 
e reforço de competências regressou, durante o 
período de férias escolares de verão, mais precisa-
mente durante o mês de julho. Este projeto pro-
movido pelo Município de Penamacor, no âmbito 
do Plano Integrado e Inovador de Combate ao In-
sucesso Escolar (PIICIE), consiste na realização de 
um conjunto de atividades no âmbito desportivo,  
educativo, cultural, artístico, tecnológico e científi-
co. Esta edição teve como grande novidade a in-
clusão de experiências no âmbito das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC), tendo sido, 

Cerca de 40 crianças e jovens, com idades compreen-
didas entre os 6 e os 16 anos, participaram na Coló-
nia de Férias do CLDS 4G Penamacor Inclusivo, du-
rante o mês de agosto. No decorrer da iniciativa, os 
participantes usufruíram de um conjunto de ativida-
des desportivas, educativas, culturais e de interação 
com as gentes do concelho de Penamacor. Os jovens 
e crianças puderam, ainda, visitar vários museus da 
região, contactar com a natureza e passar tardes di-
vertidas em diferentes piscinas da zona centro.

De forma a preservar, em registo áudio, o patrimó-
nio cultural imaterial da vila de Penamacor, crianças 
e jovens entre os 5 e os 13 anos deram voz e entoa-
ção a um conjunto de lendas, histórias e costumes 
que tem passado de geração em geração e que se 

O CLDS 4G Penamacor Inclusivo organizou o 
Workshop "Lidar e Intervir para o envelhecimento 
ativo", no dia 23 de novembro, no Auditório da 
Santa Casa da Misericórdia de Penamacor. Este 
workshop versou sobre o envelhecimento em 
Portugal e o papel dos profissionais de Geriatria 
no envelhecimento ativo, tendo como objetivo 
geral congregar os vários agentes do ecossistema  
empreendedor e social de Penamacor.

O CLDS 4G Penamacor Inclusivo levou, no dia 
17 de dezembro, a peça “Spetáculo de Natal”, 
à Casa do Povo de Penamacor. O teatro, inter-
pretado pela Byfurcação - Associação cultural, 
encantou miúdos e graúdos, com os duendes a 
tentarem descobrir quem raptou o Pai Natal.

O CLDS 4G Penamacor Inclusivo assinalou 
o Dia do Idoso com o espetáculo “Olha que 
duas”, na Casa do Povo de Penamacor, no dia 
2 de outubro. A entrada foi gratuita, sendo 
que no final houve uma sessão de autógrafos 
e fotografias. A Revista Portuguesa contou 
com as atuações de Natalina José, Florbela 
Queiroz, Raquel Caneca, Gonçalo Brandão, 
Sara Inês e Ricardo Miguel. A atuação contou 
com cerca de uma centena de espetadores.

CRIANÇAS E JOVENS REGISTAM HISTÓRIAS  
DE PENAMACOR PARA PRESERVAR MEMÓRIA

ACADEMIA EXPLORAR E APRENDER  
REGRESSOU PARA MAIS UMA EDIÇÃO DE VERÃO
A Academia Explorar e Aprender regressou, durante o mês de julho, para mais uma edição de verão. Os participantes tiveram a 
oportunidade de realizar um conjunto de atividades no âmbito desportivo, educativo, cultural, artístico, tecnológico e científico

CLDS 4G PROMOVEU 
COLÓNIA DE FÉRIAS

CLDS 4G ORGANIZOU 
SESSÃO SOBRE O 
ENVELHECIMENTO ATIVO

CLDS 4G PENAMACOR 
INCLUSIVO LEVOU 
TEATRO DE NATAL  
À CASA DO POVO DE 
PENAMACOR

CASA DO POVO 
RECEBEU 
ESPETÁCULOS  
COM NATALINA 
JOSÉ E  
FLORBELA 
QUEIROZ

O CLDS 4G Penamacor Inclusivo levou a ati-
vidade “Cinema ao Ar Livre” a 12 localida-
des do concelho, durante o mês de agosto. 
A iniciativa envolveu cerca de meia centena 
de espetadores que tiveram a oportunidade 
de assistir ao filme “Pátio das Cantigas”. A 
atividade “Cinema ao Ar Livre” contou com 
a colaboração de todas as juntas de fre-
guesia do concelho de Penamacor, sendo 
que Meimoa, Vale da Senhora da Póvoa, 
Meimão, Benquerença, Penamacor, Aldeia 
do Bispo, Aldeia de João Pires, Águas,  
Pedrógão de São Pedro, Bemposta, Ara-
nhas e Salvador foram as localidades que 
acolheram o evento. Durante as sessões, 
houve ainda direito a pipocas, que foram 
distribuídas pelos presentes.

CLDS 4G LEVA 
SESSÕES DE CINEMA 
AO AR LIVRE A 12 
LOCALIDADES

As histórias foram registadas 
em suporte áudio no Ateliê de 
Verão 2022 promovido pela 
Junta de Freguesia de Pena-
macor. Esta atividade permi-
tiu aos mais novos descobrir 
uma pequeníssima parte do 
património cultural imaterial 
da vila, que desconheciam, e 
que importa lembrar e  
preservar como memória  
e que de certa forma constitui 
a nossa identidade.

assumem como parte da história da vila de Pena-
macor. As histórias foram registadas em suporte 
áudio no Ateliê de Verão 2022 promovido pela Jun-
ta de Freguesia de Penamacor. Esta atividade per-
mitiu aos mais novos descobrir uma pequeníssima 

parte do património cultural imaterial da vila, que 
desconheciam, e que importa lembrar e preservar 
como memória e que de certa forma constitui a 
nossa identidade. Simultaneamente desenvolveu-se  
um pequeno projeto de matriz inclusiva, isto é, 
acessível a todas a pessoas, sejam elas pessoas de 
baixa visão, estrangeiros residentes que não domi-
nam a leitura em português ou penamacorenses 
que não tenham acesso a estes registos escritos das 
primeiras décadas do século XX. De realçar a cola-
boração de todos os intervenientes, pelo empenho 
e vontade de construir um registo que perpetuará 
na memória coletiva da Vila, e da Santa Casa da 
Misericórdia local, que contribuiu com imagens do 
seu património azulejar para ilustrar e enriquecer a 
lenda da Viagem da Rainha Santa Isabel a Penama-
cor. O resultado final pode ser visionado no vídeo 
disponível no canal de Youtube do Município.

Este projeto promovido pelo 
Município de Penamacor, no 
âmbito do Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insu-
cesso Escolar (PIICIE), consiste 
na realização de um conjunto de 
atividades no âmbito desportivo, 
educativo, cultural, artístico, 
tecnológico e científico.

igualmente, dada primazia a novas experiências 
privilegiando a atividade física em contacto com a 

natureza, promovendo a consciencialização para a 
sustentabilidade ambiental e a adoção de estilos 
de vida saudáveis e retirando benefícios físicos e psi-
cológicos desse mesmo contacto com a natureza. Di-
nâmica de grupo, cinema, insufláveis, programação 
e robótica, banhos de floresta, paddle, crossfit kids, 
water ball, piscina, dance spot, tiro ao alvo e com 
besta, paintball kids, jogos de raquete, aquáticos e 
coletivos, hidrokids, ginástica acrobática, voleibol de 
praia, ateliers e ações de sensibilização como ativi-
dades de recolha e separação de lixo foram algumas 
das muitas atividades realizadas nesta edição.
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O Festival Figuras, Factos e Lugares - Jaime Lopes 
Dias regressou para a segunda edição no Vale da 
Senhora da Póvoa, nos dias 26 e 27 de novembro, 
depois da edição de estreia ter decorrido em 2020. 
O evento, organizado pelo Município de Penamacor, 
em colaboração com a Junta de Freguesia local, 
pretendeu ser, além de uma homenagem ao seu 
patrono, uma ação de enaltecimento do vastíssi-
mo património cultural do concelho de Penamacor 
e daquela freguesia. O momento alto do certame 
deste fim-de-semana cultural foi o concerto resul-
tado de uma Residência Artística, na qual, durante 
quatro dias, oito músicos sob a coordenação de 
António Bexiga trabalharam os aspetos ligados 
à etnomusicologia deste território, construindo 
um espetáculo musical com base nas recolhas do  
etnógrafo. Destaque também para a apresentação 
do livro “O concelho de Penamacor na etnografia de 
Jaime Lopes Dias”, que reúne todas as referências 
ao concelho de Penamacor presentes nos 11 volu-
mes da obra “Etnografia da Beira” do autor. Durante 
o evento, de realçar, ainda, as visitas aos lagares de 
António Mendes (Lagar do Tó Padeiro) e do Vaz, 

O Museu de Arte Sacra da Covilhã recebeu, no dia 15 
de outubro, o colóquio “A Materialidade na Religio-
sidade Popular - O Ex-Voto”, que teve como orado-
res Alberto Correia, José Dionísio, André Oliveirinha, 
do Municipal de Penamacor, e Carlos Madaleno, do 
Museu de Arte Sacra da Covilhã. Este colóquio pre-
tendeu divulgar o projeto, do qual fazem parte o 
Museu de Arte Sacra da Covilhã, o Museu Municipal 
de Penamacor, o Município de Belmonte e o Museu 
Arqueológico do Fundão, que pretende desenvolver 
um trabalho em rede intermunicipal, através dos 
referidos museus, que visará a criação de uma pu-
blicação onde figurarão todos os exemplares deste 

FESTIVAL FIGURAS, FACTOS E LUGARES 
VAI PERCORRER O CONCELHO
Decorreu a segunda edição do Festival Figuras, Factos e Lugares – Jaime Lopes Dias, uma homenagem a Jaime Lopes Dias, 
“filho” do Vale da Senhora da Póvoa e importante etnógrafo do século XX, com um papel preponderante na salvaguarda e na 
divulgação do património etnomusical desta região. O Festival vai ter, agora, um carácter itinerante, percorrendo o concelho e 
homenageando outras figuras importantes das várias freguesias de Penamacor.

que incluíram degustações, um showcooking com 
Marco Santos, um teatro popular da Casa da Cultura 
de Orada e uma atuação das Adufeiras do Paúl, os 
concertos do projeto Raia e do grupo “Três Moças” 
e umas “Conversas Improváveis com o Património”, 
com Jorge Lira e André Oliveirinha, que apresen-
taram o estado dos trabalhos de investigação em 
torno dos instrumentos pastoris: Gaita da Beira 
Baixa e Pífaro. Presente na inauguração do festival, 
estiveram a Vice-Presidente do Município de Pena-
macor, Ilídia Cruchinho, o bisneto de Jaime Lopes 
Dias, Lucas Manarte, em representação da família, 
Ángel Espina Bárrio, membro da Junta Diretiva do 
Instituto de Investigações Antropológicas de Castilla 
e León de Salamanca, e o Presidente da Junta de 
Freguesia do Vale da Senhora da Póvoa, José Filipe 
Mugeiro. A Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Penamacor explicou que o Festival Figuras, Factos 
e Lugares terá um carácter itinerante. “O festival 
chama-se assim porque queremos precisamente 
dar a conhecer figuras do nosso concelho e factos e 
lugares a elas ligadas que valem a pena preservar e 
divulgar. Iniciamos hoje com a grande figura de Jai-
me Lopes Dias, com um legado extraordinário que 
nos deixou em prol da salvaguarda do património 
imaterial não só de Penamacor mas de vários con-
celhos da Beira Baixa. Este festival foi pensado como 
um festival itinerante. Hoje está no Vale da Senhora 
da Póvoa mas brevemente estará noutras freguesias 
porque o concelho de Penamacor tem outras figuras 
que vale a pena dar a conhecer. No entanto, deixo 
um desafio à Junta de Freguesia do Vale da Senhora 
da Póvoa para que este festival tenha continuidade. 
Com a colaboração da Câmara mas que as juntas de 
freguesia e as associações locais deem continuida-
de a estes festivais. Desta forma, podemos dar um 
impulso à cultura, valorizando o que é nosso, com a 
participação de todos”, disse. O livro “O concelho de 
Penamacor na etnografia de Jaime Lopes Dias” pode 
ser descarregado em www.cm-penamacor.pt.

PENAMACOR, COVILHÃ, BELMONTE E FUNDÃO ARRANCAM  
COM PROJETO PARA ESTUDAR RELIGIOSIDADE POPULAR

250 ESCUTEIROS NO CONCELHO

território. Pretende-se, ainda, valorizar, estudar e 
salvaguardar esta expressão da cultura material da 
religiosidade popular. No mesmo âmbito, a exposição  

“Ex-Votos na Cova da Beira - A Materialidade na  
Religiosidade Popular” esteve patente até ao dia 26 
de novembro no Museu de Arte Sacra da Covilhã. 
Além da inauguração desta exposição e do coló-
quio, a iniciativa contou, igualmente, com diversos 
momentos musicais pelo ranchos do Refúgio e Co-
ração de Maria do Ferro. Para Ilídia Cruchinho, Vi-
ce-Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, 
este trabalho conjunto entre os diversos municípios 
pretende dar substância à valorização dos Ex-Votos. 
“É o início de um projeto que tem muito para traba-
lhar. Hoje é dado o primeiro passo e tenho a certeza 
que vai dar frutos”, disse.

250 escuteiros estiveram em Penamacor, entre os 
dias 1 e 4 de agosto, a conhecer o concelho, tendo 
também, entre várias atividades, realizado trabalho 
comunitário, junto de diversas instituições concelhias. 
10 grupos de 25 escuteiros realizaram limpezas, 
pinturas, algum trabalho agrícola, entre outras tare-
fas, junto do Lar Dona Bárbara Tavares da Silva, do 
Instituto Social Cristão Pina Ferraz, da Santa Casa da 
Misericórdia, do Centro de Dia da Liga dos Amigos de 
Pedrógão de São Pedro, dos Bombeiros Voluntários 
de Penamacor, das Juntas de Freguesia de Aranhas, 
Penamacor e Meimão e do Município. Foram, ainda, 

realizadas atividades de lazer e desportivas como de 
desporto de orientação. No dia 2 de agosto, decorreu 
uma vigília escutista, no Jardim da República, que 
contou com a presença do Bispo de Aveiro, António 

Manuel Moiteiro Ramos, e do Padre da Paróquia, Rui 
Manique. No dia 3 decorreu, ainda, um arraial escu-
tista no Jardim da República, aberto à comunidade e 
que contou com as atuações de Pedro Domingues e 
do Rancho Folclórico de Penamacor. Estas atividades 
decorreram no âmbito do 24º Acampamento Na-
cional (ACANAC) Escutista, que teve lugar no Centro 
Nacional de Atividades Escutistas, em Idanha-a-Nova, 
entre 1 e 7 de agosto, com cerca de 18.000 escutei-
ros. Esta iniciativa teve o apoio do Município e do 
Grupo de Escoteiros AEP 163 de Penamacor, além das 
restantes instituições referidas.

250 escuteiros estiveram em 
Penamacor, entre os dias 1 e 4 
de agosto, a conhecer o conce-
lho, tendo também, entre várias 
atividades, realizado trabalho 
comunitário, junto de diversas 
instituições concelhias. 
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O Município assinalou o Dia Mundial da Música, ce-
lebrado a 1 de outubro, com a conversa com música 
“Palheta um instrumento regional”, no dia 7 de ou-
tubro, em Meimão. A atividade, dinamizada por Jor-
ge Lira, esteve inserida na rubrica da programação 
do Museu Municipal "Conversas Improváveis com o 
Património / Concertos com História" e apresentou 
a Palheta, um instrumento musical que integra o 
espólio daquele espaço com dois exemplares. De 
referir que os únicos exemplares existentes de pa-

Cerca de 40 espetadores assistiram, no dia 4 de 
setembro, ao espetáculo “Lugares Legados”, que 
decorreu na Praça do Ex-quartel de Penamacor. A 
apresentação teatral versou sobre o Castelo da Vila, 
tendo como pano de fundo as tradições de outros 
tempos e a história local, através de testemunhos 

Mais de meia centena de pessoas marcaram presença na 
Visita Guiada e Encenada “Os Mistérios da Penha de Má 
Cor”, que decorreu em Penamacor, no dia 12 de agosto. 
Esta atividade teve como temática o imaginário local e as 
lendas associadas à Vila raiana, onde o visitante se dei-
xou envolver por questões relacionadas com os mistérios 
de Penamacor. Com esta iniciativa, pretendeu-se criar um 
ambiente de mistério e superstição, outrora vivido nesta 
localidade de fronteira. “Os Mistérios da Penha de Má Cor” 

contou com algumas figuras do imaginário popular, como 
o “Lobisomem”, a “Boa Hora”, a “Má Hora” e a “Bruxa”, 
música e animação com fogo. A iniciativa foi realizada no 
âmbito da política de salvaguarda e divulgação do pa-
trimónio cultural do concelho que o Município, através do 
Museu Municipal, tem vindo a desenvolver. Já no dia 30 de 
julho, decorreu uma Visita Guiada e Encenada ao Ex-Quar-
tel Militar de Penamacor.

O filme português “Restos do Vento”, que teve o 
apoio da Câmara Municipal de Penamacor e da Junta 
de Freguesia de Meimão, foi exibido no recinto de 
festas do Meimão. O filme, que foi gravado naquela 
freguesia, foi visto na localidade por mais de 200 
pessoas que não quiseram perder a longa-metra-
gem que integrou a Seleção Oficial - “Special Scree-
nings” - Fora de Competição do Festival de Cannes, 
onde teve a sua estreia mundial. Presença notada na 
exibição do filme foi a do realizador Tiago Guedes, 
do ator João Pedro Vaz e de alguns membros da 
produção que estiveram em rodagem mais de dois 
meses na aldeia. Para o Presidente da Junta de Fre-
guesia de Meimão, André Jacinto Silva, a rodagem do 
filme na freguesia a que preside é importante para 
a divulgação não só do Meimão mas do concelho. 
“O filme está a dar a conhecer as nossas paisagens, 
a freguesia e o concelho. Está a ser exibido lá fora 
em vários países e isto está a ser muito bom, como 
divulgação turística. Já lhes disse que quando qui-
serem voltar estão à vontade que temos tudo para 
os acolher”, disse. Já o realizador Tiago Guedes ex-
plicou a escolha de Meimão para a rodagem do fil-
me. “Estávamos à procura de um lugar que reunisse 
algumas características como ser uma aldeia num 
vale e ter eólicas. Depois porque me apaixonei por 
alguns destes lugares. As filmagens correram muito 
bem. Foi espetacular e fomos muito bem recebidos”, 
adiantou. Tiago Guedes acrescentou, ainda, que é 
provável que possa passar outro projeto pelo conce-

A Biblioteca Municipal de Penamacor recebeu, entre 
os dias 5 e 30 de setembro, a exposição “Borda-
dos e Outras Atividades”. Esta exposição vem na 
sequência do ateliê com o mesmo nome realizado 
pela Junta de Freguesia de Penamacor, entre 18 de 
julho e 31 de agosto. Este ateliê decorreu na Casa 
do Povo e contou com 28 inscritos, entre crianças 
e adolescentes.

EXPOSIÇÃO “BORDADOS 
E OUTRAS ATIVIDADES”  
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

“RESTOS DO VENTO” EXIBIDO EM MEIMÃO  
COM PRESENÇA DE TIAGO GUEDES

TEATRO SOBRE CASTELO  
ANIMOU PRAÇA DO EX-QUARTEL

“OS MISTÉRIOS DA PENHA DE MÁ COR” 
ENVOLVEU MAIS DE MEIA CENTENA

MUNICÍPIO ASSINALOU DIA MUNDIAL DA MÚSICA COM SESSÃO SOBRE A PALHETA
lhetas se encontram nos concelhos de Penamacor, 
Idanha-a-Nova e Fundão, sendo que estes instru-

mentos têm um cariz transfronteiriço uma vez que 
pertencem à família das dulzainas espanholas. Esta 
iniciativa inseriu-se também no processo de inven-
tariação e valorização do espólio do Museu Muni-
cipal, tendo como objetivo divulgar e promover a 
palheta enquanto instrumento tradicional regional. 
Antes, de manhã, foi ainda realizada uma sessão 
exclusiva para a comunidade escolar. De referir que 
este instrumento está a ser estudado, estando pre-
vista uma futura publicação.

A apresentação teatral versou 
sobre o Castelo da Vila, tendo 
como pano de fundo as tra-
dições de outros tempos e a 
história local, através de teste-
munhos de elementos da  
comunidade penamacorense. 

de elementos da comunidade penamacorense. Esta 
criação e produção Saga Storica CRL contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Penamacor, sendo 

que, depois de uma primeira fase em que foram  
registados os testemunhos e memórias dos popula-
res de 15 localidades e a relação destas gentes com 
o seu património, foi apresentada a materialização 
destas entrevistas em vídeo e em palco. Penamacor 
foi, assim, uma das localidades escolhidas.

lho. “É provável. Hoje ao voltar para cá tive um sen-
timento de alegria muito forte. Acredito que possa 
voltar”. Recorde-se que o filme gravado na freguesia 
de Meimão tem Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel 
Abreu, João Pedro Vaz e Gon-
çalo Waddington nos papéis 
principais. Esta é uma lon-

ga-metragem de Tiago Guedes, com argumento de 
Tiago Rodrigues e Tiago Guedes, produzida por Paulo 
Branco. O filme tem sido presença assídua em vários 
festivais pelo mundo inteiro tendo já arrecadado 

prémios em Espanha e Itália. 
Está prevista a exibição em 
França e no Brasil.O filme tem sido 

presença assídua em 
vários festivais pelo 
mundo inteiro tendo 
já arrecadado prémios 
em Espanha e Itália.
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Foi inaugurada a exposição comemorativa dos 70 
anos do Instituto Social Cristão Pina Ferraz “Carlota 
e Francisco de Pina Ferraz”, no dia 28 de outubro, 
no Museu Municipal de Penamacor. Recorde-se que 
o Instituto Social Cristão Pina Ferraz comemora, este 
ano, 70 anos de história e é, neste âmbito, que se 
inscreve a presente exposição. A viagem que, através 
dela, é proposta tem início ainda na segunda metade 
do século XIX, perpassa todo o percurso de vida dos 

A atividade Animação de Verão, organizada pela 
Junta de Freguesia de Penamacor, regressou du-
rante os meses de junho e julho para animar a Vila 

O Município de Penamacor, em parceria com a 
Escola Geração Musical, levou, durante os me-
ses de julho e de agosto, animação às zonas de 
lazer do concelho com um Ciclo de Concertos 
de Verão. Os concertos foram realizados por 
alunos da Escola e pretenderam, além de dar 
alguma animação a quem visita esses locais, 
mostrar o tipo de ensino praticado na Escola.

CICLO DE 
CONCERTOS 
DE VERÃO 
REGRESSOU

CONCELHO RECEBEU 
SEGUNDA EDIÇÃO 
DOS ENCONTROS DE 
NARRAÇÃO ORAL

“UM OLHAR SOBRE A OBRA  
DE BERTINO CORDEIRO” ESTEVE 
PATENTE NO MUSEU MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO COMEMORA 70 ANOS DO INSTITUTO 
SOCIAL CRISTÃO PINA FERRAZ ATÉ ABRIL

ANIMAÇÃO DE VERÃO  
REGRESSOU PARA DINAMIZAR ECONOMIA LOCAL

seus beneméritos, Carlota e Francisco de Pina Ferraz, 
e caminha até aos dias de hoje, num périplo que, 
não raras vezes, tem caminhado a par e passo e de 
forma indissociável com a história do concelho de Pe-
namacor, nomeadamente, respondendo às diversas 

situações sociais que esta foi vivendo. Para o Presi-
dente da Câmara Municipal de Penamacor, António 
Luís Beites Soares, esta é uma “exposição com muito 
conteúdo e que dignifica a memória de Carlota e 
Francisco Pina Ferraz” mas também “da Instituição 
que ainda hoje tem um papel importantíssimo não 
só do ponto de vista social e educativo mas agrícola, 
pecuário e ambiental”. O autarca garantiu, ainda, 
que o Executivo que encabeça continuará a apoiar 
a Fundação naquilo que for necessário. “Estamos 
cá para ser parceiros no que a Fundação necessite”, 
disse. Já o Diretor da Instituição, António Tomás, 
explicou que a mostra agora inaugurada convida a 
uma “viagem com mais de 170 anos ao legado da 
vida dos beneméritos” e à “obra que eles próprios 
construiram”. Para António Tomás, esta é “uma obra 
que se fez com vontade e entrega” e “que deixa a 
pegada na gente desta terra, nas mulheres e nos 
homens” que por lá passam. Para o responsável, o 
Instituto procura “todos os dias ajudar cada um a 
encontrar o seu próprio caminho”, garantindo que a 
“obra está viva e é para continuar”.
Esta mostra está patente no Museu Municipal, até 
ao dia 2 de abril de 2023, podendo ser visitada de 
terça-feira a domingo, entre as 9:00 e as 12:30 e 
entre as 14:00 e as 17:30.

com muita música. O evento, que teve a sua estreia 
em 2016 e que pretende animar a vida noturna e 
dinamizar a economia local, contou, mais uma vez, 
com muita música junto a vários estabelecimentos 
comerciais. O Jardim da República, o Largo D. Bár-
bara Tavares da Silva, o Café Arco e o Alto da Pra-
ça receberam os concertos de música tradicional e 
popular portuguesa Econtro Trovas & Canções, de 
tributo à música portuguesa pelos Rosa Negra Band, 
de Pedro Domingues, de música tradicional com o 
grupo Beiroando Ensemble e de Pop/Rock dos anos 
70, 80 e 90 com os King’Size, além do espetáculo 
Fadistas e Fadistagens e do set do DJ Tiago Robalo.

A atividade Penamacontos regressou, entre os 
dias 6 e 28 de agosto, a vários locais do con-
celho de Penamacor. Sob o mote “A dar largos 
e lares à imaginação”, pretendeu-se com estes 
encontros de narração oral formar leitores, 
contribuir para a preservação da memória co-
letiva e oferecer um dia diferente aos idosos, 
famílias e crianças do concelho. O Centro de Dia 
de Pedrógão de São Pedro, o Instituto Social 
Cristão Pina Ferraz, as Piscinas Municipais, os 
largos das igrejas de Aranhas e Benquerença, 
a UCCI Lar D. Bárbara Tavares da Silva, o Lar 
D. Bárbara Tavares da Silva, o Jardim da Repú-
blica e a Zona de Lazer de Meimoa foram os 
locais por onde passou a iniciativa nesta se-
gunda edição. O Penamacontos foi promovido 
pelo Município de Penamacor, com o apoio da 
Biblioteca Municipal (BMP) e das Juntas de Fre-
guesia de Aranhas, Benquerença e Meimoa, e 
contou com a participação de Rosa Gonçalves e 
os “Poémios” Baptiste Fesler e Petter Steen, de 
Estefânia Surreira, de Thomas Bakk, de Alcina 
Cruchinho (BMP) e das trovadoras itinerantes 
Josy Correia e Luciana Costa.

A dedicação de Bertino 
levou-o a diferentes 
tipos de trabalho como: 
desenho à pena, colagem, 
pintura, escultura em ma-
deira e cerâmica, objetos, 
altos e baixos-relevos, 
entre outros, tendo cria-
do várias instalações. 

A exposição de pintura e escultura “Um olhar sobre a 
obra de Bertino Cordeiro” esteve patente no Museu 
Municipal de Penamacor até ao dia 30 de setembro, 
tendo sido selecionadas para esta mostra um total 
de 35 obras do artista. Bertino Nascimento Cordeiro 
nasceu no Porto em 1928. Tinha nome de compositor 
mas, no entanto, tornou-se um exímio pintor e es-
cultor de música da tradição europeia, contando no 
fim da vida com cerca de 16 000 obras. Iniciou a sua 
obra em 1959, realizando a sua primeira exposição 
individual, no Ateneu da cidade do Porto. Mudou-se 
para Paris nesse mesmo ano de 59, tornando-se bol-
seiro da Fundação Calouste Gulbenkien. Terminada a 
bolsa, que teve duração de um ano, decide prolon-
gar a sua estadia em Paris. Apresenta os seus traba-
lhos em Estocolmo numa viagem de visita aos países 
nórdicos, em 1967, e de seguida em Londres, onde a 
sua pintura é reconhecida e começa a ser adquirida. 
Numa iniciativa do historiador Joaquim Veríssimo 
Serrão, Bertino foi um dos 
convidados para a mostra “10 
ans d'art portugais à Paris, 
1960-1970”, patente no Cen-
tro Cultural Português da ca-
pital francesa. A dedicação de 
Bertino levou-o a diferentes 

tipos de trabalho como: desenho à pena, colagem, 
pintura, escultura em madeira e cerâmica, objetos, 
altos e baixos-relevos, entre outros, tendo criado 
várias instalações. Ao longo da sua vida, participou 
em numerosas exposições individuais e coletivas, em 
particular com o grupo letrista, no qual se inclui par-
te significativa do seu trabalho artístico. Bertino ex-
pôs com nomes como Manuel Cargaleiro, Ângelo de 
Sousa, António de Assunção Sampaio, António Qua-
dros, Artur Bual, Charters de Almeida, D’Assumpção, 
Irene Vilar, Mário Eloy, entre outros. Entre as expo-
sições realizadas tanto em Paris como em Portugal, 
ao longo da sua vida, estão: em 1958 exposição no 
Salão do Turismo, em Coimbra; em 1964 exposição 
individual em Paris – Galeria La Laggia – (relevos); no 
Centro cultura da F. C. Gulbenkian; em 1968 exposi-
ção na Casa de Portugal com Manuel Cargaleiro; em 
1969 – exposição individual na galeria Interforma e 
no Casino do Estoril; em abril 1969 exposição em 

grupo na Casa de Portugal, 
em Paris; e entre 1983-
1986 no Salão dos letris-
tas em Paris, Grand Palais, 
onde apresentou um painel 
de 10 metros – uma enci-
clopédia dos compositores.

(...) convida a uma “viagem 
com mais de 170 anos ao 
legado da vida dos bene-
méritos” e à “obra que eles 
próprios construiram".
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O semanário desportivo da Beira Interior Tribuna 
Desportiva promoveu, no dia 2 de setembro, em 
Benquerença, a cerimónia de entrega de prémios 
a todos os agentes que se distinguiram na última 
temporada desportiva. A Gala do Desporto Tribuna 
Desportiva / CM Penamacor decorreu na Praia Fluvial 
"O Moinho" e, entre os vários premiados, distinguiu 
a atleta da Associação Desportiva Penamacorense 
(ADEP) Filipa Maísa, pela primeira internacionaliza-
ção, o atleta da Associação Desportiva Recreativa e 
Cultural de Pedrógão de São Pedro, Dany Ribeiro, 

GALA DA TRIBUNA DESPORTIVA  
DISTINGUIU OS MELHORES EM BENQUERENÇA

(...) entre os vários premiados, 
distinguiu a atleta da Associação 
Desportiva Penamacorense (ADEP) 
Filipa Maísa, pela primeira interna-
cionalização, o atleta da Associação 
Desportiva Recreativa e Cultural 
de Pedrógão de São Pedro, Dany 
Ribeiro, como melhor marcador 
do Campeonato Distrital e melhor 
jogador do clube (...)

como melhor marcador do Campeonato Distrital e 
melhor jogador do clube, e o dirigente do mesmo 

emblema António Pinto, com o Troféu Prestígio. A 
Câmara Municipal de Penamacor e a Junta de Fre-
guesia de Benquerença receberam, ainda, um troféu 
pelo excelente acolhimento a todos os convidados e 
premiados. O Presidente do Município de Penama-
cor, António Luís Beites Soares, deu os parabéns à 
Tribuna Desportiva pela gala e pelos quase 30 anos 
de história, lembrando que não é fácil para os meios 
de comunicação social regional sobreviverem. O 
autarca deu ainda os parabéns aos premiados e a 
todos os dirigentes desportivos distritais.

O jovem penamacorense José Cristiano estreou-se 
como internacional português na seleção nacional 
de sub15. Natural de Aldeia do Bispo e tendo repre-
sentado a Associação Desportiva Penamacorense 
(ADEP), entre 2015 e 2020, José Cristiano repre-
senta atualmente o Sporting CP. O atleta tornou-se 
internacional pelas seleções jovens de Portugal no 
último dia 3 de novembro num jogo frente à Seleção 
da Estónia no Torneio de Desenvolvimento da UEFA 
que decorreu no Algarve. José Cristiano foi titular 
neste jogo, tendo repetido essa titularidade dois 
dias depois frente à Turquia. Frente à Itália, entrou 
aos 41 minutos. 
Recorde-se que, no passado dia 1 de junho, foi en-
tregue a Medalha de Mérito Municipal - Grau Cobre 

JOSÉ CRISTIANO TORNA-SE INTERNACIONAL PORTUGUÊS
ao atleta do Sporting Clube de Portugal e ex-atleta 
da ADEP pelos êxitos conseguidos no campo des-
portivo. Residente e natural da Freguesia de Aldeia 

do Bispo iniciou a sua caminhada na Associação 
Desportiva Penamacorense em 2015, com apenas 
7 anos. Desde cedo, demonstrou o seu talento e 
aptidão para a prática de futebol, tendo desper-
tado interesse a nível nacional e além fronteiras. O 
avançado chegou a um dos grandes do panorama 
desportivo nacional em 2016: o Sporting Clube de 
Portugal. É residente na Academia desde o ano pas-
sado. Na época desportiva de 2021/2022 assinou, 
um dia depois de completar 14 anos, um contrato 
de formação com o clube verde e branco. José Cris-
tiano diz ser um orgulho assinar pelo Sporting, lem-
brando que este foi apenas o primeiro passo para 
alcançar o seu grande objetivo. Quem o conhece e o 
viu jogar diz que tem um grande talento.
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O concelho de Penamacor voltou a receber a Volta a Portugal de Juniores, nos 
dias 27 e 28 de agosto, naquelas que foram a 3ª e 4ª etapas da 16.ª edição da 
prova. A terceira etapa ligou Sabugal a Penamacor, num traçado de 129,4 qui-
lómetros, sendo que, no concelho de Penamacor, passou por Aldeia do Bispo, 
Salvador, Bemposta e Pedrógão de São Pedro, chegando depois à Vila onde 
esteve instalada a meta. A Volta a Portugal de Juniores decorreu de 25 a 28 
de agosto e integrou quatro etapas, sendo que a última, que decorreu entre 
Fundão e Covilhã, também passando em Penamacor e Meimoa.

As Piscinas Municipais e a Piscina do Parque de Campismo do Freixial receberam o 
evento Animação Desportiva 2022, durante o mês de agosto e arranque do mês 
de setembro. Esta iniciativa, promovida pelo Município de Penamacor, pretendeu 
levar animação aos utentes destas infraestruturas ao mesmo tempo que promove o 
desporto e hábitos de vida saudáveis, levando às piscinas uma grande diversidade 
de atividades.

Decorreu, nos dias 1, 2 e 3 de julho, o Idanha Cup, com a participação 
da Associação Desportiva Penamacorense (ADEP) no escalão de sub-15 
em futebol de 11. O torneio homologado pela Federação Portuguesa de 
Portugal contou com a participação de 44 equipas de todo o país nos 
escalões de benjamins, infantis e iniciados e decorreu durante três fins-
-de-semana nos concelhos de Penamacor e Idanha-a-Nova. A 11ª edição 
deste torneio, organizado pela 2BE - Associação para o Fomento da  
Actividade Social, Desportiva e Intercâmbio Cultural, em parceria com as 
Câmaras de Idanha-a-Nova e Penamacor, trouxe, de acordo com a orga-
nização, cerca de 620 atletas e 110 treinadores e treinadores adjuntos, 
acompanhados por cerca de 600 adeptos e familiares que estiveram 
nos estádios a apoiar as suas equipas. Os jogos decorreram no Estádio 
Municipal de Idanha-a-Nova, no Complexo Desportivo de Pedrógão de 
São Pedro e no Estádio Municipal de Penamacor.

IDANHA CUP TERMINA  
11a EDIÇÃO EM PENAMACOR  
E IDANHA-A-NOVA

PISCINAS MUNICIPAIS E DO PARQUE  
DE CAMPISMO DO FREIXIAL RECEBERAM 
ATIVIDADES DESPORTIVAS

CONCELHO RECEBEU  
ETAPAS DA VOLTA A 
PORTUGAL DE JUNIORES
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JANEIRO MARÇOFEVEREIRO
TRADIÇÕES

TODO MÊS
CANTAR AS JANEIRAS 
SEXTAS-FEIRAS E SÁBADOS
MEIMOA | Org.: ACDAM

LIVROS E LEITURAS

10 A 24 JAN. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
A LUVA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

CINEMA

18 JAN. 
AQUI HÁ CINEMA: MARIA, RAINHA  
DOS ESCOCESES
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

EVENTO

27, 28 E 29 JAN.
FESTA DAS VARAS DO FUMEIRO
ARANHAS | Org.: CMP; JFA; RFA

PASSEIOS PEDESTRES

DATA A DEFINIR 
PASSEIO PEDESTRE PR2: MOINHOS DA BASÁGUEDA
INSCRIÇÕES: www.cm-penamacor.pt 
INFORMAÇÕES: 969 922 880
PENAMACOR | Org.: CMP

EXPOSIÇÕES

ATÉ 2 DE ABRIL
CARLOTA E FRANSCICO DE PINA FERRAZ  
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 70 ANOS 
DO INSTITUTO SOCIAL CRISTÃO PINA FERRAZ
VISITAS: Terça-feira a domingo, das 09:00h  
às 12:30h e das 14:00h às 17:30h
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

CONVÍVIOS

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

COLÓQUIOS

DATA A DEFINIR
CONVERSAS IMPROVÁVEIS COM O PATRIMÓNIO
PENAMACOR | Casa da Memória da Medicina Sefardita  
Ribeiro Sanches | Org.: CMP

CINEGÉTICA

04 FEV. 
17ª MONTARIA CASA PESSOAL DA RTP
PENAMACOR | Org.: CMP; Casa do Pessoal da RTP

LIVROS E LEITURAS

07 A 22 FEV. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
LAR DOCE LAR
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

TRADIÇÕES

13 A 17 FEV. 
CARNAVAL NA BIBLIOTECA
A biblioteca disponibiliza/aluga fatos de carnaval para 
adulto e criança, mediante caução.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

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

CINEMA

15 FEV. 
AQUI HÁ CINEMA: FAMILIA ADDAMS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

TRADIÇÕES

17 FEV.
DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS
PENAMACOR | Org.: AERS

TRADIÇÕES

19 FEV.
DESFILE DE CARNAVAL
Desfile pelas ruas da aldeia, seguido de almoço para 
os participantes na antiga escola primária
BENQUERENÇA | Org.: ADCRB

TRADIÇÕES

22 FEV. A 9 ABR.
VIVÊNCIAS QUARESMAIS
PENAMACOR

EVENTOS

28 FEV. A 5 MAR.
MUNICÍPIO MARCA PRESENÇA NA BTL  
COM STAND PRÓPRIO
LISBOA - PARQUE DAS NAÇÕES | Org.: CMP

MÚSICA

DATA A DEFINIR
CONCERTOS COM HISTÓRIA
MEIMOA | Museu Dr. Mário Bento | Org.: CMP

PASSEIOS PEDESTRES

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

EXPOSIÇÕES

01 A 30 MAR.
EXPOSIÇÃO "LATAS COM HISTÓRIA"
VISITAS: 2.ª a 6.ª feira / 10h00 - 13h00 /14h00 - 18h00
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

LIVROS E LEITURAS

08 A 22 MAR. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
A SEMENTE MÁ
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

08 MAR. 
POESIA NO FEMININO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

EVENTOS

18 E 19 MAR.
FESTIVAL FIGURAS, FACTOS E LUGARES
Org.: CMP

PASSEIOS PEDESTRES

19 MAR.
CAMINHADA DO DIA DO PAI
Caminhada comemorativa do dia do Pai. Terá início na 
antiga escola primária. Haverá almoço para os participantes
BENQUERENÇA | Org.: ADCRB

EVENTOS

26 MAR.
FESTIVAL PRIMAVERA NA SERRA  
DA MALCATA
PENAMACOR | Org.: CMP; CMS

ABRIL

TRADIÇÕES

DATA A DEFINIR
BODO DE ARANHAS
ARANHAS | Org.: ACFA

ENSINO

DATA A DEFINIR
MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS 
INFANTIS: COLOCAÇÃO DE LAÇOS AZUIS EM 
ESPAÇOS PÚBLICOS.
PENAMACOR | Org.: CPCJ

COLÓQUIOS

DATA A DEFINIR
CONVERSAS IMPROVÁVEIS COM O PATRIMÓNIO
PENAMACOR | Museu Municipal de Penamacor | Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

DATA A DEFINIR 
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
PENAMACOR | Org.: CMP

MÚSICA

09 ABR.
NOITE DE FADOS
BENQUERENÇA | Casa do Povo | Org.: ADCRB

ROMARIAS

10 ABR.
ROMARIA DE NOSSA SENHORA DO INCENSO
PENAMACOR

LIVROS E LEITURAS

12 A 26 ABR. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
QUIQUIRIQUI
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

TRADIÇÕES

16 ABR.
RAMO DA CARNE
ARANHAS

CINEMA

19 ABR. 
AQUI HÁ CINEMA: JOJO RABBIT
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

ROMARIAS

23 ABR.
ROMARIA DE NOSSA SENHORA 
DO BOM SUCESSO
PENAMACOR

COMEMORAÇÕES

25 ABR.
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
PENAMACOR | Org.: AMP

PASSEIOS PEDESTRES

25 ABR.
25 DE ABRIL “PASSEIO DA LIBERDADE"
MEIMOA | Org.: ACDAM

ENSINO

28 ABR.
FORMAÇÃO DE UM LAÇO AZUL HUMANO 
PENAMACOR | Org.: CPCJ

MAIO
EXPOSIÇÃO

02 A 31 MAI.
EXPOSIÇÃO "TERÇOS DE MARIA" 
VISITAS: 2.ª a 6.ª feira / 10h00 - 13h00 /14h00 - 18h00
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

PASSEIOS PEDESTRES

07 MAI.
CAMINHADA DO DIA DA MÃE
Caminhada comemorativa do dia da Mãe. Terá início na  
antiga escola primária. Haverá almoço para os participantes.
BENQUERENÇA | Org.: ADCRB

LIVROS E LEITURAS

10 A 22 MAI. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
OS PEQUENOS GIRASSÓIS DA MAMÃ
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

DESPORTO

07 A 23 MAI.
WOD23 
Atividades de Orientação desenvolvidas no âmbito 
do Dia Mundial de Orientação para Todos
PENAMACOR | Org.: CMP; COC

27 DE JANEIRO
INAUGURAÇÃO DO EVENTO  
VISITA AOS EXPOSITORES / GRUPO DE BOMBOS DO BARCO /  
AS FUMEIRAS DE ARANHAS / Animação de rua
PICADINHOS DA CONCERTINA / TRESMOÇAS / Animação de rua
SHOWCOOKING DE GASTRONOMIA TRADICIONAL  
"À MESA COM O FUMEIRO"
CAVAQUINHOS DA ESCOLA GERAÇÃO MUSICAL 
SIGA A FARRA - GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL

28 DE JANEIRO
PIFARADAS E GAITADAS / Animação de rua
MANTA D’OURELOS/ Animação de rua
QUINAS DE SERNANCELHE / Animação de rua
CANTAR DAS JANEIRAS 
GRUPO DE CONCERTINAS DO CONCELHO 
PICADINHOS DA CONCERTINA 
TRESMOÇAS
DESFILE DAS VARAS 
LEILÃO DO FUMEIRO
FANFARRÕES DA BEIRA / Animação de rua
BORDÕES DA BEIRA / Animação de rua
SHOWCOOKING DE GASTRONOMIA  TRADICIONAL  
"À MESA COM O FUMEIRO"
7 SAIAS - GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL
SILVA E DESGARRADAS / Animação de rua

29 DE JANEIRO
BOMBOS DE VALVERDE / Animação de rua
GRUPO DE CANTARES TRADICIONAIS DE SÃO MIGUEL D’ACHA
AS FUMEIRAS DE ARANHAS / Animação de rua
FESTIVAL DE FOLCLORE 
GRUPO PITARRA – Espanha / GRUPO DE CANTARES DO PEDRÓGÃO  
DE S. PEDRO – Beira Baixa / RANCHO FOLCLÓRICO AS LIGEIRINHAS   
DE ANTÕES – Pombal - Beira Litoral / GRUPO FOLCLÓRICO U FRESNU – 
Espanha / RANCHO FOLCLÓRICO DE ARANHAS – Beira Baixa
FANFARRÕES DA BEIRA / Animação de rua
SHOWCOOKING DE GASTRONOMIA  TRADICIONAL  
"À MESA COM O FUMEIRO"

CINEMA

15 MAR. 
AQUI HÁ CINEMA: MALÉFICA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

TODOS OS DIAS: 
ESPAÇO INFANTIL TEMÁTICO

18h00

19h00
20h00

21h30
22h30

11h00
14h00
14h30

15h00

15h30

18h00
19h00

20h00

22h00

15h00

11h00
14h00
14h30

17h30
18h30

23h00
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / RESUMO   
3 DE JUNHO 
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ação de emparcela-
mento 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
[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 Adjudi-
cação 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 Proto-
colo 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 Senhores 
Vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar Proposta Final 
de Regulamento de Incentivo à Natalidade do Município  
de Penamacor;

1 DE JULHO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio no âmbito  
da saúde a estratos sociais desfavorecidos – Gase 11;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio no âmbito  
da saúde a estratos sociais desfavorecidos – Gase 12;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio no âmbito  
da saúde a estratos sociais desfavorecidos – Gase 13;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio no âmbito  
da saúde a estratos sociais desfavorecidos – Gase 14;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Apoio no âmbito  
da saúde a estratos sociais desfavorecidos – Gase 15;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Transferência de 
verbas nos termos do Acordo de Transferência de Competências 
para o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches;
[07] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a atri-
buição de Apoio Financeiro no valor de € 1.338,29 (mil trezentos e 
trinta e oito euros e vinte e nove cêntimos) ao Clube  
de Ténis de Penamacor;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato de Arrenda-
mento com a Fábrica da Igreja de penamacor;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a aquisição de imóvel, 
pelo montante de € 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil 
euros);

15 DE JULHO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão Extraordinária 
de Preços: ”Pavimentação do Caminho Rural entre Pedrógão de  
S. Pedro e Ribeira da Ceife" - Proc. N° MB - 02/2021 - Ratificação;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão Extraordinária 
de Preços: “Pavimentação do Caminho Rural entre Pedrógão de  
S. Pedro e Ribeira da Ceife" - Proc. N° MB - 02/2021 - Autorização 
de Despesa;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Redução de taxas 
requerida por André Manuel Pacheco Oliveirinha;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de “Emparce-
lamento Simples", denominado “Fonte Freiras -Penamacor”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo de Coopera-
ção com a OPAFLOR - Entidade Gestora da AIGP Terras  
do Lince Malcata;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização 
para celebração de trabalhos complementares ao contrato de 
empreitada o Processo nº MB - 04/2020: ”Requalificação Urbana 
do Centro de Meimão";
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta de Protocolo 
de Cooperação entre o Município de Penamacor e a UBI;

4 DE AGOSTO
[01] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a  
Comunicação de Relatório do gestor de Contrato - Processo  
n.º MA – 07/2020: ” Reconversão do Antigo Edifício da GNR  
de Penamacor”;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização para 
Marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local – Processo n.º 13709761 – 
Parcelas Vibrantes,Lda;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar uma Permuta de Loja 
no Mercado Municipal;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de “Emparce-
lamento Simples”, denominado “Fraguil – Casa Pimentel”;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Recrutamento por 
recurso à mobilidade entre Órgãos e Serviços;
[06] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a Inten-
ção de Anulação do Ato Administrativo de Adjudicação Processo  
n.º MB – 11/2022: ” Requalificação Urbana de Penamacor Este”.

19 DE AGOSTO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação do 
Despacho N.º 19/PR/2022;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição de uma 
Loja no Mercado Municipal.

2 DE SETEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Transportes 
Escolares para o Ano Letivo 2022/2023;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta de Acordo  
de Cessação de Contrato de Arrendamento.

16 DE SETEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Intervenção em 
diversas ruas – Substituição de Garantia Bancária n.º 2022.00627 
de 6 meses para nova Garantia Bancária n.º 2022.01043 de 12 
meses: “Requalificação Urbana do Norte de Penamacor” – Lote 
I – Proc. N.º MB – 16/2021;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Taxa de IMI a cobrar 
em 2023;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar Apoio de transportes - 
Regulamento Municipal de Apoio à Educação;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração ao Protocolo 
com a Santa Casa da Misericórdia do Fundão – Academia de Música 
e Dança do Fundão e Apoio Financeiro;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar o Acordo de Parceria 
com a Santa Casa da Misericórdia do Fundão;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar o Acordo de Parceria 
com o Clube de Orientação do Centro;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Aquisição de Passes 
Escolares - Transportes Escolares 2022/2023.

10 DE OUTUBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a redução de taxas 
requerida por José Filipe Pires Cameira Mugeiro;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Ação de emparcela-
mento simples – António Manuel da Conceição Cabanas;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar Transferência de verbas 
nos termos do Acordo de Transferência de Competências para o 
Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento Interno 
de Acesso e Utilização dos Sistemas Informáticos e de Comunica-
ções do Município de Penamacor;

21 DE OUTUBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização para cele-
bração do 4º contrato de trabalhos complementares ao contrato de 
empreitada: “Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor”  – Proc. 
N.º MA – 15/2018;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização da revisão 
de preços com índices provisórios para os meses posteriores a 
junho de 2022, referente aos Autos de Medição n.º 1 a 4: “Requali-
ficação Urbana do Norte de Penamacor”  – Proc. N.º MB – 16/2021;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a Redução de Taxas 
requerida por Luís António Mota Cruchinho;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Ação de emparcela-
mento simples – António Manuel da Conceição Cabanas;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Parceria entre a 
Câmara Municipal de Penamacor e a Associação Bandeira Azul 
da Europa;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação – Contrato 
de Parceria;

4 DE NOVEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a caduci-
dade da adjudicação da empreitada de obras públicas: “Instalação 
de Parque de Manutenção e Parque Infantil, em Penamacor” – Proc. 
N.º MA - 12/2022;

[02] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a Adju-
dicação de Empreitada de Obras Públicas e a Minuta de Contrato à 
proposta ordenada em lugar subsequente: “Requalificação Urbana 
de Penamacor Este” - Proc. N.º MB-11/2022;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de “Empar-
celamento Simples” denominada “Caminho da Lomba – Aldeia do 
Bispo”, situada na localidade de Aldeia do Bispo. Proposta de apro-
vação a submeter à Câmara segundo pedido de emparcelamento 
simples promovido por Vítor Rainho Lopes Marcelo na qualidade de 
titular e promitente-comprador;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar a Comparticipação 
Nacional de Projetos Aprovados - Associação de Municípios da 
Cova da Beira;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição de Apoio 
Financeiro no valor de € 5.690,00 (cinco mil seiscentos e noventa 
euros) ao Clube Português de Canicultura;
[06] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro no valor de € 60.000,00 (sessenta 
mil euros) à Associação Desportiva Penamacorense;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição de Apoio 
Financeiro no valor de € 60.000,00 (sessenta mil euros) à Associa-
ção Desportiva e Cultural de Pedrógão de São Pedro;
[08] Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de 
cooperação entre o Município de Penamacor e Destinature – 
comparticipação nacional de projetos aprovados;
[09] Deliberado por unanimidade aprovar a primeira adenda ao 
protocolo – Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento;
[10] Deliberado por unanimidade aprovar o Reembolso de 
Cadernos de Fichas – 2022/2023 – Regulamento n.º 898-A/2020, 
de 19 de outubro;
[11] Deliberado por unanimidade aprovar o Recrutamento por 
recurso à mobilidade entre Órgãos e Serviços para ocupação de um 
posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior;
[12] Deliberado por unanimidade aprovara a abertura de procedi-
mento concursal comum por tempo indeterminado, para ocupação 
de 30 (trinta) postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico 
Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional.

15 DE NOVEMBRO
[01] Deliberado por maioria dos presentes, com o voto contra do 
senhor vereador Anselmo Cunha aprovar o pedido de suspensão 
de funções do Senhor Vereador José António Borrego Ramos.

25 DE NOVEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar a 1.ª Prorrogação 
Graciosa do Prazo de Execução: “Reabilitação do Teatro Clube  
de Penamacor”  – Proc. N.º MA – 15/2018;
[02] Deliberado por maioria, com os votos contra dos senhores 
vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar a Participação 
no IRS em 2023;
[03] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar o Pro-
tocolo com Orla Periférica – Associação de Nadadores Salvadores 
do Interior;
[04] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a 
Atribuição de Apoio Financeiro à Santa Casa da Misericórdia de 
Penamacor – Atividades de Animação e Apoio à Família;
[05] Deliberado por unanimidade dos presentes aprovar a 
Atribuição de Bolsas de Estudo - Regulamento nº898-A/2020, 
19 de outubro;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a Designação de Repre-
sentante do Município no Conselho Geral do Agrupamento  
de Escolas Ribeiro Sanches;
[07] Deliberado por maioria, com as abstenções dos senhores 
vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar os Objetivos 
Plurianuais SIADAP (2023-2024).

30 DE NOVEMBRO
[01] Deliberado por maioria, com os votos contra dos senhores 
vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar o Orçamento  
e Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para 2023;
[02] Deliberado por maioria, com os votos contra dos senhores ve-
readores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar os Compromissos 
Plurianuais – Ano de 2023;
[03] Deliberado por maioria, com as abstenções dos senhores 
vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar o Mapa de 
Pessoal e Organograma para 2023;
[04] Deliberado por maioria, com as abstenções dos senhores 
vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista aprovar o Regulamento 
de Organização de Serviços para 2023;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Atualização de Taxas, 
Tarifas e outras receitas.

9 DE DEZEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade aprovar o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Penamacor a aprovar pela 
Assembleia Municipal;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a assinatura do 
protocolo de colaboração – projeto Phoenix.

16 DE DEZEMBRO
[01] Deliberado por unanimidade 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 – 12/2022;
[02] Deliberado por unanimidade aprovar a Autorização para 
celebração de trabalhos complementares ao contrato de emprei-
tada: “Requalificação do Castelo/Fortaleza de Penamacor – Lote 
2”  – Proc. N.º MB – 07/2018;
[03] Deliberado por unanimidade aprovar a 4.ª Prorrogação Gra-
ciosa do Prazo de Execução: “Requalificação do Castelo/Fortaleza 
de Penamacor – Lote 2”  – Proc. N.º MB – 07/2018;
[04] Deliberado por unanimidade aprovar o Reembolso de 
Cadernos de Fichas – 2022/2023 – Regulamento n.º 898-A/2020, 
19 de outubro;
[05] Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição de Bolsas 
de Estudo - Regulamento nº898-A/2020, 19 de outubro;
[06] Deliberado por unanimidade aprovar a transferência de 
contrapartidas municipais, no âmbito do PART e dos serviços 
essenciais, relativas ao ano de 2022;
[07] Deliberado por unanimidade aprovar a Comparticipação de 
Projetos para a Associação de Municípios Natureza e Tejo.

MAIO JUNHO

EVENTOS

21 MAI.
FESTIVAL INTERCULTURAL
PENAMACOR | Org.: CMP

ROMARIAS

21 MAI.
ROMARIA DE NOSSA SENHORA  
DA QUEBRADA 
BENQUERENÇA

EXPOSIÇÃO

26 A 31 MAI.
EXPOSIÇÃO "EX-VOTOS NA COVA DA BEIRA - A 
MATERIALIDADE NA RELIGIOSIDADE POPULAR" 
VALE DA SRA. DA PÓVOA | Org.: CMP

DESPORTO

26, 27 E 28 MAI.
PIOM-CIMO23 / CAMPEONATO IBÉRICO  
MASCULINO DE ORIENTAÇÃO 
PEDESTRE "TERRAS DO LINCE"
PENAMACOR | Org.: CMP; COC

ROMARIAS

28 E 29 MAI.
ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA PÓVOA
VALE DA SENHORA DA PÓVOA

EVENTOS

03 JUN.
ASSOCIATIVISMO EM AÇÃO
PENAMACOR | Jardim da República | Org.: CMP

COLÓQUIOS

DATA A DEFINIR
CONVERSAS IMPROVÁVEIS COM O PATRIMÓNIO
PENAMACOR | Casa da Memória da Medicina Sefardita  
Ribeiro Sanches | Org.: CMP

ENSINO

DATA A DEFINIR
VIII ENCONTRO DOS AFETOS
PENAMACOR | Parque de Campismo do Freixial | Org.: CPCJ

COMEMORAÇÕES

01 JUN.
COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO
PENAMACOR | Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

01 JUN.
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
PENAMACOR | Org.: CMP; AERS

DESPORTO

10 E 11 JUN.
TORNEIO DE PAINTBALL INTERFREGUESIAS 
Será necessária uma inscrição prévia
BENQUERENÇA | Zona de Lazer "O Moinho" | Org.: ADCRB

LIVROS E LEITURAS

06 A 23 JUN. 
HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
UMA ONDA DE ESTRELAS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

CINEMA

14 JUN. 
AQUI HÁ CINEMA: BRAVE INDOMÁVEL
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

MÚSICA

18 JUN.
13º ENCONTRO DE MÚSICA TRADICIONAL 
DE PENAMACOR
PENAMACOR | Jardim da República | Org.: CMP

PASSEIOS PEDESTRES

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

PASSEIOS PEDESTRES

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

MÚSICA

DATA A DEFINIR
CONCERTOS COM HISTÓRIA
PENAMACOR | Casa da Memória da Medicina 
Sefardita Ribeiro Sanches | Org.: CMP

COMEMORAÇÕES

DATA A DEFINIR 
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DOS MUSEUS
PENAMACOR | Org.: CMP

CINEMA

17 MAI. 
AQUI HÁ CINEMA: CAVALO DE GUERRA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

PASSEIOS PEDESTRES

DATA A DEFINIR
PASSEIO PEDESTRE PR5: SOBREIRAL
INSCRIÇÕES: www.cm-penamacor.pt 
INFORMAÇÕES: 969 922 880 
PENAMACOR | Org.: CMP

O CONCELHO DE PENAMACOR  
NA ETNOGRAFIA DA BEIRA  
DE JAIME LOPES DIAS
AUTOR: JAIME LOPES DIAS
EDIÇÃO: CMP
DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM 
www.cm-penamacor.pt

MADEIRO - FÓLIOS DE POESIA III
AUTOR: VÁRIOS 
COORDENAÇÃO: ANDRÉ OLIVEIRINHA 
E PEDRO SALVADO
EDIÇÃO: CMP
DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM 
www.cm-penamacor.pt

COMEMORAÇÕES

24 MAI.
13º ANIVERSÁRIO DA CPCJ DE PENAMACOR 
COLÓQUIO SUBORDINADO AO TEMA  
“OS DESAFIOS DA MULTICULTURALIDADE  
E O PAPEL DAS CPCJ” 
PENAMACOR | Org.: CPCJ
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