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O Presidente da Câmara

Domingos Torrão

 

Devo confessar que ao chegar 
o momento de alinhar estas 
palavras fiquei algum tempo 
com a caneta no ar, enquan-
to um torvelinho de imagens 
e frases gastas, que invadem 
o espaço mediático em que 
se converteu o nosso dia-a-
-dia, se atropelavam na mi-
nha cabeça. A verdade é que 
dizer o que quer que seja, na 
perspectiva governativa, sem 
acrescentar mais desgraça à 
desgraça, parece coisa difícil 
à primeira vista. O panora-
ma informativo dominante 
deixa, de facto, pouca mar-
gem à esperança. Perante o 
desfiar do rosário de notícias 
que aparecem, elas próprias, 

alimentar-se da desesperan-
ça, fica a sensação de que as 
nações e as sociedades se en-
contram à mercê de estranhas 
forças que tudo controlam e 
tudo dominam, sem que apa-
rentemente, nada se lhe possa 
opor. E pensando eu nisso, 
com alguma amargura e um 
aperto no coração – porque 
connosco, neste grande bote 
que ameaça naufragar, estão 
os nossos filhos, netos e todas 
as gerações vindouras – recai 
a minha atenção neste nos-
so cantinho territorial, que, 
apesar da contínua sangria 
emigratória, da falta de uma 
verdadeira estratégia para o 
interior por parte dos suces-
sivos governos, dos projectos 
encalhados ou abandonados, 
como é o caso do emparcela-
mento na área do regadio, dos 
estrangulamentos financeiros 
e das portagens, apesar de 
tudo isso, dizia, continua vivo, 
apetecível, hospitaleiro, cheio 
de promessas e oportunida-
des. Sempre pensei, e tenho-o 
afirmado publicamente vezes 

sem conta, que estes territó-
rios, mais do que um reposi-
tório de saudosas lembranças, 
mesmo na cabeça de quem 
por aqui comeu o pão que o 
diabo amassou, mais do que a 
representação de um porto de 
abrigo a que um dia se pensa 
voltar, constituem efectiva-
mente reais reservas de que 
o país precisa, que o tempo, à 
falta de melhor visão dos ho-
mens, se encarregará de por 
em evidência. Estou convicto 
que esse tempo não se fará es-
perar.
Por outro lado, é falsa a ideia 
de que por aqui tudo parou. 
Os sectores tradicionais da 
economia, como a criação de 
gado, a silvicultura e a agro-
-indústria, não só resistem 
como têm registado progres-
sos ao nível da inovação e da 
qualidade. Precisamos, sim, 
de gente empreendedora, e 
essa, acreditamos firmemen-
te, também há-de chegar. No 
que nos compete, não cruza-
mos os braços, como esta re-
vista documenta.
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a criação de gado, a 
silvicultura e a agro-
indústria, não só 
resistem como têm 
registado progressos 
ao nível da inovação 
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Ao cabo de dois anos de obras de profunda remodelação e ampliação, a antiga escola EB1 
de Penamacor deu lugar a um novíssimo Centro Escolar, apto a receber todas as crianças 
do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico de todo o concelho.
A cerimónia de inauguração oficial do Centro Escolar de Penamacor, que ocorreu na tarde 
do dia 3 de Novembro de 2011, trouxe a Penamacor a Secretária de Estado do Ensino Bá-
sico e Secundário, Isabel Leite. Após o descerramento da placa alusiva ao acto, os convida-
dos puderam apreciar um momento musical proporcionado pelos alunos do novo centro 
escolar, seguido dos discursos de circunstância. A representante do Agrupamento de Es-
colas Ribeiro Sanches congratulou-se pelas excelentes condições do Centro para a prática 
do ensino, sem o qual, referiu, não há futuro, enquanto o presidente Domingos Torrão 
relevou a importância da centralização dos recursos em benefício da aprendizagem. Isabel 
Leite, por sua vez, pôs a tónica na necessidade de se reformar o ensino por forma a melho-
rar a preparação das novas gerações para os desafios do futuro.
Já antes, por ocasião da abertura do ano lectivo, a 15 de Setembro, as instalações haviam 
sido formalmente apresentadas à comunidade pela professora Isilda, coordenadora do 
equipamento, que perante os pais presentes lembrou que o processo educativo não se con-
fina à escola, é antes uma tarefa que cabe à sociedade no seu conjunto e muito especial-
mente à família, sobretudo no que dita a atitudes e comportamentos. 

CÂMARA OFERECE LIVROS
Na mesma altura, a vereadora da educação, Ilídia Cruchinho, anunciou que a Câmara Mu-
nicipal decidiu oferecer os livros escolares a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

CENTRO ESCOLAR

A nova escola recebeu cerca de 123 crianças do 1º Ciclo e 30 
do ensino Pré-Escolar. A Câmara Municipal de Penamacor 
assume os gastos com os transportes e o apoio à família.

A escola dispõe de salas devidamente equipadas, cozinha, refeitório, ginásio, balneários, biblioteca, parque 
infantil, polidesportivo e espaços exteriores para actividades pedagógicas.

JÁ TEM VIDA!
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Depois de um longo caminho percorrido e vencidas muitas dificuldades, as obras 
do tão aguardado hotel são já uma realidade bem evidente. A alteração da situação 
deve-se à entrada em cena de um novo investidor com larga experiência no ramo 
da hotelaria e termalismo, imprimindo uma nova filosofia ao projecto, que agora 
contempla SPA, balneário termal e um acréscimo de capacidade de alojamento 
para noventa e um quartos duplos e seis suites.

Embora a ritmo mais lento do que o previsto, avançam as 
obras de substituição das infraestruras e calcetamento da 
rua principal de Benquerença. Concluída a primeira fase, 
que abrangeu o troço do cimo do povo até à igreja, os tra-
balhos decorrem agora entre a igreja e a Ladeira. 

PALACE HOTEL RUA PRINCIPAL
DE 
BENQUERENÇASPA e Termas de S. Tiago

PENAMACOR
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O novo tapete asfáltico da rua dos Pelames veio beneficiar o 
acesso ao Mercado Municipal e, sobretudo, ao Centro de Saúde.

Pedrógão já dispõe de um espaço condigno para prestar a últi-
ma homenagem aos seus mortos. Espaço moderno e funcional, 
como a imagem deixa antever.

Parecem as obras de Santa Engrácia, pensarão muitos. E com 
razão, já que os trabalhos, mercê das inúmeras complicações 
que têm surgido, umas de carácter burocrático, outras de carác-
ter técnico, se vêm arrastando desde há mais de um ano. Nesta 
fase, aguarda-se a ligação de todos os componentes eléctricos 
existente na área ao novo PT, por parte da EDP, para que se pos-
sa concluir o muro e pôr termo às obras.
 

Vencendo dificuldades de várias ordens, as obras da futura unidade de 
cuidados continuados, que o Lar D. Bárbara está a levantar na Quinta da 
Senhora do Incenso, entraram na exigente fase de instalação das especiali-
dades técnicas específicas dos equipamentos de saúde. A unidade terá capa-
cidade para dez camas de média duração e 20 de longa duração

Situado numa enseada não muito longe do paredão da barra-
gem, o lugar é paradisíaco e convidativo. O projecto em curso 
prevê para ali, além da piscina flutuante e cais de acostagem 
para embarcações, um parque de merendas e a instalação de 
bungalows. Compreende-se a ansiedade com que os meimão-
enses, e não só, aguardam a conclusão das obras.

UNIDADE DE CUIDADOS 
CONTINUADOS

ZONA BALNEAR 
DO MEIMÃO

Zona Balnear do Meimão: actual estado das obras

ENTRONCAMENTO 
DAS ALDEIAS

CASA MORTUÁRIA 
DO PEDRÓGÃO

RUA DOS 
PELAMES

Zona Balnear do Meimão: actual estado das obras
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VOTADO COMO A 
TRADIÇÃO MAIS CRIATIVA 

DE PORTUGAL

MADEIRO DE 
PENAMACOR EM 

GRANDE!

O Madeiro de Penamacor esteve este Natal nas bocas do mundo, 
ao vencer, de forma categórica, a votação da tradição de Natal 
mais criativa de Portugal by Samsung. A candidatura foi lan-
çada pelo munícipe Luís Cruz, que tão bem soube mobilizar os 
penamacorenses. A Câmara Municipal não ficou indiferente à 
chamada, mobilizando igualmente todos os seus meios infor-
mativos para levar a eleição a bom termo. Em jogo estava a 
realização de uma curta-metragem por um jovem promissor 
realizador português, Manuel Pureza, com todo o potencial 
promocional implícito.
A apresentação da curta-metragem “Terra do Fogo” viria a 
ocorrer no dia 21 de Dezembro de 2011, na Casa do Povo de 
Penamacor, com a sala repleta de gente.
O filme encontra-se agora disponível na Internet para ser visto 
em todo o mundo, bastando pesquisar por Terra do Fogo no 
youtube ou ir ao site do Movimento Sim.

“Este aniversário é simbólico não só para os clamartianos de 
origem portuguesa, felizes por partilhar a sua cultura, mas para 
todos os clamartianos, que através desta geminação descobrem 
um país vizinho rico de história e tradição”. 
Palavras do Maire de Clamart, Philippe Kaltenbach, proferidas 
no dia 1 de Outubro, por ocasião da comemoração do 5º Aniver-
sário da geminação entre Penamacor e aquela cidade francesa, 
em cerimónia  que decorreu no jardim interior da Câmara de 
Clamart, baptizado na ocasião Jardim de Penamacor, facto que 
agradou sobremaneira a delegação oficial portuguesa, constitu-
ída pelo presidente Domingos Torrão e pelo vice-presidente An-
tónio Cabanas. “ É um belo jardim, uma excelente ideia e uma 
agradável surpresa que os nossos amigos nos proporcionaram, 
já que esta inauguração não constava no programa “, comenta-
ria António Cabanas.
Desde 2006 que esta geminação vem propiciando a  aproxima-
ção e o conhecimento mútuo entre as duas comunidades, atra-

vés de diversas iniciativas que ambas têm vindo a promover, 
designadamente encontros culturais e outras, como os Marché 
Nöel de Clamart, onde Penamacor já marcou presença por duas 
vezes. “É muito agradável ver os nossos produtos tradicionais 
à venda nos mercados de Clamart”, congratulou-se Domingos 
Torrão, que adiantaria: “há muitas pessoas da região de Pena-
macor por aqui, mas esta geminação só aconteceu graças aos 
esforços da família Pires e ao excelente relacionamento com a 
Associação Franco-Portuguesa.”

Nas vésperas desta cerimónia, que contou com a presença do 
Cônsul Geral de Portugal em Paris, Luís Ferraz, e do Conselhei-
ro Social da Embaixada, Vítor Gil, teve lugar um jantar de con-
fraternização, onde se acenderam as velas do 5º aniversário des-
ta aventura em comum. Já antes, a delegação portuguesa havia 
passado pela Rádio Alfa, numa emissão em directo transmitida 
para toda a região parisiense.

COMEMORAÇÃO DO 5º ANIVERSÁRIO 
DA GEMINAÇÃO ENTRE 
PENAMACOR E CLAMART

INAUGURADO NO 
DIA DO CONCELHO

MONUMENTO AOS 
COMBATENTES 
DO ULTRAMAR
Foi inaugurado no dia 1 de Junho o monumento em ho-
menagem aos combatentes do Ultramar, erigido na rotun-
da poente da Avenida da República. Para além das entida-
des oficiais convidadas e dos elementos da Comissão de 
Honra, estiveram presentes numerosos ex-combatentes e 
familiares, que assim quiseram honrar os irmãos de armas 
e entes queridos mortos no campo de batalha, cujos no-
mes figuram na base do monumento.
Sem esquecer todos os cidadãos que se envolveram na 
concretização deste projecto, é justo salientar o maior em-
penho do Prof. Libério Candeias Lopes e, naturalmente, 
da Câmara Municipal, que custeou a obra.
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O Dia Mundial da Criança pautou-se, mais uma vez, pela ale-
gria que a pequenada emprestou às ruas e a alguns espaços 
da vila habitualmente utilizados para receberem as diversas 
actividades do programa festivo: são os jogos, as cantigas, 
as brincadeiras espontâneas, enfim, o convívio salutar entre 
meninos de todas as freguesias. As actividades repartiram-se 
pela Biblioteca Municipal, Jardim da República e sala poliva-
lente da Escola de Música.
Ao mesmo tempo, uma exposição de brinquedos, de Simão 
Bolívar, criados a partir de materiais reciclados,era inaugura-
da na Biblioteca Municipal, onde viria a estar patente até ao 
final do mês de Junho.

DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA

DIA MUNDIAL DO 
AMBIENTE
De forma a marcar o Dia Mundial do Ambiente, comemorado 
a 5 de Junho, a Câmara Municipal organizou uma acção de 
limpeza e alindamento do Castelo, que decorreu no dia 4 de 
Junho de 2011. A iniciativa, que teve por objecto a zona his-
tórica de Penamacor, visou sensibilizar os moradores locais 
para os aspectos relacionados com a deposição indevida de 
detritos provenientes dos quintais, restos de obras, etc. Crian-
ças dos escoteiros de Penamacor e do Jardim de Infância da 
Santa Casa da Misericórdia, alguns pais e moradores do Cimo 
de Vila, participaram entusiasticamente nesta iniciativa, in-
tencionalmente intitulada “O Castelo é o nosso orgulho!”.

LOJA SOCIAL ABRE 
EM PENAMACOR
Recolher onde sobra para distribuir onde falta – este 
é lema e o propósito da Associação Solidariedade 
Sem Fronteiras que esteve na base da instalação da 
Loja Social, sita no Mercado Municipal, com o ob-
jectivo de recolher e disponibilizar bens novos ou 
usados, provenientes de donativos, em dinheiro ou 
espécie, de particulares ou empresas, para suprir as 
necessidades de pessoas ou agregados familiares ca-
renciados.
A inauguração contou com a presença do presiden-
te da Câmara, que disponibilizou o espaço e mobi-
liário e assegura a logística ao nível dos transportes. 
Domingos Torrão louvou a iniciativa, sobretudo por 
acontecer nos tempos que correm, onde gestos de 
solidariedade como estes assumem especial impor-
tância. 
A Loja Social está aberta às Segundas de manhã e às 
Quartas durante todo o dia. Os interessados poderão 
ali informar-se, entregar as suas dádivas ou procu-
rar apoio. Desde 12 de Outubro de 2011, data da sua 
abertura, a Loja  já presta apoio a cerca de 30 famílias 
e analisa constantemente mais pedidos de ajuda. 

ABERTAS ENTRE JULHO E NOVEMBRO
TERMAS DE ÁGUAS RECEBERAM MAIS 
DE TRÊS CENTENAS DE UTENTES
Sempre no limite da capacidade máxima, as Termas de Águas 
cumpriram mais um período de abertura experimental, com a 
aprovação da Comissão Técnica de Avaliação do Termalismo. 
Em estudo continua ainda a definição rigorosa das indicações 
terapêuticas daquelas águas, classificadas como sulfúreas bi-
cabornatadas sódicas, levemente fluoretadas, de cheiro sulfí-
drico, incolores, depósito nulo e aparência límpida, caracterís-
ticas boas para o tratamento de doenças dos foros reumático, 
dermatológico e das vias respiratórias. O balneário termal 
encontra-se apetrechado de equipamentos modernos, com 
banheiras de hidromassagem, duche jacto, duche circular, 
bertholet à coluna, nebulizadores e 
irrigadores nasais.
Logo que fique estabelecido o perí-
odo de abertura para 2012, far-se-á 
a devida publicitação.

FESTA DE NATAL 
NO CENTRO ESCOLAR  DE PENAMACOR
Na manhã do dia 16 de Dezembro de 2011, à se-
melhança de anos anteriores, a Câmara Muni-
cipal de Penamacor e o Agrupamento de Esco-
las Ribeiro Sanches proporcionaram mais uma 
festa de natal para todos os alunos do 1º Ciclo e 
Jardins de Infância do concelho.
Engraçados números de animação circense ar-
rebataram a atenção e fizeram a alegria da pe-
quenada durante quase duas horas. De seguida, 
pais e professores puderam apreciar a cantoria 
de natal dos meninos e algumas mensagens de 
natal foram deixadas pela vereadora da cultura, 
Ilídia Cruchinho, pelo Sr. Arcipreste de Pena-
macor, Pe. Manuel Toscano, e pela Sra. Directo-
ra do Agrupamento, Helena Pinto. Mas a festa 
não poderia terminar sem a aparição do famoso 
e esperado Pai Natal, que entregou lembranças 
a todas as crianças.

1º FESTIVAL
GASTRONÓMICO DO BORREGO 
CHURRO DO CAMPO
A Câmara Municipal de Penamacor organizou, de 24 de Ou-
tubro a 5 de Novembro de 2011, o 1.º Festival Gastronómico 
do Borrego Churro do Campo, com o objectivo de promover 
e valorizar em termos gastronómicos uma espécie ovina au-
tóctone – a ovelha churra do campo – que tem o seu solar 
no Concelho de Penamacor, e, simultaneamente, dinamizar o 
importante sector da restauração no concelho. 
Aderiram à iniciativa os restaurantes O Tear (Meimoa), San-
tiago, Dois Pinheiros, O Quartel, O Jardim, O Caçador (Pe-
namacor) e Tapada da Horta (Pedrógão). Foram galardoados 
os restaurantes Dois Pinheiros, na categoria “Borrego churro 
à moda da casa”, com a “espetada 
de borrego churro do campo”, e O 
Caçador, que venceu na categoria 
“Ensopado”. Aos restantes concor-
rentes foram atribuídas menções 
honrosas.
Conciliar tradição e inovação foi o 
desafio proposto aos concorrentes, 
que manifestaram agrado pela ini-
ciativa e fizeram votos para que se 
repita.

2011 revelou-se mais um ano relativamente 
calmo no que respeita a incêndios florestais. 
Segundo fonte do Comando dos Bombeiros 
Voluntários de Penamacor, de Abril a Julho 
apenas se registou uma ocorrência por mês, 
em Agosto seis, três em Setembro e dez em 
Outubro, em todos os casos com reduzida 
extensão de área ardida, sinal da prontidão e 
eficácia demonstrada pelos nossos soldados 
da paz. 

CORPORAÇÃO PREPARA-SE PARA 
ADQUIRIR NOVA VIATURA
A fim de dotar a corporação de meios ade-
quados para operações de salvamento/ de-
sencarceramento e de ataque a incêndios 
em meio urbano, os BVP vão poder dispor 
de um VUCI – veículo urbano de com-
bate a incêndios. A aquisição, no valor de  
200 000€, é comparticipada por fundos co-
munitários em 75%,  com a Câmara Munici-
pal a assegurar parte do montante em falta.

BOMBEIROS 
ÉPOCA DE FOGOS 
CALMA

OS NÚMEROS DE 2011
Utentes: 304
Tratamentos: 8730, dos quais 
5570 do foro dermatológico e 
reumatológico e 3160 do foro 
respiratório
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EXPOSIÇÕES
Várias exposições puderam ser apreciadas ao longo de 2011, 
em diferentes espaços, propiciando ao público experiências 
e conhecimentos novos, a partir do contacto com elementos 
exteriores, seja no âmbito da criação plástica, da revitalização do 
artesanato, da promoção e divulgação dos nossos valores culturais. 

Terra de Linces entrou no Museu Municipal a 15 de Fevereiro 
e aí viria a permanecer até fins de Maio. Um conjunto de foto-
grafias de rara beleza e oportunidade em torno do lince ibéri-
co, da autoria de um grande fotógrafo espanhol, Adoni Canela, 
especializado em fotografia de natureza. Através das suas ob-
jectivas pudemos chegar perto desse animal que tomámos por 
emblema, símbolo de um território que, por ironia do destino, 
procura também ele contrariar dificuldades que ameaçam a sua 
sobrevivência enquanto espaço humanizado.
Além do mais, a exposição, organizada pela Associação IBER-
LINX (que o município de Penamacor integra), em parceria 
com a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas 
do Alqueva, revelou-se um poderoso motivo de reflexão sobre o 
que está mal e sobre o que é necessário fazer para conseguirmos 
trazer o lince de volta à nossa região e assegurar-lhe um futuro 
entre nós. 
Antes de Penamacor, “Terra de Linces” já passara por Lisboa, 
Porto, Silves e Sevilha.

Hans Christian Andersen tornou-se omnipresente no verão de Penamacor, com 
cartazes e pendões a anunciar nas ruas e principais edifícios públicos uma grande 
exposição evocativa do mais famoso autor entre as crianças de todo o mundo, que 
decorria em vários pontos da vila. A partir da Biblioteca Municipal, que chamou 
a si a coordenação geral das actividades, a exposição estendeu-se aos Paços do 
Concelho, Museu Municipal e Casa do Castelo.
Da programação destacaram-se as “Conversas com Hans Christian Andersen”, 
uma abordagem à vida e obra daquele autor dinamarquês, de cujo legado se pode 
dizer que faz hoje parte do património cultural universal. A dinamizar as “Conver-
sas” esteve sempre o organizador e produtor da exposição, Niels Fisher. 

Uma exposição de Pintura de José 
Santos Aguilar esteve patente na ga-
leria da Casa do Castelo, de 06 a 30 de 
Outubro. José Santos Aguilar nasceu 
a 7 de Abril de 1948 na freguesia de 
Dominguiso, Covilhã.

Terra de Linces

Hans Christian 
Andersen

Pintura

A inauguração, a 17 de Junho, contou com as presenças do presidente da Câmara, 
Domingos Torrão, da vereadora da cultura, Ilídia Cruchinho, e do promotor da 
exposição, Niels Fischer.

1514

CU
LT

UR
A 

E 
EN

SI
NO

CU
LT

UR
A 

E 
EN

SI
NO



FESTIVAL ARTES DA TERRA
Com o intuito de proporcionar aos artistas locais a oportu-
nidade de exporem e venderem os seus trabalhos, a Câmara 
Municipal organizou pela primeira vez o Festival Artes da 
Terra. De concepção simples, o evento decorreu no Jardim 
da República, nos dias 23 e 24 de Julho, e contou com ani-

mação musical proporcionada pelos grupos folclóricos e et-
nográficos do concelho. Face à boa receptividade por parte 
dos artesãos – marcaram presença mais de 3 dezenas - e da 
população, o Festival superou claramente as expectativas da 
organização.

Ribeiro Sanches
RELAÇÕES DE UM PENAMACORENSE NA EUROPA 
ESCLARECIDA DO SÉCULO XVIII
”A constelação de relações em que este médico português pro-
gressivamente se envolveu no decorrer da sua longa existência 
é, sem dúvida, uma das mais espantosas da época”. Quem o diz é 
George Dulac, professor e investigador na universidade de Mon-
tpellier, no seu artigo intitulado “Cience et politique: les réseaux 
du Dr António Ribeiro Sanches”, artigo esse que serviu de base 
à exposição que o Museu Municipal de Penamacor exibiu entre 
14 de Outubro de 2011 e 31 de Janeiro de 2012, exposição esta 
que abriu portas para uma alucinante viagem pelos ambientes 
intelectuais em que António Ribeiro Sanches se movimentou.
 Quando Ribeiro Sanches morre em Paris, a 14 de Outubro de 
1783, havia há muito, por força das suas ideias, da sua obra, do 
seu carácter, inscrito a sua marca indelével nos pergaminhos da 
história. O fogo das grandes paixões que o moveram - saber, sa-
ber mais, ser útil aos povos - jamais se extinguiria, mesmo que 
temporariamente soterrado pela indiferença, ou simplesmente 
pelo manto da ignorância. Paulatina mas inevitavelmente, o 
brilho do seu pensamento foi despertando a atenção e conquis-
tando o respeito de conhecedores e homens de ciência. Maxi-
miano Correia definiu-o como “erudito, pedagogo, patriota”,  
esquecendo-se, talvez, de acrescentar o homem de ciência. Ri-
cardo Jorge apodou-o repetidamente de “grande médico” e, 
numa alusão à sua natureza benévola, chama-lhe “santo varão”. 
Raul Rego diria dele que “foi um dos poucos portugueses que se 
europeizaram e, pelas ideias lavadas e uma cultura geral vastís-
sima, pode ser considerado lídimo representante do seu sécu-
lo”. Para além destes, a personalidade de Ribeiro Sanches tem 
cativado estudiosos e investigadores das mais diversas áreas e 
geografias: Maximiano Lemos (o seu primeiro grande biógrafo), 
António Rosa Mendes (que aprofundou a temática das relações 
entre Sanches e Pombal), Faustino Cordeiro (singular caso de 
profunda veneração por este português de Penamacor), enfim, 
um sem número de articulistas e instituições que não quise-
ram deixar passar em claro o reconhecimento e admiração pelo 
grande iluminista.   Ribeiro Sanches já não é um desconhecido 
na sua pátria (o seu nome identifica hoje ruas, escolas, e, tudo 
indica, em breve será marca de um hospital), tão-pouco na sua 
vila natal, onde, para além de referência toponímica e de ser pa-
trono do Agrupamento de Escolas, existem representações ico-
nográficas em espaços públicos e diversas edições da sua obra 
patrocinadas pela Autarquia local; mas não será tão conhecido 
quanto deveria, ou, com mais propriedade: não será devidamen-
te reconhecida, em toda a dimensão, a sua estatura de persona-
gem avant-garde para a época, mormente na sua pátria, “reino 
velho”, “cadaveroso” e com “dificuldades para emendar-se”, nas 
suas próprias palavras. Contudo, pese embora toda a consi-
deração de que gozava nos meios literários, científicos, filosó-
ficos e até políticos na Europa do seu tempo, pressente-se em  
Sanches um ressentimento doloroso, não tanto pelo desconhe-
cimento entre os seus compatriotas do prestígio por si alcança-
do além-fronteiras, como pela incapacidade de fazer vingar as 

suas ideias reformadoras num país assolado pela ignorância e 
dominado pela mentalidade provinciana, que, infelizmente, vai 
perdurando. Apesar disso, Ribeiro Sanches, primeiro médico da 
corte imperial russa, íntimo de príncipes e chanceleres, amigo e 
par dos mais eminentes sábios matemáticos, físicos, químicos, 
geógrafos, astrónomos, literatos e filósofos do seu tempo, nunca 
deixou de pugnar pela reforma da cultura filosófica e científica 
do seu país. 

Mostra Solidária 
de Artesanato
Com a aproximação do Natal, os Paços do Concelho receberam 
uma exposição/venda de artesanato de cariz solidário. A mostra 
decorreu entre 4 de Novembro e 11 de Dezembro, constituin-
do-se uma boa opção para os tradicionais presentes natalícios, 
assim como uma oportunidade para praticar a solidariedade, 
já que parte do produto das vendas se destinou a melhorar as 
condições de vida de duas famílias carenciadas do concelho, 
às quais foram entregues cabazes de alimentos. A exposição 
integrava trabalhos de grande valia artística de conceituados 
artesãos nacionais, como Júlia Côta, Júlia Ramalho, Conceição 
Sapateiro, Jesus Pias, Laurinda Pias, Artur Aleixo, Jorge Lou-
renço, Helena Almeida, Tiago Cabeça, Magda Ventura e Maria 
Clara Santos.

JULHO MUSICAL

Quatro concertos, quatro diferentes estilos musicais ani-
maram as noites quentes dos sábados do mês de Julho de 
2011. A animação conseguiu contagiar as várias assistên-
cias e fez com que o Largo Dona Bárbara, a Praça Nova do 
ex-Quartel, o Jardim da República e as Piscinas Municipais 
se transformassem em verdadeiros palcos de boa música 
e animados convívios. E não se pense que a modéstia da 

produção e o baixo orçamento das contratações, opção 
conscientemente assumida, foi impedimento para que se 
registassem excelentes performances musicais. Ou não ti-
vessem estado entre nós músicos de comprovados méritos, 
como o António Mão de Ferro, ex -GNR, que veio acompa-
nhar a Isabel Milheiro e viria a gravar o seu primeiro disco 
a solo em Setembro. 

ANIMA ESPAÇOS PÚBLICOS DA VILA

O Rancho Folclórico de Penamacor organizou mais um Encontro de Música 
Tradicional, o 5º, no ano em que comemorou o seu 30º aniversário. Marcaram 
presença, além do rancho anfitrião, o Grupo Folclórico Estrelinhas do Sul, Gru-
po de Concertinas do Reboleiro, Rancho Etnográfico Flores das Cortes e Cante  
Andarilho – Grupo de Música Popular de S. Brás de Alportel. O palco escolhido foi 
a Praça Nova do ex-Quartel. Estávamos a 25 de Junho.
A fechar o ano e as comemorações, o Rancho de Penamacor mudou-se entretanto 
para a sua nova sede, sita nos jardins da Biblioteca, ocupando as instalações onde 
havia funcionado o Espaço Internet, e apresentou pela última vez o espectáculo 
etnográfico concebido especialmente para as comemorações dos 30 anos, que fez 
digressão por várias localidades. 

ENCONTRO DE MÚSICA 
TRADICIONAL
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Biblioteca Municipal

14 de Fevereiro de 2011. Jantar celebra-
tivo no restaurante Dois Pinheiros.
Objectivos: promover o livro e a leitu-
ra junto do público adulto e divulgar 
o trabalho da Biblioteca Municipal, 
saindo fora das suas instalações ao en-
contro da comunidade, convidando à 
participação e ao convívio em ambien-
te romântico e acolhedor.   

16 de Março de 2011
Thomas Bakk, licenciado em Arte 
Dramática, autor, encenador, actor e 
contador de histórias, com obras publi-
cadas e peças encenadas em Portugal, 
Brasil e Alemanha, dedica-se há muito 
à narração oral de contos tradicionais 
e outros da sua autoria, num trabalho 
desenvolvido em bibliotecas, livrarias, 
feiras do livro, escolas, etc., âmbito em 
que se deslocou a Penamacor, a convite 
da BMP.

13 de Maio
A fé também coube aqui, no dia em que 
os mais velhos de Penamacor foram à 
Biblioteca ver o filme “Fátima”

Data: 21 de Maio de 2011
Casa-Memória Fernando Pessoa e Casa 
Museu Lopes Graça estiveram na origem 
de mais duas Bibliopasseatas, a primeira 
realizada a 21 de Maio e a segunda a 17 
de Setembro. A visita à Casa Fernando 
Pessoa, em Lisboa, deu ainda azo a uma 
escapadela à Brasileira, para um cafezi-
nho, pois claro!, e ao Museu do Chiado. 
Já a deslocação a Tomar, além da visita à 
Casa Museu Lopes Graça, propiciou ain-
da o contacto com a Sinagoga e o Museu 
do Fósforo, numa associação perfeita en-
tre o lazer e os valores culturais. 

Data: Durante todo o mês de Abril
Local: Biblioteca Municipal
Objectivos: promover a leitura, aproxi-
mando os livros das pessoas tal como 
trazer os livros ao encontro dos alunos e 
da comunidade escolar que frequentam 
a biblioteca mensalmente na actividade 
da Hora do Conto, mas também divul-
gar novidades editoriais.

De 28 de Junho a 30 de Setembro
Tendo sempre como objecto a promo-
ção do livro e da leitura, a BM voltou a 
sair ao encontro da comunidade, pelo 
terceiro ano consecutivo, disponibili-
zando livros nos locais de lazer mais 
frequentados no verão, ou seja: as Pis-
cinas Municipais da vila e do Parque de 
Campismo.

Entre 11 e 19 de Julho, a sala vídeo 
da Biblioteca transformou-se em sala 
de cinema infanto-juvenil. A ideia foi 
proporcionar àquela faixa etária uma 
outra forma de ouvir e ver histórias da 
mais recente produção cinematográfi-
ca, recriando uma “ida ao cinema” com 
o grupo de amigos, ao mesmo tempo 
que se promovia o fundo multimédia 
da BMP.

Ao correr da exposição de Hans Chris-
tian Andersen, os Lobitos do grupo 
de escoteiros de Penamacor passaram 
uma inesquecível noite na casa dos li-
vros, forma imaginosa de dar a conhe-
cer a obra daquele autor e de propiciar 
momentos de lazer diferentes, sem 
constrangimento de horário, ao ritmo 
pessoal de cada um, sempre no fito de 
cativar os jovens para a utilização dos 
serviços da Biblioteca e de promover o 
livro e a leitura.

Nada se descura na actividade de uma 
biblioteca que se preze: “À Descoberta de 
Novos Saberes” aproximou do público 
alguns espécimes do fundo bibliográfico 
não-ficção  da BMP. Ao todo, foram 57 
as monografias expostas entre 17 e 18 de 
Novembro. Em consequência contabili-
zaram-se duas dezenas de empréstimos.

Não há menino ou menina do concelho 
que não se tenha já deliciado uma, duas, 
três ou mais vezes com as maravilhosas 
histórias que saem dos livros pela voz e 
representação das “artistas” em que se 
transformam as técnicas da Biblioteca. 
Mês após mês, ao longo de todo o ano 
lectivo, ali acorrem as crianças dos Jar-
dins de Infância e 1º Ciclo, acompanha-
das dos seus educadores. No final de 
cada história, aguarda-as a “Oficina de 
Encantar”. Belas formas de despertar o 
gosto pela leitura e de fazer coisas!

A documentar as 115 horas do con-
to que aconteceram desde Outubro de 
2008, vários cenários, adereços e tra-
balhos feitos pelas crianças, resultantes 
dos ateliês, estiveram expostos pelos vá-
rios espaços da Biblioteca durante todo 
o mês de Dezembro.

12 meses 12 filmes: a Filmania veio 
para ficar! Uma oportunidade para 
acompanhar as novidades da sétima 
arte. Consulte a agenda para o 1º se-
mestre de 2012.

UM ANO CHEIO DE ACTIVIDADES
À DESCOBERTA DE 
NOVOS SABERES

HORA DO CONTO E OFICINA
DE ENCANTAR

CINEMA
COM PIPOCAS

FILMANIA
2011

EMOÇÃO E AVENTURA EM
UMA NOITE NA BIBLIOTECA

AS 115 HORAS
DO CONTO

BIBLIOPASSEATAS FEIRA DO LIVRODIA DOS NAMORADOS SEMANA DA LEITURA “PEREGRINAÇÃO À BIBLIOTECA” BIBLIOTECA FOI A BANHOS
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Museu 
ENTRADAS CRESCEM 
CERCA DE 20%
O Museu Municipal registou 7685 entradas em 2011, o que 
corresponde a um acréscimo de 19,5% relativamente a 2010. 
Daquele número, 7271 respeitam a visitantes nacionais e 
756 a estrangeiros. De salientar o forte aumento das visi-
tas escolares, em boa medida devido à exposição Terra de 
Linces, que captou a visita de escolas de fora do concelho. 

HÉLDER HENRIQUES VOLTA A 
PUBLICAR
No dia 4 de Agosto, teve publicação online, no 
Portal do Município, o novo livro de Helder Ma-
nuel Guerra Henriques, dedicado à memória de 
José Manuel Landeiro – Educador, Historiador e 
Etnógrafo, a quem o concelho muito deve pela 
sua acção exemplar. Tal como o autor deixa cla-
ro em subtítulo, trata-se do esboço da vida de 
alguém que, por todas as razões, inscreveu o 
seu nome na lista dos ilustres de Penamacor. Enquanto não vai ao  
prelo, o livro, que leva prefácio de Lopes Marcelo,  pode ser consul-
tado em suporte papel no Arquivo Municipal.

MARCAS JUDAICAS NA ARQUITECTURA E 
URBANISMO DE PENAMACOR
Da autoria de Laurinda Mendes, Marcas 
Judaicas na Arquitectura e Urbanismo de 
Penamacor é um levantamento rigoroso 
de indícios comummente atribuídos à pre-
sença de cristãos-novos - judeus coagidos 
a converterem-se ao cristianismo perante 
a ameaça de perseguição e expulsão do reino. Na tentativa, por 
vezes vã, de desviar atenções e vencer desconfianças no seio das 
comunidades de “cristãos velhos”, e assim passarem despercebidos 
aos mil olhos da Inquisição, os judeus seriam levados a inscrever 
cruzes nas ombreiras das portas, como prova da sua adesão à fé 
cristã. O trabalho em apreço é, no dizer da autora, “uma tentativa 
de assinalar as marcas que ainda persistem, e que, mais cedo ou 
mais tarde, tenderão a desaparecer por completo.” 
Enquanto não conhece publicação em livro, o documento pode ser 
consultado online no Portal do Município, nos menus Cultura/Ar-
quivo e Cultura/Publicações, com possibilidade de fazer download, 
ou nas instalações do Arquivo Municipal, em suporte papel. 

NOVO LIVRO DE M. LOPES MARCELO

AS VOLTAS DO LINHO
BAILADO DE SONHO
Depois d’ “O Ciclo da Pecurária”, (2002), e d’ 
“Os Moinhos a Moenda e o Moleiro – Manual 
do Traje” (2009), Lopes Marcelo lançou agora 
“As voltas do Linho – Bailado de Sonho”, mais 
um contributo para a preservação da memória 
do território que habitamos e, ao mesmo tem-
po, uma homenagem aos seus “construtores”. 
O novo livro, cuja edição leva a chancela do 
Rancho Folclórico de Aranhas e teve apoio da Câmara Municipal, 
insere-se na colecção “A nossa Terra e a nossa Gente”, que integrava 
já  os outros dois títulos. A primeira apresentação pública, a cargo 
de Aida Rechena, directora do Museu Tavares Proença Júnior, teve 
lugar em Aranhas, no dia 13 de Novembro, rematando da melhor 
forma as comemorações do 75º Aniversário do Rancho, celebrado 
ao longo de 2011. A obra retrata os trabalhos do linho, da sementei-
ra ao tear, e aborda ainda manifestações de raiz popular associadas, 
designadamente as cantigas de trabalho, que pela primeira vez fo-
ram vertidas para pauta, graças à colaboração preciosa de Eduardo 
Geraldes. 

SANTA CASA ASSOCIOU-SE ÀS 
JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
No âmbito das Jornadas Europeias do Património, que de-
correram em 2011, a Santa Casa da Misericórdia de Pena-
macor promoveu, nos dias 23, 24 e 25 de Setembro, um 
conjunto de iniciativas que visaram sensibilizar os cidadãos 
para a necessidade de proteger e valorizar as características 
da paisagem, na qual o património monumental se integra. 
O programa abriu no dia 23 com um concerto na igreja do 
convento de Santo António, a cargo da Academia de Música e 
Dança do Fundão. No dia seguinte decorreu uma actividade 

de desenho e pintura, nas mediações do Convento, especial-
mente dirigida a crianças e jovens. Durante os três dias este-
ve patente na nave da igreja uma exposição documental so-
bre os trabalhos de recuperação do Convento, operados nos 
últimos anos. Nota alta para as funcionárias da Instituição, 
que, com o seu entusiasmo, recriaram quadros vivos alusivos 
ao passado do edifício, enquanto casa de frades francisca-
nos. A iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal 
de Penamacor.

LIVROS TORRE DE 
MENAGEM ATRAI 
VISITANTES
A Câmara Municipal procedeu no ano de 2011 à musealização 
da Torre de Menagem, de forma a criar motivos adicionais de 
interesse ao visitante. O processo ficou concluído em Julho, e 
logo em Agosto registaram-se trezentas e seis entradas na Torre, 
segundo relatório das assistentes que acompanhavam as visitas, 
apesar do sistema pontual de visitação impor horários restritos 
(11:00h e 15:00h).
Actualmente, o serviço de turismo dispõe de visitas guiadas ao 
património histórico-cultural da vila, onde se insere a Torre 
de Menagem. A Câmara Municipal estipulou o custo da visita 
em 1,00. Escolas e menores de 14 anos (acompanhados) estão 
isentos, enquanto estudantes e maiores de 65 anos beneficiam 
de uma redução de 50%, desconto que se aplica também nos 
bilhetes familiares e de grupos organizados.
Por razões de operacionalidade e racionalização de meios, os 
ingressos são adquiridos no Posto de Turismo, sito na Casa do 
Castelo, rua de Santa Maria, onde são prestadas informações 
sobre horários e outras, também acessíveis pelo tel. 277394003, 
ou através do endereço turismo@cm-penamacor.pt. 2120
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Se reside fora do concelho e deseja receber o 
PENAMACOR - Boletim Informativo, fotocopie e envie o 
talão preenchido a:
Câmara Municipal de Penamacor - Gabinete de Cultura, 
Informação e Relações Públicas - 6090-543 Penamacor.
Ou contacte: 277 394 106: gab.info@cm-penamacor.pt

NOME

MORADA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

Já por mais de uma vez fizemos aqui apelo aos nossos 
leitores para que nos enviem imagens ou artigos 
relacionados com o património e a memória do 

território. Aqui fica um acróstico que nos enviou o 
Paulo Moiteiro, com pedido de publicação, que, de 

forma sucinta, aponta caminhos e manifesta o sentir 
e aspirações de muitos de nós.

ENCONTRO 
COM A NATUREZA

MARCHA 
DA PRIMAVERA

Quando a Primavera assoma, os seus admiradores põem-se em Mar-
cha. E, ano após ano, é sempre o mesmo deslumbramento perante a 
natureza renovada. Em 2011, a equipa organizadora levou-nos pelas 
cumeadas da Malcata, entre urzes, carquejas e giestas, proporcionan-
do-nos aquela alegria de caminhar pelos terraços do mundo, sondan-
do horizontes, ao ritmo dos nossos passos e do coração pulsante. No 
final, esperava-nos uma agradável travessia da albufeira da Barragem 
da Meimoa, em jangada. 
Marcha 2012 será a 29 de Abril. Inscreva a data no seu calendário!

Património cultural, histórico /arqueológico
Energias Renováveis (eólica, solar e hídrica)
Natureza (flora e fauna) o “Lince Ibérico ”
Alojamento, espaços rurais, pratos típicos
Modalidades desportivas a nível nacional
Artesanato, produtos endógenos certificados
Cultura, animação, lazer e eventos únicos
Ordenamento, segurança, saúde e bem-estar
Rotas turísticas, tradição, festas e romarias

Domingos José de Figueiredo, administrador da casa do conselheiro Jacinto Cândido, sua mulher Maria do Céu e filhos, 
frente à residência senhorial, actual estalagem Vila Rica.

Sem mais nada, a fotografia que aqui se reproduz seria já um exemplar digno de qualquer página 
da Ilustração Portuguesa. Sendo o retrato de uma família penamacorense, que nos antecedeu em 
um século, rostos de actores tão vivamente presentes na correspondência trocada entre o impoluto 
administrador da fazenda do conselheiro Jacinto Cândido e este próprio, em finais do longínquo ano 
de 1900 e inícios de 1901, publicada pela Câmara Municipal em 2010, rostos esses tornados visíveis e 
transportados no tempo pelos processos ainda frescos dos Niepces, Daguerres, Eastmans e compan-
hia, esta preciosidade bem merece ser publicada.

Fotografia e químicos da correspondência gentilmente cedidos por João Landeiro.
Consulte em: www.cm-penamacor.pt/publicacoes/arquivo/livro_cartas_web.pdf
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