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Palace Hotel & SPA – Termas de S. Tiago



O Presidente da Câmara

Domingos Torrão

 

Esta será a última vez que me dirijo aos 
meus concidadãos através do Penamacor 
– Boletim Informativo, uma vez que 2013 
é ano de eleições autárquicas e o concelho 
será chamado a escolher um novo presi-
dente, concluindo  assim um ciclo de três 
mandatos à frente dos destinos do conce-
lho. Semestralmente, durante um bom pe-
ríodo desse tempo, ou de ano a ano, mais 
recentemente (que a crise assim o exige), 
aqui compartilhei convosco alegrias e tris-
tezas, preocupações e expectativas, anun-
ciei projectos e congratulei-me com a sua 
conclusão. Aqui assistimos, ao longo de 
doze anos, à sucessão de uma intensa acti-
vidade cultural e desportiva, levada a cabo 
pela Câmara, Associações  e restantes for-
ças vivas do concelho; demos conta do 
pulsar da vida municipal, noticiando de 
forma isenta as realizações próprias e as 
que nos iam sendo comunicadas; levámos 
novas da sua terra aos nossos emigrantes, 
aos de cá e aos disseminados pela Europa 

e América – cerca de 700 exemplares do 
Penamacor são enviados para o exterior; 
procurámos, aqui e ali,  dar ao conheci-
mento algumas particularidades da nossa 
história ou revelar preciosos apontamen-
tos iconográficos; enfim, tentámos, em 
todo o tempo, fazer da nossa modesta 
revista um elo de ligação entre todos os 
conterrâneos, próximos ou distantes. 
Olhando para trás, sou hoje levado a reco-
nhecer que talvez haja coisas que não faria, 
ou, pelo menos, não faria da mesma ma-
neira (não tenho a veleidade de me consi-
derar infalível), mas estou de consciência 
tranquila e sinto que correspondi à confian-
ça que em mim depositaram os eleitores. 
Não é altura de vir aqui fazer balanços 
nem enumerações de obra feita, pois 
sempre me dei bem com o julgamento 
do povo e, de resto, a obra está à vista e 
fala por si, mas permitam-me manifestar 
a minha satisfação quando olho hoje para 
Câmara Municipal e vejo um conjunto de 
instalações modernas, onde funcionários 
maioritariamente generosos e competen-
tes asseguram o melhor serviço aos mu-
nícipes. E, neste momento particular, não 
posso deixar de dar largas ao meu regozijo 
de ver finalmente concretizado um objec-
tivo no qual me empenhei desde a primei-
ra hora: um hotel para Penamacor. Sei que 
peca por tardio e também sei que não será 
panaceia para todos os males que nos afli-
gem. Mas é um passo em frente...
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PALACE HOTEL UMA REALIDADE

A construção de um hotel em Penama-
cor foi um desígnio assumido pelo actual 
Executivo camarário desde o primeiro 
mandato. O início desta saga remonta a 
2002, com a aquisição, pela Câmara, da 
Quinta do Cafalado, vulgarmente conhe-
cida por “Castelos”. O primeiro projecto, 
datado de 2003 apontava para um hotel 
de 4 estrelas, com 40 quartos, a construir 
pela Malcatur, uma sociedade de capitais 
públicos e privados, onde a participação 
da Câmara correspondia ao investimento 
nos terrenos. Depois de várias alterações 
ao projecto inicial, adiamentos sucessi-
vos e dificuldades financeiras por parte 
do parceiro, que conduziram à dissolução 
da Malcatur, entra em cena o empresário 
Gumersindo de Oliveira, que, a instâncias 
do presidente Domingos Torrão, aceita o 
desafio de construir o hotel na condição 

de se verificar a existência de água com 
características medicinais para a constru-
ção de um balneário termal. Efectuadas 
as perfurações, vieram a confirmar-se as 
melhores espectativas, não só no que res-
peita à existência de água, mas também 
quanto à sua qualidade, classificada como 
“água mineral termal, no grupo das águas 
sulfúreas e com uma particularidade sin-
gular, a de se apresentar como neutra e 
com o ião fluoreto numa mineralização 
muito baixa, o que poderá trazer novas 
particularidades no termalismo portu-
guês, visto ser a água com valores deste 
parâmetro mais baixos, quando se com-
para com as principais águas do grupo 
das sulfúreas de Portugal”, citando o es-
tudo hidrogeológico. E assim nasceu o 
Palace Hotel &SPA - Termas de S. Tiago 
de Penamacor. 

O HOTEL OFERECE TODAS AS CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO E SERVIÇOS DE 
UM 4 ESTRELAS:

•	 103 quartos amplos, com cama de casal ou camas individuais, ar condicionado, 
casa de banho privativa, tv por cabo, mini-bar e telefone, todos com varanda;

•	 2 Suites Presidenciais, com uma vista soberba para o castelo de Penamacor;

•	 6 Suites Juniores;

•	 Restaurante apto para serviços de casamentos, baptizados, comunhões, aniversá-
rios ou festas, em salas amplas e dimensionadas à medida do evento;

•	 Salão Nobre com capacidade para 200 pessoas;

•	 Salas diversas para a realização de congressos, seminários e reuniões empresariais;

•	 Sala de Jogos e amplos espaços de convívio, além de uma loja de produtos locais;

No segmento de saúde e bem-estar, a oferta estende-se a vários tratamentos repartidos 
por uma unidade SPA (do latim Sanus Per Aquam) em ligação  com o balneário ter-
mal vocacionado para a cura e prevenção de doenças crónicas das vias respiratórias, 
afecções reumáticas, esqueléticas, doenças de pele e patologias dermatológicas.

BREVE HISTÓRIA DE UM EMPREENDIMENTO FICHA TÉCNICA
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Gumersindo de Oliveira é o rosto e a alma do Grupo DTP – De-
senvolvimento das Termas de Portugal, cuja filosofia empresarial 
assenta na valorização do recurso água enquanto meio de pro-
moção de saúde e bem-estar, e cujo objectivo  é a renovação de 
unidades termais, de características terapêuticas reconhecidas, 
que se encontram, ou encontravam em estado de decadência ou 
mesmo paradas. É um homem, a um tempo, humilde e deter-
minado, de ideias claras, prático. Mas também é um sonhador.
BM − Como foi isto de vir construir um hotel com SPA e termas 
em Penamacor?
GO − Olhe, foi tudo por “culpa” da persistência do Sr. Presidente 
Domingos Torrão e também do Dr. Jorge Patrão. Às suas insis-
tências eu contrapus uma condição, a de me porem água termal 
na Quinta do Cafalado, condição essa que foi satisfeita.
BM − Quando aceitou o desafio do presidente Torrão, o que é 
que mudou em relação ao projecto que vinha de trás?
GO − O que vinha de trás era um projecto sem vida, que nem 
sequer permitia a vinda de grupos alargados em autocarros. O 

novo prejecto, para ter sustentabilidade, teria que ter essa capa-
cidade aliada à condição de estância termal.
BM − Não é vulgar um investimento desta grandeza na nossa 
terra. Por outro lado sabe-se que o grupo a que preside tem apos-
tado sobretudo no interior do país, designadamente na Beira 
Alta. Existe alguma razão em especial?
GO − O Grupo DTP, com a sua cadeia de hotéis e termas, está 
realmente apostado num plano inovador de desenvolvimento do 
turismo de saúde e bem-estar, que é um tipo de turismo com 
a procura em crescendo, quer por nacionais, quer por estran-
geiros. Nessa medida, os grandes trunfos passam pela qualidade 
terapêutica das águas, pelo conforto que proporcionamos e pela 
autenticidade do meio em que nos inserimos. Desejo sincera-
mente que o nosso empreendimento de Penamacor, para além 
dos postos de trabalho directos que representa, venha propiciar 
novas oportunidades de desenvolvimento para o concelho. Eu 
acredito que, com verdade, honestidade e competência conse-
guiremos impor-nos e levar por diante os nossos propósitos.

O PRESIDENTE DOMINGOS TORRÃO NA 
HORA DE CONCRETIZAR UM SONHO

A CARA E A PALAVRA DO EMPRESÁRIO 
GUMERSINDO DE OLIVEIRA

BM − Alguém disse que os únicos sonhos de que vale a pena 
falar são os que não deixam dormir. Este sonho tirou-lhe o sono?
P − Tirou-me muitas vezes o sono! Foram anos de luta constante 
contra todo o tipo de adversidades e onde muitas vezes me senti 
um homem só a remar contra a maré. E como se não bastas-
sem os obstáculos de ordem prática, a começar pela definição 
do projecto e o seu financiamento, passando pelos sucessivos e 
esgotantes meandros de ordem burocrática e processual , ainda 
tive de aguentar o descrédito geral, sarcasmos e aleivosias com 
que fui sendo brindado ao longo deste anos. 
BM − Querer é poder? 
P − Não basta querer, é fundamental acreditar e lutar, trabalhar 
todos os dias...
BM − O futuro do hotel preocupa-o?
P − É claro que preocupa, apesar da confiança que o empresário 
me merece, por quem, aliás sinto um enorme apreço. Considero 
que o município deve continuar apostado em que este projecto 
vingue e frutifique, por tudo o que ele representa para a susten-
tabilidade do próprio concelho. Muito temos falado de turismo 
como actividade importante e complementar para o desenvolvi-
mento do concelho, mas, até aqui, Penamacor não podia sequer 
considerar-se como base de pernoita para grupos mais alargados 
de turistas. E todos sabemos que não podemos falar verdadeira-
mente de turismo sem alojamento condigno e todo um conjunto 
de ofertas que é necessário estruturar.
BM − Como por exemplo?
P − Um dos slogans que adoptámos aqui há uns anos associa 
Penamacor a património e natureza, bens que possuímos em 
abundância e que mobilizam cada vez maior número de turistas. 
É verdade que a Câmara tem vindo paulatinamente a criar in-
centivos à visitação desse património; também é verdade que já 
temos hoje uma empresa de promoção de actividades  de ar livre 
e é um dado adquirido que somos anualmente demandados por 
milhares de caçadores; mas podemos e devemos, cada um na 
sua área, melhorar as próprias prestações e, ao mesmo tempo, 
estabelecer formas de relacionamento mútuo de modo a fazer 
circular informação das actividades levadas a cabo por cada um. 
Por outro lado, há aspectos que podem ser melhor trabalhados, 
designadamente no campo da gastronomia tradicional, e outros 
que podem e devem ser criados, como, por exemplo, um circuito 
de visitação à serra da Malcata, de modo a gerar movimento de 

pessoas, que, de alguma forma, agite a economia local. E não nos 
podemos esquecer do impacte que uma estância termal (lembro 
que as Termas de S. Tiago entrarão em funcionamento na Pri-
mavera) certamente terá no acréscimo de visitantes à vila e, por 
extensão, ao concelho.
BM − Está na recta final do seu último mandato enquanto presi-
dente de Câmara. Quais as espectativas/desejos que gostaria de 
ver concretizados?
P − Relativamente ao hotel, desejo, a bem do investimento, mas 
sobretudo a bem de Penamacor, que tudo corra pelo melhor. 
Este é um projecto que deve ser acarinhado não só pelo futuro 
presidente da Câmara, mas também por toda a população, por-
que, não sendo a tábua de salvação para coisa nenhuma, se trata 
de um extraordinário equipamento que muito pode ajudar ao 
desenvolvimento da nossa terra. 
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É verdade!, já era tempo! Depois de muita pedra, muito betão e 
algum asfalto e muitos trabalhos pelo meio, como sejam a pre-
servação de uma mina e a reorganização de todas as infraestru-
turas, está aí a nova rotunda  junto ao Lar D. Bárbara. 

Bem pode ser considerada uma obra histórica para Benqueren-
ça. E não só pelo tempo que andou nas promessas eleitorais dos 
políticos e nas aspirações dos benqueridos, mas também porque 
é uma obra projectada para o futuro, que contempla já todos os 
níveis de infraestruturação subterrâneos. Fez-se. Está feita. 

CIMO DE VILA

PEQUENOS ARRANJOS, MUITA INTENÇÃO

ROTUNDA DO LAR D. BÁRBARA
MIL E UM TRABALHOS PARA AQUI CHEGAR...

BENQUERENÇA
REQUALIFICAÇÃO DA RUA PRINCIPAL, FINALMENTE!

Foi finalmente suprida uma falta há muito sentida por quem visitava a Torre de Me-
nagem, com a construção da escadaria que veio facilitar o acesso à base do agora Mo-
numento Nacional.
Ao mesmo tempo procedeu-se à limpeza e gradeamento de um quintal situado entre 
a Torre do Relógio e a igreja de S. Pedro, que a Câmara entretanto adquirira, visan-
do desafrontar o belo trecho de muralha que ocultava, proporcionando ao transeunte 
o contanto visual com aquele conjunto arquitectónico a partir da rua de S. Pedro. O 
futuro deste novo espaço passará agora por um arranjo ao nível do pavimento e da 
instalação de algum mobiliário urbano condizente com a função de estadia e, even-
tualmente, lugar de eventos de ar livre a promover na zona histórica. De referir ainda 
que a propriedade inclui uma pequena construção, facilmente adaptável a cafetaria/
loja . Para o terreiro adjacente ao Pelourinho, ex-cemitério, ex-praça velha, projecta-se 
também um próximo arranjo, incluindo gradeamento de proteção e ajardinamento, de 
molde a chamar as pessoas à fruição do espaço.
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CAMPO DE TÉNIS
OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NOS CAMPOS DE TÉNIS

Em paralelo com as sessões ordinárias, por iniciativa do seu Pre-
sidente, Jorge Seguro,  a Assembleia Municipal realizou durante 
o ano de 2012 várias sessões temáticas visando suscitar o debate 
sobre temas considerados relevantes para o desenvolvimento do 
concelho, uma prática que, de resto, já se havia iniciado no ano 
transato. Os produtos tradicionais foram assim chamados à dis-
cussão em Fevereiro.  Ana Soeiro, secretária-geral da associação 
Qualifica, acedendo ao convite de Jorge Seguro, falou da necessi-
dade de produtores, associações de desenvolvimento, cooperati-
vas e entidades públicas unirem esforços com vista à valorização 
dos produtos tradicionais e do próprio mundo rural. Nesta linha 
de preocupações, o Executivo municipal lembrou as acções que 
tem procurado dinamizar com os agentes locais, designadamen-
te a criação e registo da marca “Terras do Lince” para os produ-
tos concelhios, bem como as medidas que tem vindo a tomar 
tendentes à conservação e valorização da raça ovina churra do 

campo, enquanto bem exclusivo e gerador de produtos genuínos. 
Em Abril, o professor Ferreira Gomes e o Dr. Santos Silva fala-
ram de Termalismo, em Águas, pois claro!, e em Junho reflectiu-
-se sobre os Desafios do Interior,  com o agitador de consciências 
Fernando Paulouro Neves.

O Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvi-
mento Regional, Almeida Henriques, deslocou-se a Penamacor 
por ocasião do Dia do Concelho, 1de junho. O governante foi 
recebido no Salão Nobre, onde presidiu à sessão comemorativa, 
após o que visitou as obras do Palace Hotel de Penamacor, na 
Quinta do Cafalado, acompanhado pelos presidentes da Câmara 
e da Assembleia Municipal, restante executivo e convidados.

Na sua intervenção, o presidente Domingos Torrão frisou a ne-
cessidade do Governo da República olhar de vez para os terri-
tórios de baixa densidade e de os integrar num processo de 
desenvolvimento nacional harmonioso, contra a tendência do 
esquecimento e abandono sistemáticos que se vem verificando, 
designadamente no que respeita ao (des)investimento público e 
encerramento de serviços. 

No dia 29 de Setembro, Benquerença inaugurou o monumento 
de homenagem aos muitos filhos da terra que daqui rumaram 
para integrar as fileiras da marinha portuguesa ao longo das úl-
timas décadas, ultrapassando as duas centenas e meia. Na ceri-
mónia, marcada pela presença da mais alta patente da marinha, 
o chefe de Estado Maior da Armada, almirante José Saldanha 
Lopes, Luís Gil, um dos pioneiros desta demanda pelo mar, prin-
cipal mentor e impulsionador da iniciativa, para além de lem-
brar os marinheiros e respectivas famílias, frisou bem que o mo-
numento constitui  também “um memorial representativo  dos 

indeléveis laços que desde há meio século unem Benquerença à 
Marinha”.  Terra sem mar, nas palavras do almirante Saldanha 
Lopes, Benquerença “tem querer”; e a prova disso “é o facto de 
estarmos aqui hoje  juntos e emocionados nesta significativa e 
sentida homenagem”. Para o autarca local, António Luís, a cir-
cunstância de uma aldeia da chamada raia seca ter dado tantos 
homens ao mar assume foros de fenómeno.  Por sua vez, Do-
mingos Torrão, presidente da Câmara, lembrou o sofrimento das 
mães dos marinheiros face aos perigos da guerra em curso no 
auge desta corrida de incorporação de benqueridos na Marinha. 

Os cortes de ténis sofreram algumas me-
lhorias ao nível da drenagem e das condi-
ções de assistência por parte do público. 
Os cortes são utilizados pelo Clube de 
Ténis de Penamacor, que ali pratica for-
mação aos associados e realiza torneios 
regulares, e  integram o complexo des-
portivo municipal situado junto à Mata 
Municipal, que inclui um gimnodespor-
tivo, piscinas, polidesportivo e circuito de 
manutenção. 

BENQUERENÇA ERIGE MEMORIAL AOS 
SEUS MARINHEIROS

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÕES TEMÁTICAS PAUTARAM 
O ANO DE 2012

DIA DO CONCELHO
MEMBRO DO GOVERNO VISITOU PENAMACOR
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Em terras desertificadas como as nossas, é sempre como-
vente regressar à infância  na voz e nos rostos dos meni-
nos que trazem consigo o futuro.   Por isso, em cada 1 de 
Junho, dia especialmente dedicado às crianças, Câmara 
Municipal, Agrupamento de Escolas e Santa Casa da Mi-

sericórdia unem-se para proporcionar aos mais novos um 
momento diferente, um contributo mínimo para a feli-
cidade a que têm direito. Este ano as actividades decor-
reram no Pavilhão Desportivo, recinto da Piscina e Mata 
Municipal. 

Na tarde do dia 17 de Fevereiro, à semelhança de anos anterio-
res, o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e o Jardim de 
Infância da Santa Casa da Misericórdia realizaram mais um des-
file de carnaval na vila. Em tempo de crise, a crise foi o tema. Os 
alunos tentaram chamar a atenção para a questão da poupança 
nesta época difícil. O desfile teve início no Jardim da República 
e terminou no Centro Escolar de Penamacor.

Assinalando o Dia Mundial da Floresta, decorreu, na manhã do dia 21 de Março, uma 
acção de sensibilização dirigida às crianças do Centro Escolar de Penamacor, que  en-
volveu o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, a Brigada do Ambiente da GNR e a 
Câmara Municipal.  À GNR coube palestrar sobre reciclagem e protecção das florestas; 
a Câmara  auxiliou na aquisição de plantas e na sua plantação. De salientar a motivação 
demonstrada pelas crianças, que quiseram ajudar em todas as etapas da plantação de 
rosmaninhos, tomilhos e lódãos. 

NOME DE RUA PARA CLAMARTCARNAVAL EM 
ÉPOCA DE CRISE

DIA MUNDIAL DA FLORESTA

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
MOMENTOS FELIZES!

Philipe Kaltenbach, Senateur-Maire de Clamart,  regressou 
a Penamacor encabeçando uma delegação daquela cidade 
francesa, que aqui se deslocou em finais de Agosto para as-
sinalar a passagem do 6º aniversário da geminação entre as 
duas localidades. A comitiva foi recebida no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, onde se procedeu a uma breve troca de 
cumprimentos. Do programa da visita merece particular des-
taque o descerramento de uma placa toponímica que atribui o 
nome de Rua de Clamart ao trecho da antiga Estrada Nacional 
Sul entre as rotundas do Lar D. Bárbara e do Monumento aos 
Combatentes da Guerra do Ultramar. Os franceses visitariam 
ainda a Unidade de Cuidados Continuados, já em fase adian-
tada das obras, e o Palace Hotel, onde, de resto, viriam a ficar 
alojados. 
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ARTES DA TERRA E PRODUTOS 
LOCAIS MOSTRARAM-SE NO 
JARDIM DA REPÚBLICA

Algumas centenas de pessoas passaram pelos jardins da Bi-
blioteca Municipal de Penamacor, palco da terceira edição do 
PenMagor- Encontro de Terapias Alternativas. O evento, orga-
nizado em parceria entre Câmara Municipal e Anabela Mar-
tins, visou, uma vez mais, promover junto da população local 
e visitantes o vasto leque de terapias alternativas, que, paula-
tinamente, vão ganhando espaço nos nossos dias. Massagens 
com taças tibetanas, yoga, reflexologia, reiki, leitura da aura, 
constelações familiares, massagens a quatro mãos, acupunctu-

ra, etc., foram apenas algumas das terapias que os interessados 
procuraram experienciar junto dos 27 terapeutas disponíveis 
no encontro.
Diversas actividades de grupo, workshops e palestras temáticas 
mereceram a atenção dos visitantes oriundos de vários pontos 
do país e também da vizinha Espanha. Barraquinhas de artesa-
nato ecológico e reciclado e uma exposição de escultura de Luís 
Pinheiro completaram o quadro desta edição do PenMagor, 
que mereceu dos participantes o voto de um próximo regresso. 

3º ENCONTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS

As dormidas no Parque de Campismo do 
Freixial ascenderam a 5227, sendo que 
1/3 correspondem a estrangeiros prove-
nientes da Alemanha, Bélgica, Holanda, 
Suíça, Reino Unido, Irlanda, França, 
Espanha e Canadá. 

De Maio a Novembro de 2012 frequen-
taram as termas de Águas 312 pessoas, 
de que resultaram 3104 tratamentos  
dos foros respiratório, dermatológico  e 
reumatológico.

Até 10 de Dezembro, deram entrada  na 
piscina coberta municipal (aquecida) 
3384 pessoas, repartidas pelas  diversas 
modalidades ali praticadas, que vão 
desde o exercício livre até à hidroginás-
tica dirigida, passando pelos escalões de 
formação. 

No conjunto, as piscinas municipais 
somaram no final da época 12.919 
ingressos, 7.630 dos quais  respeitam à 
piscina da vila e os restantes à do parque 
de campismo do Freixial. 

A praia fluvial de Meimoa voltou a registar um aumento de 
frequentadores no verão de 2012, com a procura a diversificar-
-se em termos de origem e distâncias de proveniência, como se 
deseja. A este registo não é alheio o investimento nos serviços 
de apoio, designadamente do concessionário do snack-bar ali 
instalado. 

A 2º edição do Festival Artes da Terra 
mobilizou este ano 26 expositores, entre 
artesãos e produtores agroalimentares 
locais, com destaque para a marca “Ter-
ras do Lince”. Estava-se em Setembro, a 
dias 8 e 9. 

ÉPOCA BALNEAR
MEIMOA EM CRESCENDO PISCINAS MUNCIPAIS CAMPING FREIXIAL PISCINA  COBERTA TERMAS DE ÁGUAS
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A comemoração do Dia Internacional 
dos Museus em Penamacor atingiu o seu 
momento alto na manhã do dia 18 de 
Maio, quando as crianças irromperam 
pelo Museu Municipal  e conferiram ao  
espaço um extraordinário ambiente festi-
vo.  Dois momentos pontuaram a acção 
final da iniciativa “Museu, Museu!,diz-
-me tu, digo-te eu!”, que envolveu todas 
as crianças do infantário da Misericórdia, 
Pré-Escolar e 1º Ciclo do concelho: 1º - o 
descerramento do mural composto pelos 
desenhos dos pequenos artistas, inspi-
rados nas visitas efectuadas ao longo de 
Abril e Maio; e,  2º - o medley com que o 
grupo de músicos da Banda de Aldeia de 
João Pires rematou a sua fantástica parti-
cipação no evento. 

Freguesias em Concerto foi a designação feliz para o conjunto das doze apresen-
tação musicais proporcionadas por distintas formações da Academia de Música e 
Dança do Fundão. Tantos concertos quantas as freguesias do concelho. 
Desta forma quis a Academia comemorar os seus 15 anos de existência ao serviço 
do ensino artístico da música e da dança. As orquestras de acordeões (Vale da Srª 
da Póvoa,  Benquerença e Meimoa), sopros (Aranhas e Águas), guitarras (Mei-
mão, salvador e Aldeia de João Pires), ensemble de música de câmara (Pedrógão 
de S. Pedro e Bemposta) e alunos do Pólo de Penamacor (Penamacor e Aldeia 
do Bispo) deliciaram as centenas de interessados que assistiram às apresenta-
ções. Extraordinária entrega à música e generosa forma de comemorar 15 anos 
de vida! 

O ano de 2012, editorialmente falando, ficou marcado pela 
publicação d’ As Incríveis e Fantásticas Histórias de Jolon, 
livro que compila muito do trabalho jornalístico do autor ao 
longo da sua vida de corresponde do Jornal do Fundão, em 
Penamacor. Trabalho jornalístico e mais que isso. Porque as 
“histórias” de Jolon, tomando embora a realidade testemu-
nhada como fio constante de que se tece a narrativa, impri-
mem-se como quadros vivos retirados daquela realidade, 
que, continuando real, leva a impressão do mestre contador, 
que soube, primeiro, ver a “história” e, depois, transmiti-
-la ao seu modo, personalizando-a segundo um estilo que 

é apanágio de quem faz da escrita um exercício criativo e 
que reporta já para a literatura. Para além disto, o interes-
se acrescido desta obra radica no facto das memórias nele 
definitivamente impressas espelharem muito do viver e do 
sentir das gerações que nos antecederam por estas terras que 
continuamos a pisar. 
Jolon já nos havia brindado com um “aperitivo” para estas 
saborosas “Histórias”, quando, há uns anos, integrou o volu-
me “Escritas de Penamacor - Antologia de Textos Literários”, 
editado pela Câmara Municipal. O livro que agora se apre-
senta vem saciar-nos o apetite que então nos ficou. 

MÚSICA PARA TODOS

LIVRO
AS INCRÍVEIS E FANTÁSTICAS 
HISTÓRIAS DE JOLON

O MUSEU É UMA FESTA!

FREGUESIAS 
EM CONCERTO
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Numa parceria que vai ganhando consis-
tência, a Câmara Municipal e a Santa Casa 
da Misericórdia voltaram a estar juntas 
no Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, comemorado a 18 de Abril, dando 
ênfase à promoção do património monu-
mental da vila de Penamacor através da 
dramatização de duas lendas: na parte da 
manhã, junto à Torre de Menagem, de-
senrolou-se a história do Rei de Penama-
cor, da responsabilidade do Gabinete de 

Cultura e Turismo da CMP, que teve como 
assistência os alunos do Centro Escolar, 
seguida de uma visita guiada à Torre; de 
tarde, aconteceu mais uma representação 
junto da capela do Santo Cristo, desta vez 
idealizada e protagonizada pelas colabo-
radoras da Santa Casa da Misericórdia, 
que teve por objecto a lenda do Cristão 
Cativo. Seguiram-se um ateliê de constru-
ção de cruzes e um copioso lanche conví-
vio para todos os presentes. 

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

BIBLIOTECA EM NÚMEROS  
Até meados de Dezembro a Biblioteca tinha feito 1793 
empréstimos, incluindo livros, dvd’s, vhs’s e cd’s áudio. 

Registaram-se 802 consultas locais (livros, jornais e revistas), 
2806 utilizadores da Internet e 1611 visitas à Biblioteca ou a 

exposições. Aos já existentes, somou ainda 68 novos leitores. 

SERVIÇO 
PÚBLICO 

COM A 
COMUNIDADE, 

PARA A 
COMUNIDADE

Das bibliotecas se pode dizer o que Almeida Garrett disse 
do teatro: são grandes meios de civilização mas dificilmente 
prosperam onde esta rareia. Por isso, o dia-a-dia de uma 
biblioteca em território tão desertificado tem de ser tudo 
menos resignação, para que a chama do conhecimento se 
mantenha acesa e as distâncias se fundam e o espírito da 
humanidade se faça presente. Uma breve retrospectiva pela 
actividade da Biblioteca Municipal ao longo de 2012 diz 
bem do muito trabalho ali produzido e da entrega e dedica-
ção dos profissionais que lhe dão vida. 
Às iniciativas como a “Feira do Livro”, “Filmania”, “Biblio-
passeata”, “Livros com Água”, “Uma Noite na Biblioteca”, 
“Horas do Conto” e “Oficinas de Encantar” juntaram-se os 
“Sábados à tarde na Biblioteca” o concurso infanto-juvenil 
de leitura “Já li, Bingo!”, além das muitas exposições que 
ocuparam em permanência o átrio, corredores e salas da 
“casa dos livros”. De todo este trabalho, divulgado eficaz-
mente  através do Facebook da BM, chegam ecos do exte-
rior, por vezes traduzidos em convites  para a realização 
de horas do conto, como foi o caso da Câmara do Sabugal, 
ou em visitas inesperadas, como aquela das crianças espa-
nholas que aqui vieram ouvir uma história em português e 
aprender um passo de dança. 

FEIRA DO LIVRO UMA NOITE NA BIBLIOTECA SÁBADOS À TARDE NA BIBLIOTECA

BIBLIOPASSEATA HORA DO CONTO EXP. O PECADO NÃO MORA AO LADO 

OFICINAS DE ENCANTAR

UTILIZADORES NA INTERNET

JÁ LI, BINGO!

LIVROS COM ÁGUA EXP. DE PINTURA DE MARIA MARIANO

HORA DO CONTO - SABUGAL

Pelo segundo ano consecutivo, a Santa Casa e a Câmara de Pe-
namacor integraram a programação nacional das Jornadas Eu-
ropeias do Património 2012, respondendo à chamada do IGES-
PAR,  que este ano lançou como mote para as comemorações “O 
Futuro da Memória”. As Jornadas  decorreram em todo o país 
nos dias 28, 29 e 30 de Setembro. Por cá, o Museu Municipal 

acolheu um ateliê de restauro de cerâmicas, enquanto a Santa 
Casa da Misericórdia organizou uma vindima tradicional, onde 
os protagonistas, numa e noutra acção, foram as crianças. 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO PASSAM POR AQUI
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O espaço de exposições temporárias do Museu Municipal rece-
beu no primeiro semestre de 2012  a exposição “Objectos que 
contam”, título intencionalmente dual,  semanticamente con-
siderado. Objectos díspares na forma e na função, a convocar 
palavras, um discurso,  ou um número indeterminado de dis-
cursos. Memórias, se assim lhe quisermos chamar. Mas também 
podemos chamar-lhe conhecimento, que é no que dão as me-
mórias quando abrem as janelas para o passado donde nos vêm 
as raízes que nos alimentam, para não fenecermos ignorantes de 
nós próprios. 

A partir do tesouro monetário da Barroca do Ouro, uma das re-
líquias que o Museu Municipal exibe, produziu-se uma  expo-
sição a que se deu o título “Faces da História - ROMA -Ecos do 
Império”, que esteve patente naquele espaço  entre Julho de 2012 
e Janeiro de 2013. Muito mais do que a simples descrição dos 
numismas em presença, a mostra, que contou com a preciosa 
colaboração da arqueóloga  Silvina Silvério, revelou-se uma ja-
nela aberta para o último século da república romana e um im-
portante contributo para a clarificação da história remota deste 
território, em relação directa com a actividade mineira na zona  
Presa. 

A par da Feira do Livro, e num claro intuito de também assim 
contribuir para divulgação do livro e da leitura, Madalena Ben-
susan trouxe a Penamacor  uma mostra do seu  trabalho em tor-
no das “pequenas criaturas” por si criadas, que se movimentam 
à volta dos livros e também da música, num gesto que, segundo 
a artista, “é urgente e necessário que todos façamos”. 

Enquadrada no “Festival Artes da Terra”, realizou-se a 8 de Se-
tembro  uma sessão de pintura ao ar livre, que teve como pano 
de fundo o curso médio da ribeira da Baságueda, mote obrigató-
rio para a inspiração dos artistas participantes, que comparece-
ram em bom número a convite da Câmara Municipal. Os traba-
lhos então produzidos viriam posteriormente a ser expostos nos 
Paços do Concelho, entre 12 de Setembro a 5 de Outubro. 

A Câmara Municipal, através do pelouro da cultura, voltou a 
promover mais uma exposição/venda de presépios, que desig-
nou por “Presépios Solidários”, tendo em conta que uma per-
centagem das vendas revertia a favor de famílias carenciadas do 
concelho. A mostra integrou mais de 300 conjuntos realizados 
em diversos materiais, autoria de conceituados artesãos de todo 
país.  A exposição esteve patente nos Paços do Concelho, entre 26 
de Novembro e 31 de Dezembro, e registou um elevado número 
de compradores e visitantes. 

Cerca de setenta participantes aceitaram o desafio lançado pelo 
Gabinete de Cultura da autarquia e “inventaram” árvores de Na-
tal de todos os tipos e feitios a partir de materiais considerados 
“lixo”, que assim, reciclados, deram cor e brilho à exposição/
concurso que animou a Biblioteca Municipal durante a época 
natalícia, numa prova evidente de que não há crise que trave a 
imaginação. 

Entre outras coisas, a festinha de Natal das crianças do 
pré-escolar e 1º Ciclo contemplou a representação de uma 
peça de teatro, produzida e realizada pelo grupo Váatão de 
Castelo Branco. Partindo da adaptação de um conto infan-
til, onde a magia é elemento tão natural como a lua ou dia e 
as marionetas contracenam com os actores de carne e osso, 
a última criação dos Váatão procura fazer presente junto 
das crianças a memória da actividade ancestral  que é a 
tecelagem, tal como ainda há poucas décadas se praticava 
nas nossas terras. 

Realizou-se no dia 10 de Junho de 2012, 
pelo 6º ano consecutivo, mais um Encon-
tro de Música Tradicional de Penama-
cor organizado pelo Rancho Folclórico 
de Penamacor. Este festival de folclore e 
música popular tem-se revelado uma ex-
celente oportunidade para dar a conhecer 
a vila e o concelho aos grupos visitantes e 
proporcionar aos penamacorenses o con-
tacto com tradições, usos e costumes de 
outras regiões do país. 
Após a recepção aos grupos convidados, 
teve lugar o habitual almoço convívio 
para todos os participantes, seguindo-se 
o desfile etnográfico pelas principais ruas 
de Penamacor.
A Praça Nova do ex-Quartel recebeu o 
evento, no qual participaram os grupos: 
“Rancheiros do Grupo Cultural de Vila 
Fria”, “Tertúlia do Doze”, de Alverca do Ri-
batejo, “Rancho Folclórico Poço da Cruz”, 
da Praia de Mira, “Tunanova”, de Passos 
de Silgueiros, Viseu, e, naturalmente, o 
“Rancho Folclórico de Penamacor”, grupo 
anfitrião. As atuações encheram a praça 
de cor, música e dança e agradaram ao 
público, que marcou presença em grande 
número, à semelhança das edições ante-
riores. 

6º ENCONTRO DE 
MÚSICA TRADICIONAL 
DE PENAMACOR

RESULTADOS DA VOTAÇÃO DO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
GRUPOS:
1º – Nós e  a árvore de natal,  2º ano 1º Ciclo EB
2ª – Nós brilhamos, 1º ano do 1º Ciclo EB
3º –  Bebés natalícios, 4.º ano do 1º Ciclo EB
4º –  Pinheirinhos, 3.º ano do 1º Ciclo EB
5º –  Marias, Centro de Dia de São Bartolomeu de Aldeia do Bispo
SINGULARES: 
1º – A estrela,  António Gonçalves, Salvador
2º – Nitinhas, Mariana Martins, Aldeia do Bispo
3º – Skyfall, Ana Isabel Salgueiro Catana, Penamacor
4º – Prata da crise, Filomena Esteves Pereira, Benquerença
5º – Karma, Jolon,  Penamacor
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OBJECTOS QUE CONTAM FACES DA HISTÓRIA - ROMA - ECOS 
DO IMPÉRIO

BASÁGUEDA É MOTE PARA SESSÃO 
DE PINTURA AO AR LIVRE

PRESÉPIOS SOLIDÁRIOS

CONCURSO  DE ÁRVORES DE NATAL

A MAGIA DO TEATRO NA 
MAGIA DO NATAL

EXPOSIÇÃO PEDRAS DE LEITOR
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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

A fotografia não está datada, mas não 
custa situá-la nos idos anos sessenta do 
século passado. Alguns dos aqui retrata-
dos já não estão entre nós. O menino  de 
cócoras, junto à caçarola, é hoje avô, e 
o cozinheiro de serviço não é outro que 
não o famoso Luís “Tau”, protagonista de 
uma das “Incríveis e Fantásticas Histórias 
de Jolon”, o tal que afirmava que ter duas 
filhas moças em casa era como ter duas 
pipas de vinho sem ter vinha. Em breves 

palavras, o caso conta-se assim: naquele 
tempo de poucas liberdades para as rapa-
rigas, difícil era obter autorização para ir 
aos bailaricos; então, os moços namora-
deiros, pouco à vontade mas tacticamen-
te perfeitos, abordavam o pai na taberna 
para que autorizasse as filhas a ir ao baile, 
depois de lhe terem já pago uns bons co-
pos. Mais pormenores desta e de outras 
incríveis histórias do Jólon podem ser sa-
boreados no seu recém-editado livro. 

DIA DE PESCARIA NA BASÁGUEDA

Cerca de meia centena de participantes 
fizeram-se presentes na edição da Marcha 
da Primavera de 2012, que se realizou pela 
10ª vez consecutiva. Desta vez o percurso 
inscreveu-se parcialmente no perímetro 
da Reserva Natural da Serra da Malcata, 
ao fazer a ligação entre a aldeia do mesmo 
nome, no concelho vizinho do Sabugal, e 
o Meimão. Para melhor desfrute da esta-
ção florida, fez-se avançar o evento no ca-
lendário, 29 de Abril, de modo a coincidir 

com o auge da Primavera. Assim, entre 
outras maravilhas, foi possível vislum-
brar, à beira dos caminhos e por entre as 
moitas de carvalhos, o extraordinário co-
lorido da bela peónia, vulgarmente conhe-
cida nas nossas terras como rosa albar-
deira, ou rosa de Alexandia, ou maios.  
Para além da marcha, durante a tarde, 
os participantes tiveram ainda oportuni-
dade de passear de barco na albufeira do  
Meimão.

MARCHA DA PRIMAVERA 
VOLTA SEMPRE

Como a Estação,

Foto Jolon / DR
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