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editorial
Quero antes de mais saudar todos os munícipes deste 

nosso concelho, saudação extensível a todos aqueles 

que, não estando connosco, não esquecem e conti-

nuam ligados à sua terra por fortes laços afectivos, 

lá onde quer que a vida os tenha levado. Gostaria de 

chegar aqui e poder dizer, agarrando no velho cha-

vão, “ano novo, vida nova!”, invocando até, para além 

de estarmos no início de mais um ano, o facto de 

ter sido eleito presidente da Câmara  e de ser este 

o meu primeiro mandato à frente do município de 

Penamacor. Não deixa, realmente, de haver alguma 

verdade naquele lugar-comum, na medida em que, 

mas, infelizmente, o ano que agora começa não pro-

mete nada de novo, e muito menos para melhor. O 

país continua numa deriva perigosa de endividamen-

to, apesar da sobre carga de impostos com que a ge-

neralidade dos  portugueses se vêem confrontados, 

situação que decorre da incapacidade ou, mais grave, 

da falta de vontade dos governantes em reformar 

efectivamente o Estado, de modo a acabar com os 

gastos supérfluos e a atender aos problemas concretos 

das pessoas, designadamente das que vivem nestes 

territórios deixados ao abandono, desconcentrando 

o investimento público com vista a um crescimento 

harmonioso e sustentável da economia nacional, ao 
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invés de fechar serviços atrás de serviços, naquilo que 

configura, não tenhamos medo das palavras, uma re-

tirada cobarde dos territórios. 

Olhando para a nossa realidade, gostaríamos, natural-

mente, de ter encontrado a Câmara de melhor saúde 

financeira – de facto está doente e bem doente – mas, 

como já disse e reafirmo, não me escudarei nessa 

circunstância para não dar o meu melhor, ainda que 

esse melhor, nos tempos imediatos, tenha de ser apli-

cado a gerir a dívida e honrar os compromissos que 

recebemos de herança.    

São tempos difíceis, estes que vivemos, que, mais 

do que nunca, apelam ao nosso 

espírito de união e ao verdadeiro 

sentido de comunidade. E se algu-

ma mensagem faz sentido nestas 

circunstâncias é o apelo ao traba-

lho e à solidariedade, pois só daí 

nos pode advir a esperança. Ape-

sar de tudo isto, estamos confian-

tes que Penamacor continua a ser 

um concelho com futuro, porque 

tem condições para fazer a ruptura com esta situação 

negativa, em virtude de possuir uma rede de infra

-estruturas de apoio ao nível do ensino, do desporto, 

do lazer e da saúde, que muitos concelhos do litoral 

gostariam de ter, traduzindo-se num excelente nível 

de qualidade de vida. E dizemos isto, porque acima 

de tudo ainda acreditamos no desenvolvimento da 

nossa terra.
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como Presidente, não abdicarei de me pautar 
pelos princípios próprios, que entendo melhor 
servirem os interesses do concelho e da sua po-
pulação, como não prescindirei de proceder às 
alterações de funcionamento dos serviços que 
considerar oportunas para darmos melhor res-
posta aos problemas dos nossos concidadãos, 
razão primeira e última de aqui estarmos todos; 

O Presidente da Câmara

António Luís Beites Soares

Na hora do nascimento 

da Sociedade dos Amigos 

de Ribeiro Sanches pela 

mão de um grupo de 

penamacorenses, e 

quando está em cima da 

mesa o projecto da Casa 

Ribeiro Sanches, o Boletim 

Municipal associa-se ao 

momento e faz capa com 

a feliz representação que 

o pintor António Barata 

dele nos deixou. 

A CAPA
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BM –  Decorridos pouco mais de três meses da tomada 

de posse como presidente de Câmara, até que ponto 

já pode fazer uma avaliação do estado de coisas que 

veio encontrar, designadamente ao nível da organiza-

ção dos serviços e da situação financeira do Município, 

por contraponto  com as ideias programáticas que ten-

ciona implementar?

P – Eu sempre aqui vivi, não caí cá de para-quedas,  e 

como tal tinha a percepção das coisas que qualquer ci-

dadão atento tem daquilo que o rodeia, acrescida pelo 

facto de ser presidente de Junta e ter assento na As-

sembleia Municipal durante os últimos 16 anos. Como 

cidadão via aquilo que os outros viam, por exemplo, 

aqueles “ajuntamentos” de homens a olhar para um 

buraco, as “correrias” ao armazém por uma ferramen-

ta, uma união ou qualquer outra coisa esquecida, esse 

tipo de situações que se transformam em imagem 

de marca negativa para a Autarquia, que depois se 

cola, por vezes injustamente, a outros serviços. Em 

termos gerais, o modelo organizacional do Município 

encontra-se completamente desajustado à sua reali-

dade funcional, o que o torna bastante  inoperacional.  

Nós não vimos para aqui a querer inventar a pólvora, 

queremos apenas rentabilizar os meios que temos de 

Eleições

As eleições de Setembro tradu-

ziram-se numa forte renovação 

dos diversos Órgãos Autárquicos 

do Município, a começar pelo 

executivo camarário, onde Antó-

nio Luís Beites Soares assumiu 

a presidência, em resultado de 

uma clara vitória nas urnas sob 

a sigla do PS. A vice-presidência 

é ocupada por  Manuel Joaquim  

Ribeiro Robalo, enquanto Ilídia 

Cruchinho se mantém como ve-

readora a tempo inteiro. Vitor 

Gabriel  e Pedro Folgado são os 

vereadores eleitos pela coligação 

TPP. Jorge Seguro, eleito pelo PS, 

mantém-se como presidente da 

Assembleia Municipal. As maio-

res mudanças operaram-se nos 

elencos das freguesias, onde 7 

dos 9 presidentes exercem o car-

go pela primeira vez.

No acto de tomada de posse, 

António Luís enunciou as priori-

dades para o mandato que agora 

inicia, destacando a luta pela ma-

nutenção e criação de postos de 

trabalho e o apoio à actividade 

empresarial. Manifestou-se con-

tra o encerramento de serviços 

públicos, que considera “mais um 

passo para a destruição do inte-

rior do país”, e apelou à coope-

ração intermunicipal como sendo 

a única forma de desenvolver 

a região. Por outro lado, deixou 

claro que os tempos difíceis e a 

conjectura desfavorável não se-

rão desculpas para não vir a fazer 

um bom mandato.

Autárquicas

modo a proporcionar o melhor serviço à população, e isso conse-

gue-se com método e organização. Temos os funcionários, em quem 

acreditamos, resta-nos atingir os níveis de  organização que nos per-

mitam alcançar maiores níveis de eficiência. Quanto à situação finan-

ceira  do Município, é pública a minha preocupação pela elevada dí-

vida herdada, pelas obrigações de curto prazo que ela comporta, com 

especial incidência para a dívida da água e saneamento, bem como 

dos contratos de factoring em vigor, que deixam os cofres da Autar-

quia à beira da asfixia e praticamente sem capacidade para assegurar 

as contrapartidas nacionais na corrida aos fundos comunitários, que 

bem falta nos fazem para resolvermos  alguns impasses crónicos, 

como sejam o auditório municipal Ribeiro Sanches e a disponibilidade 

de lotes industriais para a instalação de empresas. Temos claramente 

que apostar na criação de postos de trabalho e na dinamização do 

Parque Industrial, porque, não tenhamos ilusões, sem empresas não 

há economia, sem economia não há emprego e sem emprego não 

há pessoas, pelo que estamos disponíveis para apoiar todos aqueles 

que queiram ampliar as suas empresas e os que pretendam instalar 

novos negócios no Concelho de Penamacor, mesmo os que sejam de 

pequena dimensão.

BM – Pese embora os largos anos que passou à 

frente de uma Junta de Freguesia, os níveis de po-

der de decisão, e também de responsabilidade, não 

são comparáveis. Como tem decorrido esta fase 

de instalação e reconhecimento como presidente  

recém-chegado?

P – Muito preenchida com reuniões e encontros de 

toda a natureza, com as mais diversas entidades, 

algumas decorrentes dos processos normais de 

transição pós eleitoral. O Município integra uma 

vasto conjunto de  organizações, associações in-

termunicipais, etc., que obrigam o presidente da 

Câmara a desdobrar-se em múltiplos contactos e 

actos formais. Por outro lado, por nossa iniciativa, 

quisemos também relacionarmo-nos com  insti-

tuições de elevada relevância da região, nomea-

damente com a Universidade da Beira Interior e 

com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, a fim 

de estabelecermos diálogos conducentes a futuras 

cooperações. Aliado a isto promovemos também a adesão à Associa-

ção de Municípios Natureza e Tejo, que é parte integrante da Natur-

tejo, visando aproveitar e potenciar a mais-valia do Geoparque. Tudo 

isto a par da muita papelada interna a que há que dar despacho dia-

riamente, do plano e orçamento para 2014, da reorganização interna 

dos serviços, enfim, um nunca mais acabar de afazeres que começam 

todos os dias bem cedo e acabam tarde... 

BM – No discurso da tomada de posse referiu a cooperação intermu-

nicipal como uma premissa  fundamental para ultrapassar os graves  

problemas comuns ao território. Em que medidas essa cooperação se 

pode traduzir?

P – Desde logo no planeamento de âmbito regional, que deve ne-

cessariamente condicionar, ou, no mínimo, influenciar o planeamento 

local. O exercício do planeamento regional ajuda a uma melhor per-

cepção das carências e complementaridades do território, logo, da 

pertinência, ou não, de determinado investimento. O planeamento 

à escala regional pressupõe o abandono de certos preconceitos e 

atavismos que criticamos relativamente á administração central – o 

Presidente
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Consequência da reforma do Estado, o concelho viu reduzidas de 12 para 9 as circunscrições administrativas ao nível 

das freguesias. Águas e Aldeia de João Pires agregaram-se a Aldeia do Bispo, enquanto a Bemposta ficou agregada 

ao Pedrógão, constituindo-se,  num caso e outro, como União de Freguesias. O BM foi ao encontro dos presidentes e 

faz eco dos seus anseios e preocupações para o desempenho do mandato agora iniciado.

Novel autarca, António Gil é um homem metódico que preza a organização. A primeira 
preocupação foi “arrumar a casa e melhorar o ambiente de trabalho, por exemplo, informa-
tizando os serviços”, mas o seu grande desejo é dotar a Junta de uma sede condigna. Diz 
que não assumiu compromissos nem prometeu nada em campanha eleitoral, mas sente-se 
comprometido em fazer o melhor que sabe e pode por Penamacor. Desde logo, considera 
prioritário dotar a vila de uma rede wireless para internet de acesso livre, pois “não se com-
preende que, nesta era digital em que vivemos, as pessoas, sejam residentes ou estejam 
de passagem, não tenham essa facilidade de comunicação”. A cooperação com a Câmara é 
desejável e já está a dar passos, “desta forma todos ficamos a ganhar”. António Gil é tam-
bém, há largos anos, o presidente do Clube de Caça e Pesca de Penamacor. Conhece melhor 
do que ninguém a força mobilizadora do sector cinegético e o potencial de expansão da 
actividade, com os devidos meios logísticos a funcionar em pleno, mas, cautelosamente, vai 
dizendo que não mistura a Junta de Freguesia com a caça, e receia até que, por uma questão 
de escrúpulos, esta situação venha a ser mais prejudicial que benéfica para a sua Associação.

Uma nova geração 
de autarcas
Penamacor

JUNTA DE FREGUESIA DE PENAMACOR
Presidente: António Joaquim Mendes Ferreira Gil 
Secretário: Paula Alexandre Assunção Leitão Parreira 
Tesoureiro: Tiago Miguel Leitão Ramos Batista
Horário de Atendimento
Segundas e Quintas   
Inverno: 19:00h - 20:00h
Verão: 20:30h - 21:30h
Morada e Contactos
Rua Nova de Sto. António, 41 -R/C     
6090-579 Penamacor     
Tel.: 277 394 564     
Fax: 277 394 564
Tm. 965025242 (presidente)

Silvino Veigas é um dos novos rostos que as últimas eleições trouxeram para o exercício de 
funções autárquicas. O presidente da Junta de Freguesia do Salvador quer ver na sua terra 
um espaço aprazível para a população, residente ou de visita, conviver, um misto de parque 
de merendas e recinto desportivo que já tem localização atribuída junto ao polidesportivo. A 
requalificação e pavimentação de algumas ruas estão também na sua mira, nomeadamente 
a rua do cemitério.

JUNTA DE FREGUESIA DO SALVADOR
Presidente: Silvino Maciel da Silva Vinha Veigas    
Secretário: José Carlos Mendes Vaz   
Tesoureiro: Henrique Neves Luís
Horário de Atendimento
Inverno: Segundas e Quintas das 20:00h ás 22:00h
Verão: Segundas e Quintas das 21:00h ás 23:00h   
Morada e Contactos
Rua Artur Pereira da Silva     
6090-616 Salvador     
Tel.: 277 305 760 | Fax: 277 305 760

Salvador

António Bogas fez-se eleger para um segundo mandato à frente da Junta de Freguesia do 
Vale da Senhora da Póvoa. À partida, encara com relativo optimismo a conclusão de alguns 
projectos que transitaram do último quadriénio, designadamente a conclusão do antigo 
forno comunitário, com o objectivo de ali se poder vir a criar, a par de um local de memória, 
um meio de sustento para alguém com espírito empreendedor. A conclusão do Centro de 
Convívio, já contemplado com algum apoio financeiro da câmara Municipal, é outra das aspi-
rações do autarca. A nomeada da romaria da Senhora da Póvoa e o belíssimo santuário que 
ostenta alimentam o sonho de António Bogas de um dia ver nascer uma rede de santuários 
marianos de âmbito nacional, visando o verdadeiro turismo religioso. 

Vale da Senhora da Póvoa
JUNTA DE FREGUESIA DO VALE DA 
SENHORA DA PÓVOA
Presidente: António Joaquim dos Reis Bogas     
Secretário: Sebastião sabino dos Reis  
Tesoureiro: Joaquim Manuel Carrilho 
Horário de Atendimento
Quintas, das 18:00h às 20:00h
Morada e Contactos
Estrada Nacional 233     
6090-716 Vale da Srª da Póvoa     
Tel. e fax: 271381076     
E-mail: freguesia.vspovoa@sapo.pt

FREGUESIAS

país macrocéfalo concentrado no Terreiro do Paço e alheado do todo 

nacional, a redução de tudo ao número, etc., etc. –, mas sempre que 

somos chamados a entendermo-nos começamos a utilizar aqueles 

argumentos, porque a minha cidade é maior que a tua, porque os 

meus eleitores não me vão perdoar se não defender a honra da 

minha dama, e por aí fora... Nesta vertente temos que salientar que 

temos aqui uma qualidade de vida muito superior à dos grandes 

centros urbanos, pelo que queremos apostar num projecto com futu-

ro para o concelho de Penamacor, mas claro que terá de haver uma 

nova visão do interior por parte de quem governa, porque a nossa 

boa vontade esbarra quase sempre na burocracia do poder central. 

Sinceramente, creio que a maior virtude do regionalismo está em 

obrigar-nos a pensar e a planificar em conjunto e, com isto, a entre-

laçar projectos de maior alcance.

BM – Depois da malograda regionalização e de um primeiro agru-

pamento de municípios ditado, sobretudo, pelas regras de atribuição 

de fundos comunitários, chegamos à Comunidade Intermunicipal da 

Beira Baixa, sem o Fundão , sem a Covilhã e sem Belmonte, que op-

taram por se associar a norte. Qual é o seu sentimento relativamente 

a este facto?

P – É um sentimento de tristeza. Por razões de ordem pessoal e afecti-

va, por um lado, porque sendo natural de Benquerença, e situando-se 

esta  num dos vales da Cova da Beira, tudo ali convida a descer, como 

a água da ribeira da Meimoa, até ao Zêzere, à Covilhã, ao Fundão; 

por outro lado não tenho dúvidas que a Comunidade Intermunicipal 

da Beira Baixa fica mais pobre e perde peso reivindicativo sem es-

tes concelhos. Lamento profundamente. E lamento mais: que sejam 

precisas “imposições” externas, neste caso a caça aos euros, para nos 

sentarmos à mesma mesa e trabalharmos em conjunto.

BM – Já deu a entender que o presidente da Câmara se deve concen-

trar essencialmente no trabalho político, movendo influências, reivin-

dicando, colhendo apoios para a prossecução dos seus objectivos para 

o concelho. Concretamente, que objectivos são esses?

P – Concreta e muito rapidamente: eventual reestruturação da si-

tuação financeira do Município  para que possamos chegar aos fun-

dos comunitários e  criar condições  atractivas para fixar empresas e 

apoiar, na medida do possível, as empresas instaladas.

BM – É sabido que para que os eleitos se possam dedicar ao seu tra-

balho, isto é, essencialmente ao trabalho político, é importante criar 

e manter um bom funcionamento dos serviços internos, o que só se 

consegue com uma boa estrutura organizacional , tendo à frente che-

fias dedicadas e clarividentes. Como pensa resolver este desiderato, 

uma vez que, neste momento, a Câmara não possui qualquer chefia 

intermédia?

P – Estamos a resolver esse assunto. Temos que ter uma estrutura 

orgânica funcional e ajustada também à realidade do nosso quadro 

de pessoal. Os funcionários da autarquia são a imagem do Município 

e devem, naturalmente, pautar a sua actividade profissional com em-

penho e dedicação, porque só dessa forma poderemos dar uma boa 

imagem do nosso concelho.             

“...criar condições  atractivas 
para fixar empresas e apoiar, 
na medida do possível, as 
empresas instaladas.”
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UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALDEIA DO BISPO, 
ÁGUAS E ALDEIA DE JOÃO PIRES
Presidente: José Aníbal Geraldes Lopes Birra
Secretário: António José Antunes Geraldes 
Tesoureiro: Maria de Fátima Pires Antunes Rebelo
Horário de Atendimento
Aldeia do Bispo
Terças-feiras a partir das 19:30h
Aldeia de João Pires
Quartas-feiras a partir das 19:30h
Águas
Quintas-feiras a partir das 19:30h
Morada e Contactos
Rua Pina Ferraz
6090-112 Aldeia do Bispo

Tel./fax: 277385400

José Aníbal não é propriamente um estreante nas lides autárquicas, pois desde há muito 
vem integrando sucessivos executivos de Junta da sua Aldeia. Ser agora presidente da União 
de Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires é um desafio difícil mas que 
encara com serenidade e determinação. Apesar de algumas necessidades que ainda preva-
lecem no âmbito de um ou outro equipamento social, como é o caso das casas mortuárias, 
José Aníbal sente que é chegado o momento de atender mais à reabilitação do património 
cultural e de incentivar as relações interpessoais e as dinâmicas associativas que têm vindo 
a definhar no seio das comunidades. Não esconde o grande desejo de recuperar o lagar de 
varas situado junto à Lameira, em Aldeia do Bispo, e dotá-lo não só de funções memora-
tivas mas também de instrumentos valorizadores da cultura local. Na mesma linha encara 
os moinhos de vento, que são caso único no concelho (existem 4 no perímetro da União). 
O caminho rural entre Aldeia do Bispo e Águas, que já é utilizado para a prática de cami-
nhadas pela população, vai ser convertido num percurso pedonal, convidando à actividade 
desportiva e ao convívio.

União de Freguesias de 
Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires

Impulsionador da Associação local durante vários anos, David Campos Vila Boa não resistiu 
aos apelos para se candidatar à Junta de Freguesia do Meimão e hoje é o seu presidente, 
“porque tem de ser”, diz, “apesar do desassossego que isso traz à minha vida”, diz também. 
David é um jovem que sabe bem ler os problemas da sua e das demais terras que lutam 
contra o tempo na procura de soluções que viabilizem a vida dos naturais que teimam em 
ficar. Daí que não perca de vista a velha aspiração do regadio tradicional para o vale do Ar-
rebantão, ao fim e ao cabo a única faixa de terra fértil que a construção da barragem deixou 
aos meimãoenses, contudo sem água no período estival. Vê com bons olhos a decisão do 
executivo camarário de retomar as obras da zona balnear, assim como o crescimento do 
projecto da Xara para a construção do Lar de 3ª Idade, projecto que a Junta acarinha e para o 
qual está disposta a contribuir na medida das suas possibilidades. A criação de um pequeno 
museu de aldeia, aproveitando um antigo lagar e os muitos objectos etnográficos já recolhi-
dos, está também nos planos do jovem autarca.

Meimão
JUNTA DE FREGUESIA DO MEIMÃO
Presidente: David Manuel Campos Vila Boa 
Secretário: Maria de Deus Vaz Amaro
Tesoureiro: André Jacinto Silva
Horário de Atendimento
Verão: Terças e Sextas das 20h00 às 21h00     
Inverno: Terças e Sextas das 19h00 às 20h00     
Morada e Contactos
Largo da Fonte nº 30     
6230-192 Meimão     
Tel.: 271 615 207
Web: www.fregmeimao.com
Email: jfmeimao@fregmeimao.com

Meimoa é terra afortunada, tem uma belíssima zona de lazer enquadrada pela velha pon-
te “romano-filipina”, tem restaurantes e tem um museu singular que orgulharia qualquer 
cidade ter. Tem, além disso, um Centro de Dia de apoio à 3ª Idade, à semelhança, de resto, 
de todas as freguesias do concelho. João Alves, presidente da Junta, sabe disso tudo e sorri, 
mas não esconde a grande preocupação pela questão social associada ao envelhecimento 
da população. Preocupação, por exemplo, com o encerramento recente do posto farmacêu-
tico, pela crescente  incapacidade de mobilidade das pessoas e, sobretudo, pela solidão que 
grassa  no seio dos idosos, mormente à noite, dentro das suas casas, completamente sós e 
à mercê do destino. Por isso, todas as demais tarefas acometidas à Junta de Freguesia lhe 
parecem relativamente simples face a esta preocupação maior que gostaria de ver mitigada 
de algum modo, designadamente através de um equipamento social mais facilitador do 
convívio e com valência de assistência nocturna.

Meimoa
JUNTA DE FREGUESIA DE MEIMOA
Presidente: João Augusto Rosa Alves
Secretário: Henrique dos Santos Caldeira
Tesoureiro: Ricardo Manuel Jesus Madeiras 
Horário de Atendimento
Quartas-feiras das 14horas às 17horas e das 20 horas até 
às 22 horas  
Morada e Contactos
Rua Fonte das Quelhas     
6090-398 Meimoa     
Tel.: 277 377 500

Em resultado da reforma administrativa, Pedrógão de S. Pedro e Bemposta formam uma 
das duas uniões de freguesias que se constituíram no concelho. O seu presidente é António 
Pinto, um veterano das lides autárquicas, acabado de cumprir três mandatos à cabeça da 
Junta de Freguesia de Pedrógão de S. Pedro. A preocupação imediata é assegurar a continui-
dade dos serviços aos concidadãos das duas localidades, procurando minimizar o impacte da 
medida governamental, sabendo de antemão o que isso significa em termos de acréscimo 
de trabalho: “O que antes era repartido por seis é agora feito por três”. Mas a mudança  
acarreta outras implicações: “Vamos ter que adquirir uma viatura para deslocações, quer 
de funcionários, quer dos próprios autarcas, quer ainda das pessoas mais carenciadas, que, 
daqui amanhã, prevejo, virão a necessitar de se deslocar”.
Quanto ao resto, isto é, aqueles naturais anseios de fazer obra que motivam os autarcas, 
passa pela concretização de uma zona de lazer em Pedrógão, pela inadiável reabilitação 
da área circundante ao castelo da Bemposta e pela reconversão das antigas escolas numa 
espécie de ateliê de artes tradicionais, sem esconder a preocupação pelo destino a dar ao 
solar dos Marrocos, edifício marcante no conjunto do edificado do Pedrógão, em avançado 
estado de deterioração, e que é, como se sabe, propriedade do Município. 

União de Freguesias de 
Pedrógão de S. Pedro e Bemposta

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDRÓGÃO DE 
S. PEDRO E BEMPOSTA
Presidente: António Manuel Santos Pinto 
Secretário: Luís Manuel Lourenço Tomé 
Tesoureiro: Tiago Miguel Proença Penedo
Horário de Atendimento
Pedrógão de S. Pedro
Segundas e Quintas, das 18:30h às 19:30h
Bemposta
Sextas-feiras das 21:00h às 22:00h  
Morada e Contactos
Rua Tenente Manuel Morais
6090 - 469 Pedrógão de S. Pedro
tel/ fax: 277313011
ufpedrogaospedrobemposta@gmail.com

À pergunta “ e agora?”, os olhos de António Geraldes brilham de entusiamo e motivação. 
“Agora é trabalhar para colar definitivamente a Aranhas o rótulo de Terra de Tradições, que 
sempre foi, que é, mas que importa manter e reforçar na perspectiva de ganhar o futuro”. 
Homem enraizado na cultura popular, o presidente de Aranhas não desliga as melhores 
tradições da terra (o Rancho Folclórico e o festival que todos os anos realiza, o Madeiro, o 
Bodo, as festividades em geral) das janelas de oportunidade que podem e devem constituir 
em termos de economia local. “Como é que isso se faz é  o que temos de perceber, mas 
com dedicação e determinação iremos lá!” Por outro lado há a noção de que é preciso fazer 
alguma coisa pelo visual da aldeia, requalificar espaços, melhorar infraestruturas existentes, 
mas o fundamental é trazer as pessoas à participação, não pelo simples acto de participar, 
mas pelo benefício que daí também podem extrair.

Aranhas
JUNTA DE FREGUESIA DE ARANHAS
Presidente: António Lopes Geraldes
Secretário: Cláudia Patrícia Carreto Agostinho Ramos
Tesoureiro: Paulo Jorge Landeiro da Silva
Horário de Atendimento
Terças e Quintas das 20.00h às 22.00h   
Morada e Contactos
Rua do Espirito Santo, 1     
6090-236 Aranhas     
Tel.: 277 385 383
jfaranhas@gmail.com

Muitas são as intenções que o presidente da Junta de Freguesia de Benquerença, Álvaro Gil 
Leitão, gostaria de ver concretizadas no mandato qua agora inicia, mas, de todas, há uma 
que se impõe, pelo seu carácter de urgência: “estamos a registar uma média de 25 enter-
ramentos ao ano, estimamos que, a este ritmo, a capacidade do cemitério esgotará dentro 
de ano e meio, pelo que é urgente o seu alargamento”. Intervir no recinto de festas no 
sentido de criar melhores condições de trabalho por forma a aliciar candidatos a mordomo 
é outra preocupação, porque, considera, “a festa é um elemento agregador importante da 
vida da aldeia”. A sede da própria Junta e todo o edifício público em geral, que está também 
a precisar de manutenção, e a zona de lazer do Moinho, que é um projecto em contínua 
construção, prometem não dar descanso aos novos autarcas de Benquerença, que prevêem 
ainda a organização de actividades lúdico-desportivas, designadamente passeios pedestres 
pelo perímetro da freguesia.  

Benquerença
JUNTA DE FREGUESIA DE BENQUERENÇA
Presidente: Álvaro Luís Gil Leitão    
Secretário: Ana Isabel Gil dos Santos    
Tesoureiro: Sérgio José Martins Fernandes
Horário de Atendimento
Verão: Segundas e Quintas, das 20:00h às 21:00h     
Inverno: Segundas e Quintas, das 19:00h às 
20:00h    
Morada e Contactos
Rua da Junta de Freguesia     
6090-345 Benquerença     
Tel.: 277 377 101     
Fax: 277 377 101
e-mail: jfbenquerenca@gmail.com
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No quadro regional, e em resultado de actos eleitorais recentes, o 

município de Penamacor, representado pelo presidente da Câmara, 

António Luís Soares, assumiu a vice-presidência do Conselho Executi-

vo da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e a vice-presidência 

da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios 

da Cova da Beira. 

Entretanto, Penamacor decidiu integrar  a Associação de Município 

Natureza e Tejo, da qual é já membro de pleno direito. Esta associa-

ção integra a Naturtejo, empresa de turismo intermunicipal, que, por 

sua vez,  gere o Geopark  da Meseta Meridional.

Está formalmente criada a Sociedade dos Amigos de Ribeiro Sanches, 

da História e Cultura do Concelho de Penamacor – SARSPEN, que tem 

como objectivo primeiro “fomentar, através de iniciativas próprias ou 

que apoie, tanto entre os seus associados como junto do público em 

geral, o aprofundamento do conhecimento da vida e obra de Ribeiro 

Sanches, bem como de outras vertentes relevantes da história e da 

cultura do concelho”. Depois de lavrada a escritura notarial e publi-

cada em Diário da República, a reunião de 12 de Dezembro de 2013, 

realizada no auditório da Escola Ribeiro Sanches e onde foram cons-

tituídos os corpos sociais e aprovados os estatutos, marca o arranque 

do que se espera venha a ser uma longa e profícua caminhada em 

favor da memória daquele ilustríssimo penamacorense, da história e 

cultura de concelho de Penamacor. Lopes Marcelo, mentor e impul-

sionador da ideia que agora se concretiza, é o primeiro presidente da 

Direcção da Sociedade.

Para aderir ou participar, fica o endereço: sarspen7@gmail.com

  

O Município e a Região Amigos de Ribeiro Sanches

Inaugurou, no passado dia 17 de Dezembro, a Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados do Lar D. Bárbara Tavares da Silva, sita na 

Quinta da Senhora do Incenso. A obra teve o seu arranque no terreno 

em finais de 2010, vindo a ficar concluída depois de três anos passa-

dos e dois milhões e setecentos mil euros gastos.

No acto da inauguração, o presidente da IPSS, Domingos  Torrão, agra-

deceu a todos os que tornaram possível a concretização de tamanho 

empreendimento: Administração Central, Câmara Municipal, entida-

des financeiras – CCA e CGD. O Ministério da Saúde assegurou a fatia 

de 700 mil euros, a Câmara de Penamacor apoiou com 300 mil euros 

Já se encontra em funcionamento
Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Lar D. Bárbara

e o Lar D. Bárbara suportou a verba restante, cerca de 1,5 milhões 

de euros.

António Luís Beites Soares, presidente da Câmara, considerou ser esta 

uma obra de extrema importância para o concelho, na medida em 

que ela vem  de encontro a uma das suas maiores preocupações, que 

é o bem-estar das populações, mormente em matéria de cuidados 

de saúde, e lembrou ao Secretário de Estado Adjunto  do Ministro 

da Saúde, presente na  cerimónia, que é preciso olhar para os dois 

terços do território nacional, que o interior representa, como um ter-

ritório de oportunidades. Fernando Leal da Costa destacou o facto de 

o interior beneficiar já hoje de uma boa rede de unidades de pres-

tação de cuidados de saúde, designadamente no campo assistencial 

à 3ª idade, por ventura melhor do que nas grandes cidades, e que,  

com a abertura da unidade em presença, Penamacor e o país ficam 

melhor. 

O novo espaço assistencial tem  acordo de cooperação com o Ministé-

rio da Saúde e com a Segurança Social, que prevê financiamento para 

25 dos 30 utentes para que está dimensionada. A UCCI dispõe ainda 

de um serviço de fisioterapia, que se deseja também ao serviço da 

comunidade, designadamente mediante contratualização com a ARS.
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Como já vem sendo hábito, a Biblioteca Municipal 
continua a receber as crianças dos jardim-de-infância 
e 1.º ciclo do concelho, assim como os mais velhos, 
nomeadamente do lar D.ª Bárbara Tavares da Silva, 
para ouvirem cada mês uma história diferente, conta-
da, lida ou encenada. Em 2013 estiveram em desta-
que as lendas de Penamacor, previamente adaptadas 
para uma linguagem mais acessível às crianças. Nas  
“Oficinas de Encantar”, em linha com o tema escolhi-
do para as “Horas do Conto”, construíram-se, ao longo 
dos meses, os brasões de cada uma das freguesias de 
Penamacor, que acabariam por ser expostos no átrio 

dos Paços do Concelho, como forma de assinalar, tam-
bém, o Dia do Concelho, 1 de Junho. 
De realçar a deslocação à Biblioteca de crianças do 
Colégio Joachin Ballester de Moraleja, Espanha, para 
assistirem a uma Hora do Conto seguida de uma  
dança coreografada, a pedido da Associação de Pais 
daquela instituição. Ao todo, até Junho, realizaram-se 
41 sessões presenciadas por cerca de 600 crianças.

A biblioteca continua a apostar fortemente na divulgação e promoção do livro e da leitura, 
através de exposições, com o objetivo de emprestar e dar a conhecer o seu diversificado 
fundo bibliográfico. Em causa estiveram temas como arte sacra, esoterismo, laços familiares, 
romances históricos, cine literatura, arte e história de Portugal. Neste âmbito emprestaram-
se cerca de 40 documentos. 
Paralelamente desenrolaram-se outras actividades e exposições nos espaços da Biblioteca, 
de carácter documental e didático (Santa Rússia, Tesouros da Rússia, à Descoberta dos Mo-
tores de Reacção), de artes plásticas (Colectiva de Pintura, que mobilizou artistas locais e 
estrangeiros), Arte Reborn (colectiva de âmbito nacional), Artesanato (Mãos de Ouro). As 
efemérides e os momentos de ce-
lebrar também não foram esqueci-
dos: assim o Halloween, assinala-
do com uma montra iconográfica, 
visitas das escolas, actividades de 
face painting  e projecção de fil-
mes; assim também o Natal, de 
cuja atmosfera se  impregna todos 
os anos o átrio da Biblioteca. 

Concorridas continuam as biblio-
passeatas, forma de promover, 
junto do público adulto, o convívio 
e a cultura, dando a conhecer auto-
res portugueses através dos locais 
onde viveram, alguns hoje casas-
museu que guardam a atmosfera e 
os objectos que influíram na criação 

Cozinha-se a ceia, brinca-se e lê-se, numa delirante 
maratona de actividades, até se cair, literalmente, de 
sono! Promovida para os Escoteiros de Penamacor, 
mas aberta a todas as crianças e jovens que queiram 
participar, esta iniciativa vai já na 4ª edição. Realizou-
se em Agosto e o tema, em 2013, foi o Peter Pan e 
seus amigos.

É um baú que esteve durante todo 
o ano de 2013, e vai continuar a 
estar em 2014 , disponível no átrio 
da biblioteca, onde as pessoas po-
dem depositar qualquer documen-
to seu (livros, filmes) que já não 
queiram e trocar por outros do seu 
interesse que estejam lá dentro.

Biblioteca Municipal
Um ano de actividade 
em revista breve

Hora do Conto e Oficina de Encantar

Exposições bibliográficas

Festa do Livro

Retoques & Berloques

Trocas & Baldrocas

Uma noite na bibliotecaBibliopasseatas
Equipa vencedora

Livros com Água

Especialmente direccionada para a miudagem em 
tempo de férias, de Julho a Agosto, esta foi uma acti-
vidade em formato de concurso composta por várias 
provas – exercícios de leitura e escrita, sopa de letras, 
escrita criativa, palavras cruzadas, jogo do stop, etc., 
que envolveu várias equipas.

Em Abril celebra-se o livro. Logo pelo início, no dia 2, 
assinalou-se o Dia Internacional do Livro Infantil com 
a apresentação d’ Os Meninos com Nomes e Núme-
ros de Assunção Ferraz de Oliveira; no dia 23 coube 
à escritora Teresa Duarte Reis fazer as honras do Dia 
Mundial do Livro, com as crianças e professores do 
pré-escolar e do 1º ciclo sempre presentes.

No esforço permanente de interagir com a comunida-
de, a BM promove oficinas diversas – maquilhagem, 
renda tunisiana, forrar agendas, caixas, etc. – para 
gente activa que gosta de aprender e de partilhar o 
que sabe.

Ir à pesca de leitores é a ideia desta iniciativa de BM, 
que já vem fazendo caminho de há algum tempo para 
cá, durante o Verão e junto dos frequentadores das 
piscinas municipais da Vila e do Parque de Campismo, 
onde são disponibilizados livros para adultos e crian-
ças. Ao todo, foram realizados 86 empréstimos.

literária dos seus ocupantes, tudo isto num agradável 
ambiente informal e descomprometido. Em Maio evo-
cou-se Aquilino Ribeiro, em Moimenta da Beira, e em 
Setembro  Francisco Rodrigues Lobo, Eça de Queiroz, 
Acácio de Paiva, Afonso Lopes Vieira  e Miguel Torga 
num périplo por terras de Leiria. 

Muito mais que um belo edifício repleto de 
estantes carregadas de livros, a Biblioteca 
Municipal revela-se um organismo vivo e 
pleno de actividade, que procura incessan-
temente integrar-se no dia-a-dia da vida da 
comunidade em que se insere, apelando, 
em tudo o que realiza, ao desenvolvimento 

harmonioso do ser humano, campo de ac-
ção vastíssimo onde o reforço da natureza 
espiritual e o crescimento intelectual são 
condição primordial. O rol de  acções que 
aqui se desfia é bem prova desse esforço 
de integração e integrador e do espírito de 
serviço público que a BM persegue.  

Halloween

Bibliopasseatas

Assunção Ferraz de Oliveira

Carnaval

Hora do ContoDia Internacional do Livro

Natal Concurso Equipa Vencedora
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Um machado de talão da idade do bronze, encontra-
do ocasionalmente nas proximidades da Baságueda, 
zona das Veigas, vai em breve poder ser observado no 
Museu Municipal. A exibição do artefacto, já estudado 
e registado como bem arqueológico nacional, é pos-
sível graças à colaboração do Museu Tavares Proença 
Júnior. 

A repto do IGESPAR – Instituto de Gestão do Patrimó-
nio Arquitectónico e Arqueológico, Câmara Municipal 
e Santa Casa da Misericórdia voltaram a sincronizar-se 
em mais uma jornada de sensibilização para o valor 
do nosso património cultural. A igreja de Águas, obra 
primeva do arquitecto Nuno Teotónio Pereira, e o  
Núcleo Museológico da Bemposta foram os sítios visi-
tados. Estava-se a 18 de Abril. 

MUSEU
Machado com cerca de 3000 anos

Dia Internacional dos  
Monumentos e Sítios

7º Encontro de 
Música Tradicional de Penamacor
A 9 de Junho de 2013, na Praça Nova do ex-

Quartel, aconteceu mais um Encontro de Música 

Tradicional, organizado pelo Rancho Folclórico de 

Penamacor. Além da actuação do Rancho anfi-

trião, que representou a Beira Baixa, evoluíram 

em palco os grupos convidados, vindos  dos qua-

tro cantos do país: Pauliteiros de Palaçoulo, de 

Trás-os-Montes;  Grupo de Música Popular “Voz 

Amiga”, de Terrugem, Alto Alentejo; Rancho 

Folclórico da Sociedade Recreativa Agricultora 

do Patacão, Algarve, e Grupo de Música Popu-

lar “Zaatam” de Sátão, Beira Alta. Do encontro 

constou ainda o habitual almoço convívio entre 

participantes e o desfile pelas ruas da Vila. 

Exposições
Muitas foram as exposições que pontuaram o ano de 2013, preenchendo os vários 

espaços normalmente utilizados. Assim, para além das que tiveram lugar na Biblioteca 

Municipal, já abordadas noutro artigo deste boletim, os Paços do Concelho receberam 

a pintura de Carlos Castilho e de Zenoviy Klymco e os Presépios Solidários; a Casa do 

Castelo viu sucederem-se as mostras de artesanato de Jorge e Mena (Cortiça), Gracinda 

Crucho (Telhas e Artigos Decorativos); Laurinda Gil Mendes (Fio&Pedra) e Ilídia Cruchinho 

(Artesanato em Estanho); pelo auditório da Escola de Música passou uma exposição 

documental a assinalar o centenário do nascimento de Álvaro Cunhal; finalmente, no 

Museu Municipal puderam ser apreciadas as fotografias de paisagem de José Carlos 

Gonçalves e a mostra documental “O Lugar da Memória, a Memória de Lugar”, ainda 

em exibição. 

Sob o signo da contenção de custos, a feira de produ-

tos locais “Do campo ao terreiro por Terras do Lince”, 

que decorreu nos dias 27 e 28 de Abril, no terreiro 

de Santo António, cumpriu com o objetivo de promo-

ver os produtos tradicionais, designadamente o rótu-

lo “Terras do Lince”, recolhendo opinião favorável de 

participantes e expositores. Com a animação a cargo 

dos grupos tradicionais do concelho, nomeadamente 

a Banda Filarmónica de Aldeia de João Pires, os Ran-

chos Folclóricos de Penamacor e Aranhas e os Grupos 

de Cantares de Pedrógão de São Pedro e da Ribeira da 

Meimoa, bem se pode dizer estarmos perante uma 

verdadeira organização low cost. De salientar, ainda, a 

boa participação de público. 

Feira

Produtos Tradicionais 
vieram ao Terreiro

O Museu Municipal registou no último ano 7959 visi-
tantes, dos quais 2606 foram estrangeiros.
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Se com o tradicional concerto de Natal da Academia já contamos desde há longa 

data, o mesmo não podemos dizer da inesperada prenda com que os Quinta do Bill 

nos brindaram, nada menos que um concerto solidário, cuja bilheteira reverteu para 

os Bombeiros de Penamacor. 

Contempladas  com a tradicional festinha de Natal foram também as crianças do 

pré-escolar e 1º Ciclo, que mais uma vez se realizou no Centro Escolar.  

Natal com prendas e 
música no sapatinho

Nemátodo do Pinheiro

O Nemátodo da madeira do Pinheiro, causador da murchidão dos 

pinheiros, é um organismo de grande potencial destrutivo para a flo-

resta de pinheiros e outras resinosas. Detetado em Portugal em 1999, 

vem sendo responsável por fortes limitações ao comércio internacio-

nal de madeira, tendo sido listado como organismo de quarentena 

pela Organização Europeia e Mediterrânica de Proteção de Plantas.  

O Plano de Acção Nacional para Controlo do Nemátodo da Madeira 

do Pinheiro prescreve um conjunto de medidas que passam por cer-

tas obrigações dos produtores florestais e uma forte campanha de 

sensibilização para um problema susceptível de afectar gravemente 

a economia local e nacional. O concelho de Penamacor inscreve-se 

numa zona tampão de controle da praga, razão pela qual a Câmara 

Municipal está a prestar todos os esclarecimentos sobre o assunto. 

Por favor, informe-se no Gabinete Florestal da Autarquia.

EDITAL Nº 30/2013
António Luís Beites Soares, presidente da Câmara Municipal do conce-

lho de Penamacor, no uso da competência que lhe confere a alínea t) do 

nº 1 do artigo 35º da lei 75/2013, de 12 de setembro, e para cumpri-

mento do nº 1 do artigo 56º da citada lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a delegação de competências do 

Executivo no Presidente da Câmara;

2. Deliberado por unanimidade aprovar a fixação do número de vereado-

res a tempo inteiro; 

3. Deliberado por unanimidade aprovar o Regimento de Funcionamento 

da Câmara Municipal; 

4. Deliberado por unanimidade aprovar o calendário das reuniões de Câ-

mara. 

5. Deliberado por unanimidade aprovar a constituição de Comissões de 

Vistorias na Câmara Municipal; 

6. Deliberado por unanimidade aprovar a 7ª Alteração Orçamental e 7ª 

alteração às Grandes Opções do Plano.

EDITAL Nº 31/2013
António Luís Beites Soares, presidente da Câmara Municipal do conce-

lho de Penamacor, no uso da competência que lhe confere a alínea t) do 

nº 1 do artigo 35º da lei 75/2013, de 12 de setembro, e para cumprimen-

to do nº 1 do artigo 56º da citada lei, TORNA PÙBLICO que na Reunião Or-

dinária da Câmara Municipal de 6 de novembro de 2013 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a instrução de processo de con-

traordenação e nomeação de instrutor;

2. Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de parecer prévio para 

aquisição de serviço; 

3. Deliberado por unanimidade aprovar a concessão de uma loja no Mer-

cado Municipal. 

4. Deliberado por unanimidade aprovar a compensação para despesa de 

transportes escolares; 

5. Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de celebração de pro-

tocolo de colaboração entre a CMP e o Centro de Dia S. Bartolomeu; 

6. Deliberado por unanimidade aprovar a proposta à Assembleia Munici-

pal para determinar a participação variável do IRS; 

7. Deliberado por unanimidade aprovar a proposta à Assembleia Munici-

pal para fixação das taxas de IMI. 

EDITAL Nº 32/2013
António Luís Beites Soares, presidente da Câmara Municipal do conce-

lho de Penamacor, no uso da competência que lhe confere a alínea t) do 

nº 1 do artigo 35º da lei 75/2013, de 12 de setembro, e para cumprimen-

to do nº 1 do artigo 56º da citada lei, TORNA PÙBLICO que na Reunião Or-

dinária da Câmara Municipal de 20 de novembro de 2013 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a alteração orçamental nº 

8 e alteração às Grandes Opções do Plano nº 8; 

2. Deliberado por unanimidade aprovar a alteração orçamental nº 9 e 

alteração às Grandes Opções do Plano nº 9;

3. Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de celebração de pro-

tocolo entre a CMP e o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches; 

4. Deliberado por unanimidade aprovar a designação dos representan-

tes da Autarquia no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Ribeiro 

Sanches; 

5. Deliberado por maioria aprovar a adesão do Município de Penamacor 

à Associação de Municípios Natureza e Tejo e nomeação dos represen-

tantes na Associação. 

Deliberações da Câmara Municipal
Resumo
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PENAMACOR
6 de Abril | 16h00 – Procissão dos Passos, com a pre-
sença do Sr. Bispo da Guarda
6 de Abril | 23h00 – Entoação dos Martírios do Senhor 
no Cimo de Vila 
13 de Abril | 12h00 – Missa e Procissão de Ramos 
17 de Abril | 21h00 – Procissão das Ladainhas 
17 a 20 de Abril – Exposição do Paço em todas as igrejas 
de Penamacor
18 de Abril | 21h00 – Procissão do Enterro do Senhor 
18 de Abril | 23h00 – Entoação dos Martírios do Senhor 

19 de Abril | 21h00 – Missa da Aleluia 
20 de Abril | 01h00 – Cânticos das Alvíssaras no adro da 
igreja matriz e pelas principais ruas de Penamacor
21 de Abril – Romaria de Nossa Senhora do Incenso 

22 de Março | 21h00 – Teatro Musical “A vida de Cristo”   
Pavilhão Municipal

13 de Abril | 18h30 – Concerto de Páscoa

Jornadas Arciprestais (data a confirmar)

SOLENIDADES DA

E PÁSCOA
ALDEIA DO BISPO
13 de Abril | 12 horas – Missa e Procissão dos 
Passos 
ALDEIA DE JOÃO PIRES
14, 21 e 28 de Março, 4 e 11 de Abril –  Procissão 
dos homens
17 de Abril – Procissão das mulheres
BEMPOSTA
30 de Março – Via Sacra
PEDRÓGÃO
6 de Abril – Procissão dos Passos

EDITAL Nº 36/2013
António Luís Beites Soares, presidente da Câmara Municipal do conce-

lho de Penamacor, no uso da competência que lhe confere a alínea t) do 

nº 1 do artigo 35º da lei 75/2013, de 12 de setembro, e para cumprimen-

to do nº 1 do artigo 56º da citada lei, TORNA PÙBLICO que na Reunião Or-

dinária da Câmara Municipal de 4 de Dezembro de 2013 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a alteração orçamental nº 10 e 

alteração às Grandes Opções do Plano nº 10; 

2. Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de parecer prévio favo-

rável para “Diagnóstico à situação financeira, ao modelo de organização e 

aos sistemas envolvidos do Município”; 

3. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de subsídios à IPSS 

– Xara, à Associação Desportiva Penamacorense, ADC de Pedrógão de S. 

Pedro e à Associação Terralince; 

4. Deliberado por unanimidade aprovar a quotização à Rede de Judiarias 

de Portugal;

5. Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de parecer favorável 

para aquisição de serviço;

6. Deliberado por unanimidade aprovar plano anual de feiras e mercados 

para 2014.

EDITAL Nº 37/2013
António Luís Beites Soares, presidente da Câmara Municipal do conce-

lho de Penamacor, no uso da competência que lhe confere a alínea t) do 

nº 1 do artigo 35º da lei 75/2013, de 12 de setembro, e para cumprimen-

to do nº 1 do artigo 56º da citada lei, TORNA PÙBLICO que na Reunião Or-

dinária da Câmara Municipal de 18 de Dezembro de 2013 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por maioria aprovar o Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para 2014; 

2. Deliberado por maioria propor à Assembleia Municipal que delibere dar 

autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais; 

3. Deliberado por maioria aprovar a proposta de Organização dos Serviços 

– Modelo de Estrutura Orgânica;

4. Deliberado por maioria aprovar o Mapa de Pessoal e Organigrama para 

2014;

5. Deliberado por maioria aprovar o Regulamento de Organização dos 

Serviços;

6. Deliberado por maioria propor a aprovação pela Assembleia Municipal 

das regras de recrutamento, selecção e provimento do cargo de Direcção 

Intermédio de 3º grau;

7. Deliberado por unanimidade aprovar apoio no âmbito da saúde a es-

tratos sociais desfavorecidos; 

 8. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um subsídio à 

Academia de Música e Dança do Fundão;

9. Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo de Cooperação entre 

a Câmara Municipal de Penamacor e a Universidade da Beira Interior.

EDITAL Nº 02/2014
António Luís Beites Soares, presidente da Câmara Municipal do conce-

lho de Penamacor, no uso da competência que lhe confere a alínea t) do 

nº 1 do artigo 35º da lei 75/2013, de 12 de setembro, e para cumpri-

mento do nº 1 do artigo 56º da citada lei, TORNA PÙBLICO que na Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de 08 de Janeiro de 2014 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação de Alteração Orça-

mental Nº 11 de 2013; 

2. Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo de Maneio para o Ano 

de 2014;

3. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoios às fregue-

sias para o ano de 2014;

4. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio à Associa-

ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor de Penamacor 

para o ano de 2014;

5. Deliberado por maioria aprovar a constituição de equipas multidiscipli-

nares e designação de chefias;

6. Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento de indemnização 

por danos resultantes de acidente de viação;

 7. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de auxílios econó-

micos a estudantes;

8. Deliberado por unanimidade aprovar o apoio à habitação de agregados 

familiares carenciados. 

Obs. As actas relativas ao resumo das deliberações aqui presente podem 

ser consultadas no sítio web do Município: 

www.cm-penamacor.pt

QUARESMA

As datas e horários podem eventualmente sofrer alterações

JANEIRO » JUNHO » 2014
CULTURA  DESPORTO  LAZER
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13
29JAN.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Chocolata, de Marisa Núñez e Helga Bansch e Marcador de 
livro
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

JANEIRO

05
26FEV.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Como a mãe e o pai se apaixonaram, de Katharina  
Grossmann-Hensel e Postalinho de Amor 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

06
28MAR.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Frederico, de Leo Lionni e Ratinhos aos molhinhos! 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

01
28FEV.

BIBLIOTERAPIA PARA OS MAIS VELHOS
Conversas com Jolon
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

01
30ABR.

BIBLIOTERAPIA PARA OS MAIS VELHOS
Anos de Ouro do Cinema português
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

01 RETOQUES & BERLOQUES
Feltro 1: Sapatinhos de bebé
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

11 RETOQUES & BERLOQUES
Maquilhagem
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

08 RETOQUES & BERLOQUES
Biscuit 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

12 RETOQUES & BERLOQUES
Arraiolos 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

15 ADORO CINEMA
A Ressaca: parte III (2013. Comédia. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

19 ADORO CINEMA
Os Estagiários (2013. Comédia. M16)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

19 ADORO CINEMA
Velocidade furiosa 6 (2013. Ação/Aventura. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

16 ADORO CINEMA
O Ataque (2013. Ação. M14)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

24
04MAR.

CARNAVAL É COM A BIBLIOTECA! 
A Biblioteca disponibiliza/aluga fatos de 
Carnaval para adulto e criança mediante 
caução. Atreva-se e brinque ao Carnaval!
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

14 DIA DOS NAMORADOS
A Biblioteca celebra sempre o Amor!
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

01
30MAR.

NO MUNDO DAS BARBIES
Exposição de Bonecas
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 01

30ABR.

OVOS DA PÁSCOA
USALBI sob orientação da Dr.ª Valentina E.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 

01
30ABR.

AEP N.º 163 DE PENAMACOR EM AÇÃO
23 de Abril – Dia Mundial do Escotismo
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: Escoteiros com a colabo-
ração da BMP

01
30ABR.

ABRIL – MÊS DO LIVRO
Dia 2: Thomas Bakk conta histórias para crianças no Dia  
Internacional do Livro Infantil  
23: Assinala-se o Dia Mundial do Livro
Todo o mês, em destaque, exposição bibliográfica de livros 
infantis.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 

01
30MAR.

Março – MÊS DA POESIA
Todo o mês:exposição bibliográfica sobre poesia
Dia 21, 21h00: Sessão “Versos Cantados” assinala o Dia 
Mundial da Poesia
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 

31 Ciclo de concertos “AQUI HÁ MÚSICA”
da Academia de Música e Dança do Fundão: Tiago 
Gonçalves (Saxofone) e Dário Cunha (Piano)
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música, ex-Quartel | 18H30
Org.: AMDF 

16 MONTARIA AO JAVALI 
MEIMOA | 08H30 | Org.: Junta de Freguesia da Meimoa

26 Ciclo de concertos “AQUI HÁ MÚSICA”
da Academia de Música e Dança do 
Fundão: Tânia Soares (Violino) e Dário 
Cunha (Piano)
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música, 
ex-Quartel | 18H30 | Org.: AMDF 

01
30SET.

Abertura da exposição
“A MAIOR INVENÇÃO DO HOMEM”
Um olhar histórico sobre o curso da escrita
PENAMACOR | Museu Municipal | Org.: CMP

02 PASSEIO PEDESTRE “Flor de Giesta”
MEIMOA | 09H00 | Org.: Associação Cultural e Desportiva dos Amigos da 
Meimoa com o apoio da Junta de Freguesia

03
28MAR.

PAISAGENS DO ORIENTE E SOL NASCENTE
Exposição de fotografia, da autoria de Rui Pedro Fonseca
PENAMACOR | Paços do Concelho

22 TEATRO MUSICADO SOBRE A VIDA DE JESUS CRISTO
pelo Grupo de Peniche “O Nazareno” 
PENAMACOR | Pavilhão Municipal | 21H00 | Org.: CMP

22 CONCERTO DE PRIMAVERA
pela Academia de Música e Dança do Fundão 
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música, ex-Quartel | 15H00 | 
Org.: AMDF

01
30ABR.

ESCULPIR A NATUREZA É UMA ARTE
Exposição de escultura, da autoria de José Costa 
PENAMACOR | Paços do Concelho | Org.: CMP

13 CONCERTO DE PÁSCOA 
pela Academia de Música do Fundão
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música, ex-Quartel | 18H30
Org.: AMDF 

21 ROMARIA DA SENHORA DO INCENSO
PENAMACOR

25 PASSEIO CICLOTURISMO “25 de Abril”
MEIMOA | 09H00 | Org.: Associação Cultural e Desportiva dos Amigos 
da Meimoa com o apoio da Junta de Freguesia

26 Sessão de lançamento do livro “CRISÁLIDA”
de Cinda Teixeira, apresentado por António Cabanas 
MEIMOA | Salão da Junta de Freguesia 17H00

27 Sessão de lançamento do novo livro de José  
António Pinho “A REVOLTA DOS SOLDADOS”
apresentado por Joaquim Nabais, seguida de sessão musical 
comemorativa do 25 de Abril pelo colectivo António Duarte, Cândi-
da Bernardo, Maria João e Pedro Gato 
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música, ex-Quartel | 17H00 
Org.: JAP/CMP

02 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15H00

02 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15H00

06 MATINÉS DANÇANTES
2º Aniversário
PENAMACOR | Casa do Povo | 15H00

“A Companhia regressava da carreira de Tiro. 
Já se avistava a vila de Penamacor. O caden-
ciado das botas cardadas não tardou a fazer-se 
ouvir no empedrado das ruas estreitas. As 
mulheres, de lenço preto à cabeça, assoma-
vam às janelas. Os miúdos, com ar divertido 
e curioso, corriam para as beiras dos passeios. 
Belo, o estudante de economia, fez ecoar a 
sua voz maliciosa: “Força camaradas!”

TROCAS & BALDROCAS
Troca livre de livros, filmes e discos no baú das trocas  
existente na Biblioteca 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

AO SOM DAS HISTÓRIAS
Uma história por semana, transmitida pela Rádio Voz da Raia 
todas as quartas-feiras de tarde, com repetição aos sábados 
de manhã, numa parceria entre a Biblioteca Municipal e 
Rádio Voz da Raia

JAN. a JUN.

FEVEREIRO

MARÇO

A Vida de Jesus Cristo
Teatro Musical

“Deixa-me ser borboleta
Saltitante, libelinha
Por um minuto rainha
E andar de flor em flor
Pelo néctar do amor.”

ABRIL

30 Ciclo de concertos “AQUI HÁ MÚSICA”
da Academia de Música e Dança do Fundão: Classe de 
Guitarras de Guilherme Alves
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música, ex-Quartel | 18H30
Org.: AMDF 

27 ANIMAÇÃO MUSICAL NO LAR Dª. BÁRBARA
pelo colectivo António Duarte, Cândida Bernardo, Maria João e Pedro 
Gato | 15H30
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Se reside fora do concelho e deseja receber o PENAMACOR - Boletim Informativo / Agenda contacte: 277 394 106 ou gab.info@cm-penamacor.pt

Onde comer Informações úteis

A Piscina Penamacor Tel.: 965 370 435 Farmácia Cunha Gil Tel.: 277 394 275

Calhambeque Meimoa Tel.: 277 377 221 Farmácia Melo Tel.: 277 390 080

Dois Pinheiros Penamacor Tel.: 277 394 517 Centro de Saúde Tel.: 277 390 020

Fontanhão Águas Tel.: 277 305 196

Câmara Municipal
Tel.: 277 394 106; 277 394 100 
Tm: 963 180 059; 915 192 106O Caçador Penamacor Tel.: 277 394 143

O Jardim Penamacor Tel.: 963 411 980

O Tear Meimoa Tel.: 277 377 177 Posto de Turismo Tel.: 277 394 003

Zé Galante Águas Tel.: 277 305 602 Parque Campismo Tel.: 277 385 529

Santiago Penamacor Tel.: 277 394 418 Bombeiros Tel.: 277 394 122

O Quartel Penamacor Tel.: 277 394 160 Segurança Social Tel.: 277 394 750

A Fonte Ald. João Pires Tel.: 961 675 177 GNR Penamacor Tel.: 277 394 274

Onde ficar

Palace Hotel & SPA 
Termas de S. Tiago

Penamacor
Tel.: 277390070; Tm.:925487167; Fax: 277390079  
Email: hoteltermasdesantiago@gmail.com

Casa Nossa Senhora 
do Incenso

Penamacor
Tel.: 277394241 / 277394341
Tm: 965614950 / 962913580

Residencial Zé 
Galante

Águas Tel.: 277305602

Moinho do Maneio Penamacor
Tm: 918904233 / 968047697
Email: moinhodomaneio@gmail.com 

Lazer

Recantos de Lazer Penamacor Tm: 966855069 | Email: recantosdelazer@gmail.com

17 MALCATA GEOPOINT
1ª Etapa Circuito GEORAID
PENAMACOR | Serra da Marcata | Org.: Mozinhoaventura 
Parceria CMP

02
13JUN.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Eu não fui! de Christian Voltz e Potinhos meninas e 
meninos
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

06
23MAI.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Alice entre as gravuras, de Gianni Rodari e Anna Laura 
Cantone e Painel tampinhas
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

01
30JUN.

BIBLIOTERAPIA PARA OS MAIS VELHOS
Conversas com Lopes Marcelo 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

10 RETOQUES & BERLOQUES
Carteiras, porta-moedas (cartão forrado)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

14 RETOQUES & BERLOQUES
Pintura em tecido
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

16 FALEMOS DE SI: HISTÓRIAS DE VIDA
Sob orientação de José Lopes Nunes
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 21H00

18 ADORO CINEMA
O Hobbit: a desolação de Smaug (2013. Ação/Aventura. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

02
31JUN.

BONECAS DE TODOS OS TEMPOS
Exposição colectiva
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

02
09JUN.

FEIRA DO LIVRO 
O concelho em livros, livros do concelho
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 

26 CONCURSO CURTAS E CRIATIVAS 
Apresentação e entrega de prémios
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 21H00

24 Ciclo de concertos “AQUI HÁ MÚSICA”
da Academia de Música e Dança do Fundão: Canto – Carla 
Duarte, Catarina Cunha e Milene 
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música, ex-Quartel | 16H00
Org.: AMDF 

04 ROMARIA DA SENHORA DO BOM SUCESSO
PENAMACOR

FESTIVAL DE FOLCLORE DE ARANHAS
ARANHAS | Org.: Rancho Folclórico de Aranhas | Data a anunciar

FESTA DO BODO
ARANHAS | Org.: Comissão de Festas de Aranhas | Data a anunciar

01 COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO
Concerto comemorativo pela Banda Sinfónica da Força 
Aérea | Local e hora a anunciar

01 ROMARIA DA SENHORA DA QUEBRADA
BENQUERENÇA

09 ROMARIA DA SENHORA DA PÓVOA
VALE DA SENHORA DA PÓVOA 

08 PASSEIO COMEMORATIVO “Aniversário da Associação”
MEIMOA | 09H00 | Org.: Associação Cultural e Desportiva dos Amigos da 
Meimoa com o apoio da Junta de Freguesia

08 8º ENCONTRO DE MÚSICA TRADICIONAL  
DE PENAMACOR
PENAMACOR |15H00 | Org.: Rancho Folclórico de Penamacor

14 CONCERTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO do 
Pólo de Penamacor da Escola de Música da Aca-
demia de Música e Dança do Fundão
PENAMACOR |15H00 | Auditório da Escola de Música, ex-Quartel, 
Org.: AMDF

18 ADORO CINEMA
Thor: O Mundo Sombrio (2013. Fantasia. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

04 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15H00

01 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15H00

Penamacor, Madeiro de 1959
Fotografia do espólio do Tenente Coronel Júlio Rodrigues da Silva

MAIO

JUNHO
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