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O Presidente da Câmara

António Luís Beites Soares

Caros Munícipes

Neste pouco tempo decorrido após a nossa chegada à Câmara, a par de uma ou outra 

medida que houve necessidade de tomar com alguma urgência, a nossa preocupação 

tem-se centrado naquilo que consideramos fundamental  e que podemos sintetizar 

em breves palavras: definição de objectivos, de uma estratégia, de um rumo para o 

concelho. Já por si, estas premissas devem ser  a base de funcionamento de qualquer 

organização, pelo que, não existindo, ou existindo e não derem resposta  às necessida-

des, há que repensar tudo e reorientar o barco, para usar uma expressar bem conhecida 

de todos. E esta evidência deve obrigar-nos a agir, a todos e agora, no momento em 

que se prepara a abertura do novo quadro comunitário de apoio. É verdade que quan-

do nos propusemos a sufrágio partimos com as nossas ideias e, de algum modo, com 

um programa de acção; mas também temos consciência de que se não estivermos 

sintonizados com o sentir da comunidade e não promovermos o seu envolvimento no 

processo colectivo que é a vida do município, tudo ficará mais difícil. 

Nesse sentido, formou-se uma equipa de trabalho multidisciplinar, composta por especia-

listas externos e colaboradores do município, com a missão de elaborar um documento 

síntese que aponte caminhos e perspective o investimento decorrente da execução do 

próximo quadro comunitário de apoio. É este processo, designado “Estratégia25”, que 

teve arranque visível no passado dia 27 de Maio, numa sessão pública que, pelo nível 

de participação e entusiasmo que suscitou, nos alegrou o ânimo e nos dá esperança de 

virmos a conseguir um bom documento final, que reflicta os contributos assim aportados  

e vá de encontro aos anseios comuns. 

Por isso,  uma das tarefas que entendemos absolutamente prioritária é a 
de dotar o concelho de um Plano Estratégico para um período de tempo 
razoável, cujas principais linhas de acção resultassem de uma reflexão 
pública, tão alargada quanto possível,  e de um estudo rigoroso baseado 
na auscultação profunda da nossa realidade.
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Respondendo ao repto lançado pelo Presidente da Câmara, foram 

muitos os munícipes que quiseram marcar presença na sessão públi-

ca de apresentação do lançamento dos trabalhos de elaboração do 

Plano Estratégico para Penamacor, que decorreu ao fim do dia 29 de 

Maio, no auditório da Escola de Música. António Luís Beites Soares 

começou por se congratular pelo número e qualidade da afluência ao 

encontro, frisando que o documento que vier a resultar deste proces-

so deve levar em consideração as preocupações e anseios latentes 

no concelho e, sobretudo, as ideias válidas de cada um para lhes dar 

resposta. Daí o apelo à mobilização geral em torno deste processo 

que visa dotar o concelho de um rumo para o futuro. Pedro Costa, o 

coordenador da equipa de consultores externos encarregada de con-

duzir os trabalhos, voltou a realçar a importância do envolvimento 

dos locais e alertou para a necessidade de o Plano vir a alinhar pelas 

directivas comunitárias, em sintonia com as prioridades definidas pe-

las autoridades nacionais e pelas estruturas regionais de planeamento, 

tendo em vista o melhor aproveitamento dos fundos de apoio ao 

desenvolvimento regional, que irão estar disponíveis a partir de 2015. 

A vontade de participar ficou patente na sala durante o período reser-

vado à intervenção da  assistência, com alguns dos  presentes logo ali 

O Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conserva-

ção da Natureza, Engº. Miguel de Castro Neto, visitou, no dia 26 de  

Fevereiro, a Reserva Natural da Serra da Malcata, com o objectivo 

de tomar conhecimento dos trabalhos de gestão da área protegi-

da nos últimos 5 anos, designadamente as acções desenvolvidas na  

melhoria de habitat para o coelho bravo, bem assim como de ava-

liar os recursos e formas de valorização com vista a contribuir para 

o desenvolvimento de actividades de turismo de natureza. A visita 

começou por uma breve recepção na Câmara do Sabugal, logo pela 

manhã, seguida de uma incursão pelo coração da Reserva até terri-

tório de Penamacor, com paragem nos pontos mais emblemáticos da 

Serra, onde foi possível observar directamente as acções que se de-

senvolvem neste momento tendentes à prossecução daquele primeiro 

item. No final, confrontado pelos jornalista com o desejo dos autarcas 

dos dois concelhos, reiteradamente manifestado, de poderem vir a 

ter um papel importante na gestão deste vasto território, Castro Neto 

referiu que tudo é discutível e passível de equacionamento, em diálo-

go, mediante as situações concretas que se vierem a colocar.

Por sua vez, para o presidente da Câmara de Penamacor, a desejável 

reintrodução do lince na Malcata é indissociável da questão cinegé-

tica, isto é, da abertura da Reserva à caça, como forma de controlar 

os predadores do coelho bravo, recurso imprescindível para a sobre-

vivência do felino mais ameaçado, importando agora encontrar a  

melhor solução para o fazer.

Secretário de Estado 
visita Malcata

A Força Aérea Portuguesa transformou a antiga Carreira de Tiro numa 

Base Táctica Operacional (Centro de Treino e Sobrevivência) onde  

promove cursos e manobras militares diversas. Em Janeiro, o Chefe do 

estado-Maior, general José Pinheiro, visitou a Base, na altura em que 

decorria um Curso de Sobrevivência, Evasão, Resistência e Extração 

para pessoal navegante. A presença dos militares em Penamacor é 

encarada como um factor de dinamização do concelho e conta com o 

apoio e empenhamento pessoal do Presidente da Câmara.

FORÇA AÉREA TIRA PARTIDO DA

SESSÃO DE LANÇAMENTO DOS 
TRABALHOS MUITO PARTICIPADA

Estratégia25

a avançar sugestões e a lançar pistas para o debate.  Mas esse, como 

já estava previsto, será o próximo passo. Vêm aí os debates/reflexões 

sectoriais, que serão antecedidos de ampla divulgação. Entretanto, o 

processo pode ser acompanhado através do portal electrónico do mu-

nicípio, onde existe uma página dedicada, e as sugestões já podem 

ser canalizadas pelo e-mail: estrategia25@cm-penamacor.pt .

“Carreira de Tiro”

Logo após a tomada de posse do Executivo, uma delegação da Força Aérea veio 
apresentar cumprimentos.
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A Rede de Judiarias de Portugal, de que Penamacor é membro fun-

dador, participou na Feira Internacional de Turismo de Telavive, em 

Israel, que se realizou de 11 a 14 de Fevereiro. A presença no certame 

contou com a participação de diversos agentes económicos, assim 

como operadores turísticos, empresários dos sectores alimentar e  

hoteleiro e autarcas.

Durante três dias a Rede de Judiarias de Portugal divulgou o patrimó-

nio judaico português, destacando as potencialidades da herança  

hebraica e reforçando a presença junto dos principais operadores  

internacionais de turismo cultural. A presença  neste evento, que já 

leva três anos consecutivos, justifica-se, segundo os responsáveis, 

pelo  aumento do fluxo turístico de Israelitas para Portugal. À margem 

da Feira Internacional de Turismo, a delegação participou em várias 

reuniões e apresentações, designadamente no Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros e no Parlamento Israelita, tendo em vista o reforço 

de vários objectivos comuns. 

PENAMACOR 
INTEGROU DELEGAÇÃO 
DA REDE DE JUDIARIAS 
EM VISITA A ISRAEL

Penamacor acolheu o 1º dos “Encontros com a Beira” promovidos pelo 

Jornal do Fundão com o patrocínio da Celtejo e que pretendem trazer 

à colação temas candentes da região. Na noite de 14 de Abril, no 

auditório da Escola de Música, um significativo número de penama-

corenses marcou presença para ouvir falar de demografia e território. 

A tónica dos discursos dos intervenientes não incidiu tanto nos dados 

fornecidos pelas estatísticas, demasiado evidentes, mas antes no que 

ainda se pode fazer para se manterem vivos os territórios. O presidente 

da Câmara, António Luís Beites Soares, insistiu na urgência do conce-

lho definir e prosseguir uma estratégia com base num planeamento  

rigoroso, ideia essa saudada pelo professor universitário Pedro Guedes 

de Carvalho, que, por sua vez, acentuou a necessidade das pessoas, das 

instituições e da região agirem e fazerem qualquer coisa por si próprias. 

Rui Simão, coordenador da rede de Aldeias do Xisto, apresentou este 

projecto como uma experiência singular e bem sucedida no âmbito das 

intervenções possíveis em territórios de baixa densidade. 

A participação do público levou o encontro até próximo da meia-noite. 

Nuno Francisco, director do JF, moderou a sessão.

Encontros com a Beira
A Banda de Aldeia de João Pires deu o toque para assinalar o 

Dia da Liberdade ao descer a Rua 25 de Abril entoando uma 

marcha festiva. Depois, assistiu-se ao içar das bandeiras, nos 

Paços do Concelho, ao som do Hino Nacional e da Grândola 

Vila Morena. Sem parangonas nem discursos ocos, a data não 

passou em branco.

40 anos depois ...

intercâmbio cultural
Tudo começou em Janeiro com a participação dos alunos da Escola de 

Música de Penamacor na cerimónia da entrega dos prémios de mérito 

desportivo Vicente del Bosque, em Cabrerizos, Salamanca. Na altura, os 

autarcas de cá e de lá acertaram de imediato uma jornada de intercâm-

bio cultural entre as Escolas de Música das duas localidades, visando 

um convívio alargado aos pais dos alunos e o conhecimento recíproco. 

Pois bem, a jornada concretizou-se no passado dia 18 de Maio e o mí-

nimo que se pode dizer é que redundou numa grande satisfação para 

todos os envolvidos. O Salão Nobre foi pequeno para acolher a comitiva 

espanhola, que chegou a Penamacor por volta da 11h00. O presidente 

António Luís Beites Soares deu as boas-vindas aos presentes, agradeceu 

à alcadesa Lourdes Villoria todo o empenhamento demonstrado, fazen-

do votos que o momento seja apenas mais um passo no aprofundar 

das relações entre os dois municípios. O resto da manhã  foi preenchido 

com uma visita ao património monumental da vila, cuja riqueza e anti-

guidade, salientou Villoria, contrasta com a modernidade de Cabrerizos, 

um  município recente às portas de Salamanca. Ao almoço foi servida 

uma paelha, confecionada na Zona de Lazer de Meimoa por especialis-

tas vindos de Espanha, a insistência dos visitantes. De volta a Penama-

cor, e a fechar o dia, alunos das duas Escolas de Música proporcionaram 

agradáveis momentos musicais, na Casa do Povo, a uma assistência 

visivelmente satisfeita com a forma como tudo decorreu.

Em Janeiro, os autarcas de Penamacor estiveram em Cabrerizos, a convite 

da alcaldesa Lourdes Villoria. Aqui, na troca de “galhardetes” com o selec-

cionador espanhol, Vicente del Bosque, natural da localidade.

PENAMACOR E CABRERIZOS 
(SALAMANCA) PROMOVEM
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OBRAS
Não só mas também...
Neste intermeio, em que se procuram ajustar estratégias para direccionar o in-

vestimento público, sem grandes projectos nem grandes obras em curso, há, no  

entanto, que acudir ao que é urgente, como é o caso do alargamento do cemitério 

de Benquerença, na iminência de esgotar a sua capacidade. É o caso, também, 

da substituição da velha conduta de água da Rua da Ferranha, na mesma  

localidade, ainda em fibrocimento e muito para além do prazo de “validade”, 

que obrigava a assíduas intervenções do piquete para acudir às múltiplas roturas. 

Ainda a exigir urgência, encontra-se o processo de electrificação e a instalação 

dos bungalows na zona balnear do Meimão, pois que  não só a época balnear 

se aproxima, como aí vai decorrer um importante festival de carácter solidário, 

em Agosto (ver Agenda). Mas houve ainda que assumir os compromissos para 

com aqueles cujas propriedades confinavam com o caminho que ladeia o Palace 

Hotel pelo lado norte, e que, devido ao alargamento, implicaram a reposição de 

muros e vedações, assim como se impôs o aproveitamento de financiamento 

disponível para requalificar o Complexo Desportivo do Pedrógão de S. Pedro.  

A reorganização interna dos serviços e aquisição de hardware e software 

informáticos para todos os edifícios, visando optimizar a operacionalização dos 

serviços, com recurso à fibra óptica, e a evolução, a curto prazo, para a Gestão 

Documental e Processual, foi outra das preocupações iniciais.

Por outro lado, há as pequenas coisas do dia-a-dia que é preciso assegu-

rar para que tudo funcione, pequenas coisas mas igualmente importantes 

para a vida dos cidadãos: um cemitério que pede cuidados, as piscinas que 

carecem de reparação, a reposição de relva que é reclamada, o Parque de 

Campismo que urge operacionalizar, enfim, um sem número de tarefas que 

começam a sobrar para um quadro de pessoal cada vez mais reduzido.
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XXXV Encontro de  
Teatro na Escola

O Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, de Penamacor, em Associação com o Agrupamento de  

Escolas do Fundão, através dos seus clubes de teatro, Quebra Gelo e Teatro Histérico, organizaram este ano 

o XXXV Encontro de Teatro na Escola, que decorreu entre os  dias 14 e 18 de Maio, nas duas localidades. 

Para o encontro, os clubes anfitriões conceberam duas peças cujos 

conteúdos  procuram passar aos restantes participantes uma ideia do 

que são estes dois concelhos, a sua história, as suas gentes e a sua 

identidade social e cultural, reflectida nos títulos “I Love my Pen” 

e “I Love Fun”. No Encontro participaram, além dos anfitriões de  

Penamacor e Fundão, grupos de Moimenta da Beira, Alvaiázere,  

Lisboa, Porto, Serpa, Alcains, Santa Cruz da Trapa, Évora, Vila Nova de 

Gaia, Funchal e Valverde del Fresno (Espanha). A recepção e espectá-

culo de abertura tiveram lugar na Praça Nova do ex-Quartel, na tarde 

do dia 14, não sem antes os jovens de Penamacor terem mostrado a 

vila e o seu valioso património aos colegas.

8º Encontro de 
Música Tradicional 
de Penamacor
Decorreu no dia 8 de Junho mais um Encontro de Música Tradicional de 

Penamacor, que este ano teve o Jardim da República  como cenário. 

Participaram nesta edição o grupo de dança “Alma Flamenco”, de Es-

panha; grupo de música popular “Ventos da Ria”, de Pardilhó; rancho 

típico “O Cancioneiro de Castelo Branco” de Castelo Branco; grupo de 

gaiteiros “Gaitilena”, da Batalha e, como não podia deixar de ser, o 

anfitrião “Rancho Folclórico de Penamacor”. Que venha de lá o nono!

LIVROS
Cinda Teixeira  apresenta “Crisálida”
O concelho conta, a partir de agora, com mais 

uma autora, Cinda Teixeira, que no passado 

26 de Abril apresentou a sua primeira obra, o 

livro de poesia “Crisálida”, na sua terra natal, 

Meimoa. Foram muitos os familiares e amigos  

que marcaram presença no salão da Junta de 

Freguesia, local escolhido para a cerimónia.  

António Cabanas fez a apresentação, a vereadora 

da cultura, Ilídia Cruchinho, representou a Câma-

ra Municipal.

“A Revolta dos Soldados”
No âmbito das comemorações de Abril, José António Pinho veio a Penamacor apre-

sentar em 1ª mão o seu último livro, “A Revolta dos Soldados”, cuja acção tem como 

pano de fundo a Vila dos inícios dos anos sessenta do século passado e a 1ª Companhia 

Disciplinar. A sessão de lançamento teve lugar no dia 27, no auditório da Escola de  

Música, e contou com a presença do presidente da Câmara, António Luís Beites Soares. 

A apresentação coube a Joaquim Nabais, que prefaciou também a obra. O livro pode ser 

adquirido no Museu Municipal.

José António Pinho e 
Amigos brindam utentes da 
UCCI do Lar D. Bárbara
Homem solidário e fraternal, José António Pinho, 

que manteve sempre uma ligação afetiva a Pena-

macor depois da sua passagem pela Companhia 

Disciplinar, fez questão de, antes de subir à vila 

para apresentar o seu livro, passar pela Quinta da 

Senhora do Incenso, onde proporcionou aos uten-

tes da Unidade de Cuidados Continuados do Lar 

D. Bárbara uma hora de música e boa disposição, 

prática que, de resto, ele e o seu grupo de amigos, 

repetem com regularidade por várias instituições 

do concelho da Covilhã.

A subida à Torres de Menagem e 
as vistas que de lá se desfrutam 
fizeram as delícias dos jovens 
que vieram de todo o país

A peça apresentada pelo Quebra Gelo teve honras de sala cheia nas 

três sessões  que decorreram no Convento de Santo António. Fruto 

da conjugação dos trabalhos de dramaturgia, encenação e actores, 

como é sempre o teatro, levado a cabo por professores e alunos do 

Agrupamento, o espectáculo revelou-se uma belíssima surpresa e de-

monstrou, para além do talento, uma notável maturidade, que deixa 

adivinhar o empenhamento sério de todos os intervenientes, certa-

mente resultado do cultivo continuado do gosto pelo teatro. Parabéns!

© José Lopes Nunes

Sala cheia para “I Love my Pen” 

“I Love my Pen”

Apresentação do livro
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Quem conhece o dia-a-dia da BMP sabe que ali não falta ima-

ginação nem saber. Mesmo naquelas actividades supostamente  

rotineiras, como as concorridas “Horas do Conto”, é sempre preciso 

criar novos artifícios para trazer à vida velhas histórias. A celebração 

do tempo ritual, datas comemorativas  e efemérides, repetindo-se 

embora ano após ano, também não deixam de surpreender, às  

vezes pela espontaneidade, às vezes pela irreverência e  criativi-

dade, outras vezes pela  qualidade evidenciada. O Dia Mundial da 

Poesia foi um desses momentos extraordinários capazes unir as 

pessoas pela cultura. Mas ouve também lugar à brincadeira, pelo 

Biblioteca MunicipalCARNAVAL
Crianças e jovens 
trazem notas de 
cor e alegria às 
ruas da Vila

Carnaval, com a BMP a disponibilizar fatos de fantasia à população, 

mediante caução, uma ideia que teve sucesso. E, numa  atitude pro-

vocadora ao tempo que atravessamos, as funcionárias voltaram a 

sair para mais uma animação de rua sob inspiração da Pipi das Meias 

Altas. No Dia dos Namorados celebrou-se o amor, pois claro. Um 

convite romântico e desafiador foi lançado à população, aos funcio-

nários da Câmara, incluindo o Executivo, para se chegarem à BMP 

beber um café, comer um biscoitos e levarem uma recordação doce. 

Sempre em busca do contacto e do envolvimento com a população,  

“Retoques e Berloques”, série de ateliês que visam promover o 

convívio e a transmissão de saberes-fazeres, continuam a acontecer  

pelos lados do Solar do Conde, a par das exposições e de outras 

iniciativas e participações em parcerias, como foi o caso da come-

moração do Dia do Patrono do Agrupamento de Escolas e do Ateliê 

de Escrita e Desenho a partir de um conto de Manuel António Pina, 

promovido pela editora Alma Azul. 

Bandeira de muitos anos do Agrupamento de Escolas Ribeiro 

Sanches e da Santa Casa da Misericórdia, o “Carnaval das 

escolas” voltou a emprestar à Vila momentos de animação 

e vivacidade que só a presença das crianças e a irreverência 

dos jovens foliões são capazes. Foi na Sexta-feira, 28 de 

Fevereiro.

As Horas do Conto e as Oficinas de Encantar 

continuam a fazer as delícias da pequenada

Poesia e fado, casamento perfeito 
na noite de 21 de MarçoPromover o convívio no dia dos namoradosDia do Patrono Retoques e Berloques
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Exposições

Promovido pela Academia de Música e Dança do Fundão, com o apoio 

da Câmara, o Concerto de Páscoa, realizado no dia 23 de Março, con-

gregou elevado número de participantes, entre alunos e professores 

da Escola de Música da AMDF, familiares e população. O ensino e o 

gosto pela música cimenta-se em Penamacor.

A maior Invenção  
do Homem 
A inauguração da exposição “A maior Invenção do Homem – Um olhar 
histórico sobre o curso da Escrita”, no Museu Municipal, que serve de  
enquadramento para a exibição da prensa tipográfica que o Sr. Domingos 
Seguro ofereceu ao Museu.

A exposição de fotografias, intitulada “Paisagens 

do Oriente e Sol Nascente”, de Rui Pedro, esteve 

patente nos Paços do Concelho durante o mês de 

Março.

Esculpir a Natureza é o que faz José Duarte Costa, artista autodi-

data natural do Outeiro da Cortiçada, Rio Maior, que em Abril veio 

mostrar o seu trabalho a Penamacor, inspirado nas formas dos 

troncos de árvores dos campos da sua região.

O tempo também pode ser revisitado através das bonecas, ou dos bonecos, objectos 

lúdicos que desde sempre fazem parte do imaginário das crianças e que os adultos 

gostam de guardar. Muitos e belos exemplares ainda podem ser admirados na Biblioteca 

Municipal, numa exposição que irá estar patente até ao dia 17 de Julho.

10 anos depois
NAZARENO VOLTA  
A PENAMACOR

CONCERTO DE PÁSCOA 
MUITO PARTICIPADO

Na noite de 22 de Março, o grupo de teatro “O Nazareno” subiu ao 

palco improvisado no Pavilhão Municipal, para apresentar a peça mu-

sical de Frei  Hermano da Câmara sobre a vida de Jesus Cristo. Esta 

história teatral trouxe à vila de Penamacor muita gente das freguesias 

para um serão diferente, em relação com o tempo da litúrgico da 

época.

NO MUSEU MUNICIPAL

Fotografia EsculturaBonecas de todos os Tempos
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EDITAL Nº 3/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 cumprimento 

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

Ordinária da Câmara Municipal de 15 de janeiro de 2014 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de pareceres prévios 

para aquisição de serviços.

EDITAL Nº 11/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 cumprimento 

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

Ordinária da Câmara Municipal de 5 de fevereiro de 2014  foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a adenda ao protocolo de cola-

boração entre o Município de Penamacor e o Agrupamento de Escolas 

Ribeiro Sanches de Penamacor;

2. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio no âmbito 

da saúde a estratos sociais desfavorecidos;

3. Deliberado por unanimidade aprovar o mapa de fluxos de caixa do 

ano de 2013;

4. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio à Adraces;

5. Deliberado por unanimidade reduzir em 50% o valor da taxa devida 

pela prorrogação do prazo à PovoaSol-CSS – Centro de Solidariedade  

Social;

EDITAL Nº 13/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 19 de fevereiro de 2014 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a alteração orçamental 

nº 1/2014;

2. Deliberado por unanimidade aprovar a alteração orçamental nº 2/2014 

e alteração às Grandes Opções do Plano nº 1/2014;

3. Deliberado por unanimidade aprovar a abertura do procedimento com 

recurso a concurso público com vista a formação de contrato da emprei-

tada “Campo de futebol de Pedrógão de S. Pedro em relva sintética”;

EDITAL Nº 15/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 cumprimento do 

nº 1 do artigo 56º da citada Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária 

da Câmara Municipal de 5 de março de 2014 foram tomadas as seguintes 

deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de procedimento por 

Ajuste Direto Simplificado de contrato de prestação de serviços para  

Análises Bacteriológicas nas Termas das Águas. 

EDITAL Nº 18/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 28 de março de 2014 foram tomadas 

as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar ratificar o procedimento de con-

curso público para aquisição de bens móveis;

Deliberações da Câmara Municipal
Resumo

A Escola de Natação da Câmara Municipal de Penamacor esteve  

presente, pelo 2º ano consecutivo, no 2º Encontro de Natação do 

Centro Social Padres Redentoristas de Castelo Branco. A iniciativa, que 

se realizou a 12 de Abril,  juntou dezenas de crianças de escolas de 

natação de Oleiros, Castelo Branco, Vila de Rei e Penamacor, que se 

fez representar com cerca de 20 atletas.

Alunos de Penamacor participam em

Em linha com o pedido de inte-
gração de Penamacor no Geo-
park Naturtejo, a organização 
do TTransGeopark fez este ano passar este passeio turístico, que 
se distingue pela sua preocupação ambiental e forte abordagem 
cultural, por território concelhio.  Os participantes, oriundos de 
diferentes regiões do país e sempre em número restrito por  
limitações de pegada ecológica, foram recebidos, e, segundo 

TTransGeopark
PASSOU AQUI

Encontro de Natação

eles, muito bem, com uma visita guiada à Torre de  
Menagem e com um repasto matinal em que não 
faltaram produtos com o selo de qualidade “Terras 

de Lince”. A coluna passou a manhã na Reserva Natural da Serra 
da Malcata, sempre acompanhada por uma técnica desta Área 
Protegida, e o almoço decorreu no Moinho do Maneio, na mar-
gem da Ribeira da Baságueda, onde a “simpatia e os produtos de 
excepcional qualidade” foram devidamente apreciados.
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2. Deliberado por unanimidade aprovar a adjudicação de concurso público 

para aquisição de receção/bar e bungalows – Aproveitamento Turístico 

da Albufeira da Ribeira da Meimoa;

3. Deliberado por unanimidade aprovar a adjudicação de concurso público 

para empreitada “Campo de Futebol de Pedrógão de São Pedro”;

4. Deliberado por unanimidade aprovar parecer prévio favorável para 

aquisição de serviços;

5. Deliberado por unanimidade aprovar ratificar a abertura de procedi-

mento – aquisição de serviços;

6. Deliberado por unanimidade aprovar a alteração orçamental nº 3/2014 

e alteração às Grandes Opções do Plano nº 2/2014;

7. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio finan-

ceiro no valor de €5,416,60 à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Penamacor;

8. Deliberado por unanimidade aprovar o arrendamento da loja nº 35 no 

Mercado Municipal;

9. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio no âmbito 

da saúde a estratos sociais desfavorecidos;

EDITAL Nº 19/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 cumprimento do 

nº 1 do artigo 56º da citada Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária 

da Câmara Municipal de 2 de abril de 2014 foram tomadas as seguintes 

deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a alteração orçamental nº 4/2014 

e alteração às Grandes Opções do Plano nº 3/2014;

2. Deliberado por unanimidade aprovar adendas aos protocolos com a 

Junta de Freguesia de Benquerença;

3. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio à XARA – 

Associação de Solidariedade Social e Desenvolvimento Local de Meimão;

4. Deliberado por unanimidade aprovar a Moção Reivindicativa referente 

à Secção de Proximidade de Penamacor;

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

rável para prestação de serviços para Agenda de Desenvolvimento para 

o Município de Penamacor;

EDITAL Nº 21/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 cumprimento do 

nº 1 do artigo 56º da citada Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária 

da Câmara Municipal de 17 de abril de 2014 foram tomadas as seguintes 

deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar aceitar uma doação de prédio rústico;

2. Deliberado por unanimidade aprovar a alteração orçamental nº 5/2014 

e alteração às Grandes Opções do Plano nº 4/2014;

3. Deliberado por unanimidade aprovar o Inventário e Avaliação do  

Património do Município de Penamacor;

4. Deliberado por maioria aprovar o Relatório de Gestão e Contas de 

Gerência de 2013;

5. Deliberado por unanimidade aprovar o Mapa de Transportes Escolares 

para o Ano Letivo 2014/2015;

EDITAL Nº 23/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 cumprimento do 

nº 1 do artigo 56º da citada Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária 

da Câmara Municipal de  7 de maio de 2014 foram tomadas as seguintes 

deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato do procedi-

mento para “Aquisição de receção/bar e bungalows - ATARM”;

2. Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de protocolo com a 

Academia de Música e Dança do Fundão;

3. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio ao Rancho 

Folclórico de Penamacor;

4. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio à União de 

Aldeia de João Pires;

5. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio ao Clube de 

Ténis de Penamacor;

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

ção – Comissão de Festas de Aranhas;

EDITAL Nº 24/2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

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 cumprimento do 

nº 1 do artigo 56º da citada Lei, TORNA PÚBLICO que na Reunião Ordinária 

da Câmara Municipal de 4 de junho de 2014 foram tomadas as seguintes 

deliberações destinadas a ter eficácia externa:

1. Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão Orçamental nº 1/2014;

2. Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de apoio à Associação 

Solidariedade Sem Fronteiras;

JULHO»DEZEMBRO»2014
CULTURA  DESPORTO  LAZER

Obs. As actas relativas ao resumo das 

deliberações aqui presente podem ser 

consultadas no sítio web do Município: 

www.cm-penamacor.pt
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JULHO

13 RETOQUES & BERLOQUES
Maquilhagem 2
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

16 ADORO CINEMA
O Clube de Dallas (2013. Drama. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

AGOSTO

SETEMBRO

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 quintas-feiras às 15:00h, com repetição aos 
sábados de manhã, numa parceria entre a Biblioteca Munici-
pal e Rádio Voz da Raia

19 CONVERSAS ASTROLÓGICAS
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

20 ADORO CINEMA
Capitão Phillips (2013. Ação/Suspense. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

CINEMA COM PIPOCA – Sessões infantis
[ Dia 21 ] Chovem almôndegas [ Dia 23 ] Turbo
[ Dia 25 ] Meu malvado favorito 2 [ Dia 29 ] Rio 1
[ Dia 31 ] Rio 2 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 

LIVROS COM ÁGUA
Na Piscina Municipal e no Parque de Campismo são dis-
ponibilizados, para empréstimo, livros para adultos e crianças.
PENAMACOR | Org.: Biblioteca Municipal

01
30SET.

CONCURSO PENAMACOR À PROVA
Jogo que testa os conhecimentos dos jogadores sobre as alde-
ias e vila do Concelho de Penamacor em várias áreas.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

09
29AGO.

01
30SET.

EXPOSIÇÃO FORMAÇÃO DO UTILIZADOR 
Já conhece a sua Biblioteca?
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

AJPNC SUMMER FESTIVAL 
Terreiro de Sto António
PENAMACOR | Org.: AJPNC

01
03AGO.

JUL. a DEZ.
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15
17AGO.

2ª EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO, VELHARIAS E TRADIÇÕES
[ Dia 15 ] 14H00 – Abertura da Exposição, com artesãos ao vivo 
(dos 86 aos 96 anos de idade). Animação musical
[ Dia 16 ] 14H00 – Malha do Centeio
[ Dia 17 ] 14H00 – Jogos Tradicionais

FESTA DO EMIGRANTE
MEIMOA

23

31 AMÁLIA - O Filme
Projeto Cinema Português em Movimento
MEIMOA | Praia Fluvial | 21H30 | Org.: ICA e CMP

01 A BELA E O PAPARAZZO
Projeto Cinema Português em Movimento
BENQUERENÇA | Praia Fluvial | 21H30 | Org.: ICA e CMP

02 AQUELE QUERIDO MÊS DE AGOSTO
Projeto Cinema Português em Movimento
MEIMÃO | Zona Balnear | 21H30 | Org.: ICA e CMP

03 ATRÁS DAS NUVENS
Projeto Cinema Português em Movimento
PARQUE DE CAMPISMO DO FREIXIAL | 21H30 | Org.: ICA e CMP

FESTA DE NOSSA SRª DA SAÚDE – Anascer
[ Dia 14 ] 21H00 – Missa e procissão; 22H00 – Arraial com o 
acordeonista Virgílio Pereira 
[ Dia 15 ] 10H00 – Missa e procissão; TARDE – Jogos 
tradicionais; 20H00 – Rancho Folclórico dos Três Povos; 
21H00 – Arraial com o conjunto Os Claras

14
16AGO.

FESTA DE S. SALVADOR – Meimão08
10AGO.

FESTIVAL SOLIDÁRIO - FRANCO/IBÉRICO – Meimão 
[ Dia 15 ] Bandas (a partir das 19:00h): Sentido Inverso; 
Arritmia; La Buhardilla de Mantou; Karaoke 
[ Dia 16 ] Bandas (a partir das 18:00h): Charanga; Cerco; 
Zicatinta; XUTOS E PONTAPÉS; Karaoke
[ Dia 17 ] Karaoke; Lazer e animação de ar livre
MEIMÃO | Zona Balnear

15
17AGO.

FESTAS POPULARES DE PEDRÓGÃO DE S. PEDRO08
11AGO.

FREE FLOW FESTIVAL
www.freeflowfestival.org
BENQUERENÇA | Praia Fluvial

13
17AGO.

FESTA DE NOSSA SRª DA SILVA – Bemposta15

FEIRA TERRAS DO LINCE 
[ Dia 11 ] 09H00 – Colóquio “Agricultura Sustentável nas 
Regiões Desfavorecidas – Apoios Comunitários”.
Lar Residencial Póvoasol, Vale da Srª da P´óvoa.
17H00 – Abertura oficial da Feira e visita aos expositores
Arruada e concerto pela Banda Filarmónica de Aldeia de 
João Pires; 18H00 – Teatro de rua “Titanha e Tia Olívia”; 
20H00 – Animação de rua pelo “Grupo de Bombos dos Três 
Povos”; 22H00 – Espetáculo musical – Grupo “Ferro e Fogo” 
(Largo do Castelo)

[ Dia 12 ] 09H00 – Torneio transfronteiriço de futebol de 11 
(Equipas de Penamacor, Idanha-a-Nova, Sabugal e Valverde 
del Fresno (Campo de Jogos de Pedrógão de S. Pedro);  
10H00 – Abertura da Feira; 16H00 – Animação de rua com o 
grupo “Folia Talabara”; 17H00 – Teatro de rua “A casa dos 
dias felizes”; 18H00 – Concerto pela Banda da Força Aérea 
Portuguesa (Praça Nova do ex-quartel); 19H00 – Aula de 
Zumba (Jardim da República); 22H00 – Espetáculo musical 
com a banda “Um Zero Azul” (Largo do Castelo); 00H00 – 
Actuação do grupo “Fúrias Band” (Praça Nova do ex-quartel)

[ Dia 13 ] 09H00 – Passeio pedestre  “Por terras do lince” 
com concerto na natureza;  10H00 – Abertura da Feira;  
16H00 – Concurso de Borrachão (Praça Nova do Ex-quartel); 
17H00 – Arroz doce Gigante  (Jardim da República);  
17H00 –  Aula de Zumba (Jardim da República); 17H30 – Ani-
mação musical no Largo do Castelo com: Banda Filarmónica 
de Aldeia de João Pires; Rancho Folclórico de Aranhas; 
Grupo de Cantares de Pedrógão de S. Pedro; Rancho 
Folclórico de Penamacor; Grupo de Cantares da Ribeira da 
Meimoa; Grupo “Alma Flamenco”

Nos espaços da feira haverá artesanato, produtos regionais, 
tasquinhas, restaurantes e muita animação…

11
13JUL.

FESTA DE NOSSA SRª DO BOM SUCESSO – Aranhas17

FESTA DE SANTA SOFIA – Salvador05
07SET.

FESTA DE Nª SRª DA GRAÇA – Aldeia de João Pires08

FESTA DE S. BARTOLOMEU – Aldeia do Bispo24

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO 
de Susana Gouveia e Maria Zimbro
PENAMACOR | Paços do Concelho

01
21AGO.

FESTA EM HONRA DE S. TIAGO – Vale da Sra da Póvoa
[ Dia 15 ] 14H00 – Jogos Tradicionais; 16H00 – Garraiada; 
20H00 – Karaoke; 22H00 Baile com Luís e Ilda 
[ Dia 16 ] 14H00 – Jogos Tradicionais; 16H00 – Arruada e 
concerto pela Associação de Acordeonistas da Beira Baixa; 
22H00 – Banda 5ª Dimensão
[ Dia 17 ] 08H00 – Arruada com a Banda Filarmónica Cortes 
do Meio; 15H00 – Concerto pela Banda; 19H00 – Rancho 
Folclórico Vicentino; 19H00 – Grupo musical TGV

15
17AGO.
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FERRO & FOGO

BANDA DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA

18 NOITE NA BIBLIOTECA
5ª Edição
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

FEIRA DO LIVRO VESPERTINA
CTT e Biblioteca Municipal
PENAMACOR | Jardim da República | 19:30h às 24:00h

15
17AGO.

FESTA DE NOSSA SR.ª DAS NEVES – Benquerença05
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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 Melo Tel.: 277 390 080

Calhambeque Meimoa Tel.: 277 377 221

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; 277 390 100 
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

NOVEMBRO

DEZEMBRO

04
21NOV.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
A Bruxa Zanaga, de Margarida Castel-Branco, Carla Antunes  
e Bandeirolas de papel  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

01
12DEZ.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
O fato do Pai Natal, de Roberts Gillian e Caixinhas de Natal 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

08 RETOQUES & BERLOQUES
Joias swarovski
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

19 ADORO CINEMA
Não há duas sem três (2014. Comédia. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

17 ADORO CINEMA
Má vizinhança (2014. Comédia. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

01 VENDA DE ARTESANATO DE 2 ARTESAS LOCAIS
- Made with love de Elizabete Pelicano
- Arte com Agulhas de Vera Duarte
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

31NOV.

01
31DEZ.

FEIRA DO LIVRO
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

CONVÍVIO DE S. MARTINHO
VALE DA SRA DA PÓVOA

09

MADEIRO
PENAMACOR VILA MADEIRO - MERCADO DE NATAL
[ Dia 7 ] Abate do Madeiro e convívio no campo
[ Dia 8 ] Transporte do Madeiro para o Alto da Praça
[ Dia 23 ] Queima do Madeiro
VALE DA SRA DA PÓVOA
[ Dia 8 ] Ida ao Madeiro
MEIMOA
[ Dia 8 ] Ida ao Madeiro

01 TRADICIONAL MATANÇA DO PORCO
MEIMOA | 08H00 | Org.: Centro de Dia de S. Domingos

MAGUSTO CONVÍVIO
MEIMOA | 16H00 | Org.: Associação Cultural e  Desportiva dos Amigos 
da Meimoa

09

06
24OUT.

HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Queres brincar comigo?, de Xosé Ballesteros, Eric Carle e 
Relógio original 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

OUTUBRO

11 RETOQUES & BERLOQUES
Pintura facial 2
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 16H00

22 ADORO CINEMA
A Rapariga que roubava Livros (2013. Drama. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

27 Visita da escritora Marta Teixeira Pinto 
com o seu livro Portas mágicas
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

01
31OUT.

EXPOSIÇÃO LETRAS E CORES, IDEIAS E AUTORES DA 
REPÚBLICA 
Exposição da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas  
e da CNCCR
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

MADEIRO

21
05JAN.

EXPOSIÇÃO SOLIDÁRIA
de Miguel Lemos
PENAMACOR | Paços do Concelho

17 ADORO CINEMA
Golpada americana (2013. Drama. M16)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15H00

26 EMPREENDEDORISMO NO FEMININO
Colóquio
PENAMACOR | ex-Quartel | 14H00
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Não é uma fotografia antiga, como as que habitualmente publicamos nesta 

página, mas apela igualmente à memória: recriação da malha de mangual, 

na Meimoa, durante a 1ª Exposição de Artesanato Velharias e Tradições, 

realizada em 2013. Esteja atento à edição deste ano (ver Agenda).Fo
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14 DUATLO CROSS - 1º Campeonato Nacional
PENAMACOR | Org.: CMP, Mozinho Aventura e Federação Portuguesa 
de Triatlo

[ Dia 24 ] 
Queima do Madeiro em todas as freguesias

TRADICIONAL MAGUSTO
BENQUERENÇA | Org.: Junta de Freguesia

02

PASSEIO PEDESTRE DE S. MARTINHO
MEIMOA | 09H00 | Org.: Associação Cultural e  Desportiva dos Amigos 
da Meimoa

09
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