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O novo quadro comunitário de apoio, Portugal 

2020, vai abrir em breve. A Câmara tem es-

tado a fazer o trabalho preparatório de modo a 

posicionar-se para ir às candidaturas segundo os 

critérios pré-estabelecidos ao nível das estratégias 

nacional, regional e local. Numa primeira fase o 

concelho participou activamente na definição do 

plano estratégico de acção da Comunidade Inter-

municipal da Beira Baixa e lançou-se igualmente 

na elaboração de um plano estratégico de de-

senvolvimento para o concelho, que se encontra 

praticamente concluído. O objectivo é orientar o 

investimento público e privado em coerência com 

as oportunidades identificadas pelos estudos. 

Um dado importante para o município é a revitalização da nossa 

Zona Industrial. Não primando pela extensão, é sabido que, ainda 

assim, existem algumas áreas sub-aproveitadas e outras sem qual-

quer tipo de uso. A Câmara está empenhada em mudar este estado 

de coisas. Estamos a proceder à alteração ao Plano de Pormenor da 

Z.I. – o que, para já, nos vai permitir disponibilizar mais área para 

a instalação de empresas – e tudo faremos para que, até ao final 

do 1º semestre, demos por concluída a revisão de Plano Director 

Municipal – PDM.

O concelho viveu em 2014 alguns momentos festivos. A Feira Terras 

do Lince e o evento Penamacor Vila Madeiro foram, sem dúvida, 

os mais marcantes, desde logo pelo seu carácter inovador mas tam-

bém pelos níveis de participação alcançados. Mas o que mais nos sa-

tisfez foi o envolvimento directo da nossa população, que viu e agar-

rou a oportunidade de retirar daí proventos em seu próprio benefício. 

Por outro lado, os níveis de auto-estima subiram consideravelmente. 

Entendemos que só assim faz sentido o esforço do município em pro-

mover eventos desta natureza. Por isso, continuaremos a melhorar 

também esta vertente.

Um bom ano de 2015 para todos! 
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O Presidente da Câmara

António Luís Beites Soares

CAROS MUNÍCIPES

Para um autarca que todos os dias se confronta 

com os inúmeros problemas da governação é 

difícil passar ao lado dos habituais preâmbulos que 

chamam as dificuldades, os constrangimentos, etc., 

etc.. Existindo umas e outros, a verdade é que de 

nada nos serve ficarmo-nos pelas lamentações. O 

tempo é, pois, de agir e de acertar políticas para 

viabilizar o nosso concelho. E isto não se faz a olhar 

para o muro de dificuldades, faz-se tomando deci-

sões que, podendo não ser consensuais, podendo 

até parecer despropositadas para alguns, nos per-

mitam encarar o futuro com mais optimismo. O 

conjunto de obras e projectos que neste momento temos em mãos 

relacionam-se, na sua maioria, com a urgência de, em definitivo, 

resolvermos o grave problema da asfixia que a factura da água e 

tratamento de esgotos representa para as nossas finanças. O dife-

rendo instalado entre o município e a empresa Águas do Zêzere e 

Côa é complexo e não se resume a uma simples questão tarifária. 

Com a transferência da exploração da água em alta para a AZC e com 

a manutenção da distribuição em baixa sob a responsabilidade dos 

serviços municipais, sem que tivessem sido devidamente acautelados 

aspectos cruciais, como a renovação da rede fina de distribuição, bem 

como dos colectores de saneamento, o município perdeu espaço de 

manobra e viu-se despojado de um importante activo em favor de 

estruturas empresariais que depressa se mostraram autênticos sor-

vedouros de dinheiros públicos.  Cometida a falta, resta-nos honrar 

compromissos e minimizar prejuízos. É isso que já começámos a fazer, 

procurando estabelecer um acordo justo com a AZC relativamente ao 

pagamento da dívida acumulada, investindo na substituição de con-

dutas deterioradas, por forma a combater as percas de água na rede, 

e na separação das redes de pluviais e de esgoto, pois não é razoável 

nem admissível que o município continue a pagar o “tratamento” de 

água das chuvas com base em argumentos que não colhem.

Cultura
Desporto
Agenda 
Deliberações

15
17
19
23

03

ed
ito

ria
l



FOI DADO O PONTAPÉ 
DE SAÍDA PARA UM 
GRANDE CARTAZ!

“Ciente da mais-valia que um tal património [o Ma-

deiro]  pode representar em termos de animação e 

desenvolvimento local, a Câmara Municipal de Pena-

macor, dentro do mais completo respeito pela tradição 

e em concordância e estreita colaboração com a Mal-

ta de 94, propôs-se levar a efeito o evento VILA MA-

DEIRO, que procura congregar a vila e o concelho em 

torno daqueles objectivos, apelando ao envolvimento 

de toda a população, comerciantes, artesãos  e parti-

culares, que, assim, terão oportunidade de diversificar 

a sua actividade aumentar os seus rendimentos.”

Rezava assim um dos preâmbulos com que o município justificava o 

investimento num evento que tinha tudo para dar certo. E deu! Tal 

como também se dizia, o evento estava para decorrer em dois mo-

mentos, e assim foi. O primeiro veio nos dias 6,7 e 8 de Dezembro e 

trouxe o Mercado de Natal, no Jardim da República, o abate, o trans-

porte e a deposição do Madeiro no adro, três dias que imprimiram à 

vila grande movimento; o segundo, o mais aguardado, já se sabe, não 

defraudou em nada as espectativas: participação popular, cobertura 

extraordinária  dos media, diversão e oportunidades de negócio, de 

tudo um pouco se fez a festa! Penamacor e o concelho têm agora 

um evento para trabalhar e catapultar para o calendário da melhor 

animação regional e, por ventura, nacional. 

Decoração de um estabelecimento localAdesão genuína

Receitas com mel

Cenário de Natal

Malta do Ano

Penamacor Vila Madeiro
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FORÇA AÉREA 
PROMOVE 
INTEGRAÇÃO 
NA VIDA LOCAL

“Terras do Lince – Produtos Locais” foi a designação com que a 

Câmara Municipal de Penamacor relançou a sua feira de verão. 

Na base deste relançamento cruzam-se duas ideias chave muito 

claras que visam, por um lado, incentivar os agentes económicos 

locais e, em última instância, promover o empreendedorismo; 

por outro lado, apostar na divulgação e valorização do patrimó-

nio histórico-cultural e natural do concelho, muito particularmen-

te  do património monumental concentrado na zona histórica da 

Vila. Esta foi, aliás, a razão por que o certame se estendeu até ao 

perímetro medieval do Cimo de Vila. 

Depois da Festa que animou a vila nos dias 11,12 e 13 de Julho, 

fez-se o  balanço sobre os seus efeitos na economia local, em 

primeiro lugar, e também a  análise dos processos organizativos 

com vista ao aperfeiçoamento do modelo de certame que se 

pretende. Tudo isso, tendo por base os resultados dos inquéritos 

de satisfação aos expositores e também a alguns sectores dos 

agentes económicos a operar à margem da Feira, que, de um 

modo geral, consideraram o evento positivo. 

A Feira Terras do Lince – Produtos Locais foi financiada pelos fun-

dos do Programa Europeu de Desenvolvimento Regional, no âm-

bito do QREN e dos programas PROVER e Mais Centro.

Terras do Lince

Academia Sénior

Apresentado oficialmente a 16 de Julho, o projecto da Academia Sénior de 

Penamacor colheu grande adesão por parte dos penamacorenses e rapi-

damente se pôs em movimento. Por altura da recepção aos alunos, que 

ocorreu a 1 de Outubro, a nova “instituição” contava já com cerca de setenta 

alunos e vinte docentes, para áreas tão diversas como informática , inglês, 

saúde e bem-estar, música e dança, ervas aromáticas e medicinais, entre 

outras. Eis uma boa forma de “preencher o tempo livre com coisas úteis”, 

como referiu Joaquim Mourão, presidente da ADRACES, a promotora desta 

excelente iniciativa, que logo mereceu todo o apoio do município.

Doce dourado – Empresa do concelho premiada
Os  doces tradicionais Beirabaga, produzidos e comer-
cializados pela Euromel, foram  reis no 3º Concurso 
Nacional de Doces de Fruta Tradicionais Portugueses. 
Entre os 21 doces Beirabaga, a empresa de Penama-
cor escolheu o doce de figo e o doce de abó-
bora com amêndoa para irem a concurso, 
tendo ganho, respectivamente, a Medalha 
de Ouro na modalidade “Doces Tradicio-
nais Portugueses” e a Medalha de Prata 

na modalidade “Doces Extra com Frutos Secos”. Este 
concurso é uma parceria do CNEMA - Centro Nacional 
de Exposições e Mercados Agrícolas em Santarém e da 
QUALIFICA - Associação Nacional de Municípios e de 

Produtores para a Valorização e Qualificação dos 
Produtos Tradicionais Portugueses.
Penamacor- Boletim Informativo congratula-
se por este sucesso da empresa e deseja-
lhe os maiores êxitos. 

HOMENAGEM AOS COMBATENTES 
A Liga dos Combatentes e a Câmara Municipal de Penama-

cor uniram-se para, nas palavras do presidente António Luís, 

“honrar a lembrança e a dignidade de todos aqueles que 

partiram daqui ao serviço da Pátria”, bem como “lembrar os 

familiares dos que perderam a vida no cumprimento do de-

ver”. A cerimónia evocativa do centenário da Grande Guerra 

teve lugar na parada exterior do antigo Quartel, de onde saiu 

o 3º Batalhão expedicionário do Regimento de Infantaria 21 

com destino a Moçambique. Muitos deles não regressariam. 

Em sua homenagem foi erguido o obelisco que ainda hoje ali 

se conserva.

PRODUTOS LOCAIS

UMA FEIRA QUE TEM TUDO 
PARA DAR CERTO

A Força Aérea Portuguesa, que reconverteu a antiga 

carreira de tiro em Base Táctica Operacional, propor-

cionou às crianças e jovens das escolas de Penamacor 

uma visita àquela unidade, que opera agora como Cen-

tro de Treino e Sobrevivência. Numa manhã bonita, as 

crianças puderam observar de perto os helicópteros ali 

estacionados e, mais que isso, experimentar a sensação 

de estar sentado aos comandos de um dos aparelhos.

Grande Guerra deflagrou há 100 anos

É JÁ UM ÊXITO!
DE PENAMACOR
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Apesar dos constrangimentos financeiros, a Câmara Municipal tem vindo a realizar obra e a lançar novos 

projectos. Algumas destas obras impunham-se pela força das circunstâncias, como foi o caso da ampliação 

do cemitério de Benquerença, que se encontrava lotado, justificando uma intervenção urgente e cujas 

obras de ampliação foram inauguradas a 5 de Agosto. Pela mesma razão ultimam-se os projectos de 

ampliação dos cemitérios de Penamacor e Salvador.

AMPLIAÇÃO  
DE CEMITÉRIOS

INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE LAZER
Tendo em conta os processos de qualificação já iniciados 
na Área de Lazer de Benquerença e Zona Balnear do 
Meimão, deu-se seguimento às obras com vista á sua 
conclusão. No caso da área fluvial do Moinho concluiu-

se o paredão da margem esquerda da ribeira; na Zona 
Balnear do Meimão foram instalados os bungalows, que 
vêm abrir novas perspectivas de aproveitamento turísti-
co daquela área.

FORÇA AÉREA FOI OBJECTO DE 
BENEFICIAÇÃO
O trecho de estrada que medeia entre a E.N. 233 e 

a antiga Carreira de Tiro, agora Base Táctica Opera-

cional da Força Aérea, foi alvo de uma intervenção 

de beneficiação ao nível da drenagem e piso, que 

passou pela aplicação de um novo tapete betumi-

noso. Esta intervenção, custeada pela Câmara Mu-

nicipal, enquadra-se no clima de cooperação e boas 

relações entre o município e a instituição militar, 

em benefício mútuo.

JÁ JOGA EM RELVADO SINTÉTICO
O dia 12 de Julho foi de júbilo para o Pedrogão de S. Pedro, 
e particularmente para a Associação Cultural e Desportiva 
local, ao ver concretizado o arrelvamento do seu campo 
de futebol. O novo sintético veio a ser inaugurado com 
um torneio que incluiu selecções dos concelhos vizinhos e 

também de Espanha, integrado no programa da Feira Ter-
ras do Lince. Este investimento relaciona-se com a oportu-
nidade de financiamento entretanto aberta no âmbito da 
execução orçamental ainda do anterior Quadro Comunitá-
rio de Apoio.

PEDRÓGÃO

Ampliação do cemitério de Benquerença

Zona Balnear do Meimão Zona de Lazer de Benquerença

ACESSO À BASE TÁCTICA DA
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CASA DA MEMÓRIA DA MEDICINA
JUDAICA VAI ARRANCAR
O projecto foi publicamente apresentado no dia 22 de Dezembro e o 

lançamento do concurso público para a construção da Casa da Memória 

da Medicina Judaica Ribeiro Sanches deverá ocorrer ainda no primeiro 

trimestre de 2015. O acto de apresentação teve lugar 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho e, para além do 

Executivo Camarário,  contou com a presença da repre-

sentante do governo da Noruega, entidade financia-

dora, do Secretário Geral da Rede Nacional de Judiarias 

RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
Está em curso um grande movimento de renovação urbanística ex-

tensível a várias localidades do concelho, com especial incidência na 

vila de Penamacor, onde já não há memória de uma intervenção de 

tamanha envergadura. Segundo o Presidente da Câmara, parte das 

obras que em breve terão visibilidade no terreno,

EM MARCHA
Penamacor vai viver um momento de grande transformação mor-

fológica ao nível do seu centro urbano, com a demolição de alguns 

edifícios nas imediações de igreja de Santiago para dar lugar ao 

nascimento de uma nova centralidade na vila, materializada na 

criação de um espaço qualificado de fruição pública, ao mesmo 

tempo que se põe fim ao constrangimento rodoviário bem conhe-

cido de todos. Como normalmente acontece sempre que se tomam 

decisões a este nível, susceptíveis de provocar grandes impactos, 

não só visuais, mas  também de ordem afectiva, pois que inevita-

velmente mexem o nosso imaginário pessoal e colectivo, não se 

espera que a determinação agora tomada seja consensual. Mas é 

DESVIO DE EMISSÁRIO E 
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO
A ampliação das instalações da Euromel, na Quinta do Pocinho, obrigou ao desvio do traçado do emissário que serve 

Penamacor Este e Norte. No seguimento desta difícil obra, por se tratar duma zona rochosa e a vala atingir profundidade 

considerável, avançou-se para a pavimentação do acesso àquela importante unidade industrial.

REQUALIFICAÇÃO URBANA NA ORDEM DO DIA

António Luís manifestou ainda a 
sua convicção de que este novo espaço museológico será determinante 
para o futuro turístico de Penamacor, na vertente cultural associada ao 
património judaico, aspecto este que está a merecer redobrada aten-
ção desde a criação da Rede Nacional de Judiarias, de que Penamacor 
é membro fundador.

e do Director Regional da Cultura do Centro, entidades e cidadãos locais. 

“Se tudo correr bem”, disse o Presidente da Câmara, “a obra ficará con-

cluída até ao final do ano”.

“justificam-se e são inadiá-
veis se quisermos combater o desperdício e a disparatada factura 
de água e saneamento devida à empresa Águas do Zêzere e Côa, 
pois, por um lado, estamos a pagar em dobro a água que com-
pramos relativamente ao que facturamos aos munícipes, devido a 
fugas permanentes, roturas e outra anomalias, donde resulta um 
enorme défice acumulado mensalmente; por outro, enquanto não 
solucionarmos a separação dos pluviais dos efluentes domésticos 
continuaremos absurdamente a pagar o tratamento da água das 
chuvas nas ETARs do operador”

generalidade das ruas vão também ser intervencionados. Nesta área, e 

para já, as obras vão avançar em Pedrógão, com a requalificação inte-

gral do Bairro da Palma; em Aldeia do Bispo, onde já se interveio na Rua 

Oriental; em Benquerença norte e em Penamacor, aqui a abranger uma 

boa parte da área central (Rua 25 de Abril, Rua Dr. 

Adelino Galhardo Mota e parte da Rua dos Pelames), 

sendo que nestes dois últimos casos é onde o proble-

ma das redes separativas se põe com mais acuidade.

Assim, gradualmente, o mu-

nicípio vai levantar e repor, por ordem de prioridades, as velhas con-

dutas de saneamento e água, algumas ainda em fibrocimento, a fim 

de evitar aquela fugas e roturas que oneram sobremaneira as finanças 

públicas. A separação dos caudais pluviais dos esgotos domésticos é 

outro imperativo que torna esta operação urgente, já que, por via dos 

medidores de caudal instalados à entrada das ETARs, a água das chu-

vas está efectivamente  a ser taxada com se de efluente doméstico se 

tratasse.  Em boa medida, o investimento agora lançado vai ter, assim, 

retorno a médio prazo graças à redução dos custos de facturação. 

Em consequência dos trabalhos ao nível do subsolo, os pavimentos da 

No coração da vila

uma decisão tomada a assumida conscientemente, na convicção de 

que esta é a melhor opção e este o momento oportuno, porque os 

imóveis em causa se encontravam devolutos e em venda. Com esta  

operação a igreja matriz de Penamacor vai certamente recuperar o 

destaque que merece no contexto da malha urbana da vila.

REVOLUÇÃO URBANÍSTICA

Qta do Pocinho (Penamacor)

Aldeia do Bispo, Rua Oriental

ANTEVISÃO DA OBRA

Esteada na figura de Ribeiro Sanches
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Avaliada pela UNESCO

Pela primeira vez, fez-se um levantamento do património geológico 

do concelho, fruto da parceria entre a Câmara Municipal e o Geopark 

Naturtejo. Este inventário integra uma estratégia de desenvolvimen-

to local, que passa pela adesão do município à Associação de Municí-

pios de Natureza e Tejo, já concretizada, e pela inclusão do território 

concelhio no Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, cujo processo 

se encontra a decorrer. Penamacor deu assim o primeiro impulso 

visando a entrada na Rede Europeia de Geoparques, que conta ac-

tualmente com 64 membros distribuídos por 22 países, bem como 

na Rede Global de Geoparques, que integra todos os geoparques à 

escala mundial, num total de 111 territórios. Estas redes, estando 

embora já sob os auspícios da UNESCO, irão, num futuro próximo, 

beneficiar de um programa específico dedicado exclusivamente aos 

geoparques, criado no âmbito daquela organização. No primeiro se-

mestre de 2015, especialistas da UNESCO farão uma visita de avalia-

ção ao território da Naturtejo e estarão em Penamacor para analisar 

o trabalho realizado com vista à sua integração no geoparque.

Lembramos que o  Geopark Naturtejo, como área classificada, abran-

ge actualmente 4624,4 km2 e inclui os municípios de Castelo Branco, 

Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ró-

dão. Numa região de grande heterogeneidade cultural, a Geologia 

assume-se como elemento uniformizador do território e de grande 

importância na estratégia delineada para o seu desenvolvimento. As-

sim, foi com esta visão integradora e globalizadora do património na-

tural e cultural que foi levado a cabo o levantamento do património 

geológico do concelho de Penamacor. 

CIMO DE VILA – ainda e sempre

Edifício simbólico e memorável para  gerações de penamacorenses, 

o antigo Colégio já acolheu o Arquivo Municipal, a Escola de Música 

e diversos cursos em diferentes áreas de formação, tendo para tal 

a Câmara arrendado o imóvel. Em 2014 o município adquire defi-

nitivamente o “Colégio” com o intuito de o dotar de condições para 

acolher diversas valência, entre as quais a de albergue da juventude. 

A sua ocupação já foi visível no último verão, quando vários clubes 

espanhóis escolheram Penamacor como destino para proporcionar 

campos de férias e estágios de preparação aos seus jovens atletas, 

conciliando a prática das suas modalidades (no caso, futebol de sa-

lão, basquete e judo) com a componente de lazer e aventura, que 

os equipamentos municipais e os espaços naturais do concelho pro-

O  levantamento dos vários elementos da geodiversidade do concelho, 

levado a cabo pela geóloga  Mariana Vilas Boas, com aconselhamento 

e apoio técnico do GeoparK, forneceu matéria que servirá de base para 

uma exposição que irá ocupar todo o espaço da sala de exposições tem-

porárias do Museu Municipal, com abertura prevista para o início de Abril.

No seu trabalho, Mariana Vilas Boas identificou, para já, 15 geossítios. 

Os locais inventariados prendem-

se com valores associados a an-

tigas áreas mineiras, aos relevos 

graníticos do Plutonito de Pena-

macor/Monsanto, bem como aos 

afloramentos quartzíticos, com 

destaque para o caso particular 

do sinclinal de Penha Garcia, que 

vai desde o concelho de Penama-

cor, se estende ao de  Idanha e 

se prolonga para Espanha.

Penamacor, enquanto município 

aspirante à integração no Geo-

park Naturtejo, traça a sua estra-

tégia de desenvolvimento local 

sustentável, que passa pela pro-

teção e promoção do património 

através da conservação, educa-

ção e, também, pelo geoturismo. 

EXPOSIÇÃO MOSTRA PATRIMÓNIO GEOLÓGICO

INTEGRAÇÃO NO Geopark Naturtejo

No horizonte próximo, e ainda no âmbito da requalificação ur-
bana, perfila-se uma intervenção de fundo para o núcleo me-
dieval de Penamacor, conhecida como Cimo de Vila, contem-
plando o enterramento das infraestruturas de electricidade e 

telecomunicações, bem como o arranjo dos espaços exteriores, 
de molde a criar atractividade e a suscitar interesses que trans-
formem aquela zona  num efectivo polo turístico e consequen-
te reabilitação em termos de ocupação humana.

Enquanto se desenha o projecto
EX-COLÉGIO ACOLHE JOVENS

porcionam. Também a Associação Jovens Seguros elegeu Penamacor 

para proporcionar campos de férias aos filhos de funcionários das 

empresas associadas, oriundos da zona de Lisboa. Para o presidente 

António Luís, este é o caminho  para potenciar os equipamentos ins-

talados, atrair pessoas e movimentar a economia local.

Jovens judocas espanhois na escadaria do antigo colégio

Barroco das Tijelas, Aldeia de João Pires

EM FÉRIAS DESPORTIVAS
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MARCAS JUDAICAS  
NO URBANISMO  
E NA ARQUITECTURA  
DE PENAMACOR
Na mesma ocasião em que foi tornado público o projecto da “Casa 
da Memória da Medicina Judaica Ribeiro Sanches” (ver notícia nes-
te Boletim Informativo) foi apresentado o livro “Marcas Judaicas no 
Urbanismo e na Arquitectura de Penamacor”, de Laurinda Mendes. 
A obra já se encontrava disponível online no portal do município, 

mas o Presidente da Câmara entendeu ser merecedora de edição 
em papel, enquanto contributo para o conhecimento da história e 
preservação do património de Penamacor, patrocinando agora a 
sua publicação. Antonieta Garcia, professora jubilada da UBI, apre-
sentou o livro.

OFERTA CULTURAL DIVERSIFICADA
O segundo semestre de 2015 é tradicionalmente marcado pelas 

festas de verão das nossas aldeias, mas esta animação de gos-

to popular não esgota a oferta cultural que se quer diversificada e 

dirigida aos vários públicos. Assim, no âmbito da Feira Terras do 

Lince, merece nota o concerto da Banda da Força Aérea, momen-

to musical excepcional; repartido entre o final de Julho e início de 

Agosto tivemos “Cinema Português em Movimento”, um conjunto 

de projecções realizadas ao ar livre, designadamente no Jardim da 

República, Parque de Campismo e zonas de lazer de Meimoa e Ben-

querença, numa parceria entre a Câmara Municipal e o ICA – Instituto 

do Cinema e Audiovisual; Agosto trouxe ainda a 2ª Exposição de 

Artesanato, Velharias e Tradições, que ganha raízes na Meimoa, e 

o Festival Franco-ibérico, que a Xara - Associação de Solidariedade 

Social do Meimão levou a cabo na Zona Balnear do Meimão; o Con-

PDM e Reorga-
nização Interna
Desbloquear situações relacionadas com o uso do 

solo e licenciamentos e facilitar a vida aos muníci-

pes na sua relação com os serviços são objectivos 

prioritários para a administração municipal, que 

quer ver concluído o processo de revisão do PDM 

– Plano Director Municipal até ao final do 1º semes-

tre de 2015 e implementado o Cartão do Munícipe, 

que permitirá o reconhecimento instantâneo de 

direitos e regalias dos cidadãos face, p. ex., à utili-

zação de equipamentos camarários ou ao usufruto 

de benefícios sociais já instituídos ou a instituir. O 

Cartão do Munícipe virá ainda a tornar mais célere 

e eficaz o atendimento junto dos vários balcões e, a 

prazo, a permitir o acesso a serviços online.

CÂMARA QUER CONCELHO MAIS AMIGO DA EDUCAÇÃO

O presidente António Luís não tem dúvidas, quer um concelho a investir  na Educação, por-

que, diz, “não convenceremos casais jovens a fixarem-se em Penamacor se não oferecermos 

estímulos e boas perspectivas para poderem educar os seu filhos. O fornecimento gratuito de 

manuais escolares a todos os níveis de ensino já a partir do próximo ano lectivo 

é a primeira de uma série de medidas que visam, por um lado, 

aliviar as dificuldades financeiras das famílias 

e, por outro, elevar o nível 

de oportunidades e transmi-

tir confiança e sentimento de 

bem-estar a todos os que aqui 

residem.” 

PODE VOLTAR A TER VIDA
Devoluto há muito tempo, o sólido edifício do antigo quartel da GNR, situado 

no topo da rua Pereira Macedo, poderá vir a converter-se, no médio prazo, 

num centro de acolhimento de empresas de base tecnológica. A primei-

ra acção, no âmbito da reorganização interna dos serviços municipais, passa 

por fazer chegar a fibra óptica àquela zona, o que, segundo o Presidente da 

Câmara, está para breve. 

Livros escolares gratuitos já no  
próximo ano lectivo

APRESENTADO O LIVRO

Exposições, Música, Cinema, Tradições

certo de Natal, proporcionado pela Academia de Música e Dança do 

Fundão, que desta feita se realizou na igreja do Convento de Santo 

António, fechou o ano musical.

Banda da Força Aerea

EX-QUARTEL DA GNR
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MONTARIA DA CASA 
DO PESSOAL DA RTP 
FOI UM SUCESSO
170 portas e mais de 40 javalis abatidos são os 

números impressionantes em que redundou a 11ª 

Montaria da Casa do Pessoal da RTP realizada a 10 

de Janeiro em terras de Penamacor. 

O que vai na
A Biblioteca Municipal mais parece um caleidoscópio de iniciativas, 

algumas já bem conhecidas e aguardadas pelos públicos fiéis, outras 

que vão sendo introduzidas ao sabor das ideias ou do calendário, 

numa procura incessante de tocar os vários interesses e sensibili-

dades dos utentes. No primeiro grupo contam-se a “Hora do con-

to”, com plateias garantidas pelas crianças do Pré-escolar e 1º Ciclo; 

“Ao som das histórias”, programa radiofónico transmitido na Voz da 

Raia, às Quartas de tarde, com repetição aos Sábados de manhã, que 

prossegue o seu caminho nas ondas do éter; “Retoques & Berlo-

ques”, ateliês de saber-fazer úteis, que continuam a gerar interesse 

junto das várias gerações; “Adoro Cinema”, actividade a que se as-

sociou o “Cinema com Pipocas” para procurar estimular a atenção 

para a 7ª arte; “Trocas & Baldrocas”, “Livros com água”, a sempre 

muito aguardada “Noite na Biblioteca” e a tradiciconal “Feira do Li-

vro”, que se vêm repetindo ciclicamente; no capítulo das exposições 

destacaram-se neste período:  as exposições/venda de Artesanato 

“Made with love” de Elizabete Pelicano  e “Arte com Agulhas” de 

Vera Duarte; “Visões: o interior do olho humano”; “Formação do 

Utilizador – Já conhece a sua Biblioteca?” e “Letras e Cores, Ideias 

e Autores da República”.

Naquela procura de chegar a outros públicos, de ir ao encontro das 

pessoas, podemos falar das “Conversas Astrológicas”, que trouxe-

ram a Penamacor três astrólogos para desvendar um pouco da su-

posta relação dos astros com os seres em geral e os humanos em 

particular; da “Feira do Livro Vespertina”, em local e, sobretudo, 

horário improváveis; do concurso “Penamacor à Prova”, uma ten-

tativa de levar os “jogadores” a um maior conhecimento global das 

nossas aldeias e vila; finalmente, da iniciativa “Xadrez na Bibliote-

ca”, onde, todas a Quartas-feiras, um mestre se predispôs a introduzir 

os  interessados, ou a melhorar a sua performance, no aliciante jogo 

do xadrez. 

Biblioteca PENAMACOR FOI 
PALCO DE TORNEIO 
DE TÉNIS
Decorreu no fim-de-semana de 22 e 23 

de Novembro, em Penamacor, o Torneio 

Juvenil Penamacor 2014, nos escalões de 

Sub-14 e Sub 18 e nas modalidades Sin-

gulares e Pares, Masculinos e Femininos. 

Tratando-se de um torneio oficial da Fede-

ração Portuguesa de Ténis, a organização 

coube ao Clube de Ténis de Penamacor e 

contou com os apoios da Câmara Munici-

pal, Junta de Freguesia de Penamacor e 

Instituto Português do Desporto e Juven-

tude. Estiveram presentes as escolas do 

Clube de Ténis de Idanha-a-Nova – CTIN e 

Clube de Campo da Covilhã - CCC. 

II ENCONTRO DE  
ESCOLAS DE NATAÇÃO
A Piscina Coberta Municipal, recebeu o II En-

contro de Escolas de Natação, uma organi-

zação da Câmara de Penamacor que contou 

com a presença dos alunos das Escolas de 

Natação de Penamacor, Vila de Rei e Cen-

tro Social Padres Redentoristas de Castelo 

Branco. Estiveram envolvidos cerca de meia 

centena de alunos, repartidos pelos diversos 

escalões. Além do público penamacorense, 

assistiram ao evento espectadores vindos de 

outros pontos da região, que vieram apoiar os 

seus amigos e familiares.

Conversas astrológicas

Retoques & Berloques Pintura facial Xadez na Biblioteca

Cinema com pipoca

Foto: Jolon

“A cinegé-
tica é claramente uma das vertentes de 
promoção do concelho em que estamos 
apostados.”Quem o afirma é o próprio presidente 

da Câmara, António Luís, que apoiou desde o primeiro 

momento a ideia de se organizar no concelho esta 

bem conhecida jornada de caça, que movimenta um 

grande  número de pessoas, muito para além dos pró-

prios caçadores, onde se incluem acompanhantes que 

tradicionalmente aproveitam a oportunidade para co-

nhecerem os ricos patrimónios das regiões. Já não é 

novidade para ninguém o potencial deste território 

para a actividade da caça em geral e para a montaria 

ao javali em particular, dadas as grandes extensões 

matosas, ao que acresce a existência de uma área 

protegida que vai servindo de refúgio a algumas es-

pécies. Tirar partido dessa circunstância, do saber e 

da larga experiência dos agentes locais nesta área, 

nomeadamente do Clube de Caça e Pesca 

de Penamacor e do seu presidente Antó-

nio Gil, pivô de uma complexa organização, 

foram razões determinantes que estiveram 

na base deste desafio, cujo resultado satis-

fez os objectivos em toda a linha. 

Tiro em cheio

Foto: Brunho Cunha

16 17

de
sp

or
to

cu
ltu

ra



JANEIRO»JUNHO»2015
CULTURA  DESPORTO  LAZER

SKI PARA TODOS
Realizou-se no passado dia 06 de Janeiro, no Ski Parque de Manteigas, a atividade PIZZA 

HUT - SKI4ALL, em que participaram alunos da Escola EB Ribeiro Sanches de Penama-

cor. Trata-se de  um programa promovido pela Federação de Desportos de Inverno 

-Portugal, que tem como objetivo colocar a esquiar 1000 crianças, entre os 8 e os 14 

anos, de escolas de todo o país. Integrada no programa “Desporto Para Todos” do IPDJ, 

a iniciativa tem como principal missão a promoção e o desenvolvimento desportivo do 

esqui. A atividade desenvolvida pela FDI-Portugal, em parceria com a Câmara Municipal 

de Penamacor, proporcionou aos alunos da Escola Ribeiro Sanches de Penamacor uma 

bela manhã dedicada à aprendizagem de esqui.

Basquetebol
TORNEIO 
TRANSFRON-
TEIRIÇO 
Organizado pela Associação de 
Basquebol de Castelo Branco, com 
o apoio da Câmara Municipal  de 
Penamacor, realizou-se nos dias 27 
e 28 de Dezembro o Torneio Trans-
fronteiriço de Selecções Sub 16 
Masculinos e Femininos. A prova, 
que decorreu no Pavilhão Gimno-
desportivo Municipal, contou com 
a participação das equipas das 
Associações de Basquetebol de 
Castelo Branco – ABCB; Coimbra - 
ABC; Viseu - ABV; Braga - ABB e 
Federación Extremeña de Balon-
cesto – FEB. As equipas espanholas 
revelaram-se mais fortes, acaban-
do por ganhar o torneio, quer em 
masculinos, quer em femininos.

EM PENAMACOR
A 14 de Setembro de 2014 aconteceu 1ª edição do 

Duatlo de Penamacor/Grupo Valco, prova a contar 

para o Campeonato Nacional Individual de Duatlo 

Cross e Taça de Portugal. O evento superou as me-

lhores espectativas dos organizadores, de tal modo 

que já pensam na realização em Penamacor do 

Campeonato Ibérico de Duatlo Cross 2015. “Que-

remos continuar a fazer história, gostaria que 

fosse em Penamacor o Primeiro Campeonato 

Ibérico de Duatlo Cross e, no ano seguinte, o Eu-

ropeu da especialidade”, afirmou Amândio San-

tos, presidente da Associação Mozinho Aventura, 

uma das entidades organizadoras. Fernando Feijão, 

presidente da Federação de Triatlo de Portugal, re-

mou no mesmo sentido, considerando ser possível 

levar a cabo este projeto ibérico, que pode, depois, 

transformar-se em europeu. “Os atletas adoraram 

o percurso, esta é uma zona paradisíaca e vamos 

repetir, para o ano, esta prova. Vamos tentar que 

seja Campeonato Ibérico”, afirmou Fernando Fei-

jão. O presidente António Luís também se mostrou 

muito satisfeito por receber em Penamacor uma 

prova deste cariz, garantindo que continuará a ser 

uma aposta da Câmara, pois que “para além da ver-

tente desportiva, se trata de dinamizar a economia 

local”. António Mesquita e Rita Maria Lopes foram 

os grandes vencedores desta primeira edição do 

Duatlo de Penamacor.

DUATLO ESTÁ LANÇADO
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JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

AO SOM DAS HISTÓRIAS
Uma história por semana, transmitida pela Rádio Voz da 
Raia todas as quartas-feiras de tarde, com repetição aos sába-
dos de manhã, numa parceria entre a Biblioteca Municipal e 
Rádio Voz da Raia (Leituras, agenda, efemérides, etc.).

XADREZ NA BIBLIOTECA
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Às Quartas, das 15:00h às 18:00h

JAN. a JUN.

ABRIL

11 CONCERTO “AQUI HÁ MÚSICA”
Dário Cunha – Piano; Tânia Soares – Violino; Guilherme Alves – 
Guitarra; Horácio Pio – Acordeão; David Machado – Clarinete
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música | 18:30h | Org.: AMDF

20 CONVÍVIO DOS COMPADRES E COMADRES
MEIMOA | 19:00h | Org.: ACDAM

22 PASSEIO PEDESTRE “Flor da Giesta”
MEIMOA | Org.: ACDAM

01 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

04 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

01 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

12 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

14 RÉCITA E BAILE DE FINALISTAS
Info/Inscrições junto dos finalistas
PENAMACOR | Casa do Povo

15 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
O Jardim Mágico na Neve de Tracy Corderoy e Bonecos  
de neve  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

29JAN.

10 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Perfeito para dois! de Tracy Corderoy, il. de Rosalind Beard-
shaw e Máscaras Panda  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

26FEV.

05 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
O meu pai de Steve Smallman e Feliz dia do pai! 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

18MAR.

13 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Uma feliz catástrofe de Adela Turín e Nella Bosnia  
e Marcador de livro 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

24ABR.

21 ADORO CINEMA
Divergente (2014. Ação/Aventura. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

18 ADORO CINEMA
A Culpa é das Estrelas (2014. Drama. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

18 ADORO CINEMA
Tranformers: Era da Extinção (2014. Ação/Aventura. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

02 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

17FEV.

14 DIA DOS NAMORADOS
A Biblioteca celebra sempre o Amor e prepara o cenário
PENAMACOR | Biblioteca Municipal 19 SESSÃO DE AUTORA

Isabel Ricardo Amaral – Infanto-juvenil 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

02 EXPOSIÇÃO - CICLO DE COLECIONISMO
por Francisco Abreu
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

29MAI.

09 FEIRA DO LIVRO INFANTO-JUVENIL
PENAMACOR | Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches23ABR.

01 EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA
de Bruno Sobral
PENAMACOR | Paços do Concelho | Horário laboral

31MAR.

12 CONCERTO MAGNIFICAT
Coro de Câmara de São João da Madeira & Orquestra  
Clásica da Academida de Música e Dança do Fundão
PENAMACOR | Igreja Matriz | 15:00h

21 CONCERTO DE PRIMAVERA
Pólo de Penamacor da Academia de Música e Dança do 
Fundão
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música | 16:00h | Org.: AMDF

24 AINDA AGORA AQUI CHEGUEI 
FESTIVAL DAS TRADIÇÕES
ARANHAS | Org.: Junta de Freguesia de Aranhas

25JAN.

10 11ª MONTARIA DA CASA DO PESSOAL DA RTP 
PENAMACOR 

03 VAMOS CANTAR AS JANEIRAS
MEIMOA | Igreja Matriz, 20:00h | Org.: Grupo de Cantares da Ribeira 
da Meimoa

04 CONCERTO DE REIS
pelo Orfeão de Castelo Branco 
PENAMACOR | Igreja do convento de  Santo António | 16:00h
Org.: Junta de Freguesia de Penamacor

20
CONCURSO “RIBEIRO SANCHES – CIDADÃO  
DO MUNDO”
Regulamento no facebook da SARSPEN e no portal do município. 

ATÉ

13 DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS
PENAMACOR | Org.: Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches com a 
participação da creche e jardim de infância da Misericórdia

09 DIA DO  PATRONO DO AGRUPAMENTO DE  
ESCOLAS RIBEIRO SANCHES
Entrega dos prémio do concurso  “Ribeiro Sanches  –
Cidadão do Mundo” e outras actividades a divulgar 
oportunamente
PENAMACOR | Org.: Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches

22 PROCISSÃO DOS PASSOS – CELEBRAÇÃO DA QUARESMA
23:00h – Entoação dos Martírios do Senhor 
PENAMACOR  | Org.: Rancho Folclórico de Penamacor

21 CONCERTO “STABAT MATER”
Concerto da Quadragésima pela Academia de Música e 
Dança do Fundão
PENAMACOR | Igreja Matriz | 21:00h | Org.: AMDF e CMP

01 ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO DOS 
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 
levadas a cabo pela CPCJ de Penamacor
Org.: CPCJ de Penamacor

30ABR.

02 PROCISSÃO DAS LADAÍNHAS – CELEBRAÇÃO DA QUARESMA
PENAMACOR

02 EXPOSIÇÃO DO PASSO EM TODAS AS IGREJAS DE 
PENAMACOR – CELEBRAÇÃO DA QUARESMA05ABR.

03 PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR 
CELEBRAÇÃO DA QUARESMA
23h:00 – Entoação dos Martírios do Senhor
PENAMACOR | Org.: Rancho Folclórico de Penamacor

02 INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
“AB INITIO, GEOLOGICAMENTE”
Patente até Março de 2016
PENAMACOR | Museu Municipal | De 3ª a Domingo

29 VISITA GUIADA ÀS MINAS ROMANAS DA PRESA 
seguida de actividade demonstrativa do garimpo na 
ribeira da Baságueda
Integrada na “Semana dos Parceiros do Roteiro das Minas”
Info/inscrições: gab.info@cm-penamacor.pt; 277394003; 
969655018

03 TORNEIO 24 HORAS DE FUTSAL
PENAMACOR | Pavilhão Gimnodesportivo
Org.: Associação de Jovens de Penamacor

04ABR.

14 GIRA VOLEI – INICIAÇÃO AO VOLEIBOL
Encontro Municipal (14)
Encontro Regional – Guarda/Castelo Branco (15)
PENAMACOR | Escola Ribeiro Sanches 
Org.: Federação Portuguesa de Voleibol com o apoio de do Município 
e do Agrupamento de Escolas

15ABR.

     exposições     música     cinema     livros e leituras     desporto     tradições     ateliês     passeios e convívios     comemorações      exposições     música     cinema     livros e leituras     desporto     tradições     ateliês     passeios e convívios     comemorações

01 EXPOSIÇÃO - A CIDADE MAIS RUSSA
USALBI sob orientação da Dr.ª Valentina E.
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

31JAN.

19 CONCERTO “AQUI HÁ MÚSICA”
Trio: Rui Sousa, David Machado e  Manuela Lopes
ALDEIA DE JOÃO PIRES | Igreja Matriz | 16:00h
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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 Tm: 965 370 435 Farmácia Melo Tel.: 277 390 080

Calhambeque Meimoa Tel.: 277 377 221

Dois Pinheiros Penamacor
Tm: 932 777 516
Tm: 966 786 035

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; 915 192 106

O Caçador Penamacor Tel.: 277 394 143

O Jardim Penamacor
Tel.: 277 394 916
Tm: 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
Tm: 966 132 342

Bombeiros Tel.: 277 394 122

O Quartel Penamacor Tel.: 277 394 160 Segurança Social Tel.: 300 515 099

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

Restaurante “A Cave” Penamacor Tel.: 277 394 312

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 

Residencial Fontanhão Águas Tel.: 277 305 196

Lazer

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

MAIO

JUNHO

23 PASSEIO PEDESTRE “Passeio da Alegria”
MEIMOA | Org.: ACDAM

03 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

07 MATINÉS DANÇANTES
PENAMACOR | Casa do Povo | 15:00h

07 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Mamã de Mariana Ruiz Johnson e Feliz dia da mãe! 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

22MAI.

01 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
As regras do Verão de Shaun Tan e Sol 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

19JUN.

20 ADORO CINEMA
Interestelar (2014. Ficção científica/Drama. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

17 ADORO CINEMA
O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014. Ação/Aventura. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

01 EXPOSIÇÃO - LIVROS PARA A BIBLIOTECA 
de Ilda Lopes
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

30JUN.

04 SEMANA DA EUROPA
PENAMACOR | Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches08MAI.

12 IV MOSTRA  DE ACTIVIDADES E FESTA DE ENCER-
RAMENTO DO ANO LECTIVO
PENAMACOR | Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches

24 CONCERTO “AQUI HÁ MÚSICA”
Trio: Horácio Pio, David Machado e Rui Sousa
MEIMOA | Igreja Matriz | 16:00h | Org.: AMDF

13 CONCERTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO
Pólo de Penamacor da Academia e Música e Dança do Fundão
PENAMACOR | Auditório da Escola de Música | 16:00h

14 9º ENCONTRO DE MÚSICA TRADICIONAL  
DE PENAMACOR
PENAMACOR | Jardim da República | 15:00h
Org.: Rancho Folclórico de Penamacor

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL RESUMO
EDITAL N.º 30/ 2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Concelho de Penamacor, no uso da compe-
tência 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 PÚ-
BLICO que na Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de 6 de agosto de 2014 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa:

01 Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
de adicional à empreitada “Campo de Futebol de Pe-
drógão de São Pedro em relva sintética”;
02 Deliberado por unanimidade aprovar alterar o ca-
lendário das reuniões de câmara;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio à SARSPEN – Sociedade dos Amigos de Ri-
beiro Sanches, da História e Cultura do Concelho de 
Penamacor;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a alteração 
orçamental nº 9/2014 e Alteração às Grandes Opções 
do Plano nº 8/2014;

EDITAL N.º 33/ 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 Câ-
mara Municipal de 17 de setembro de 2014 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:

01 Deliberado por unanimidade aprovar a alteração 
orçamental nº 10/2014 e Alteração às Grandes Op-
ções do Plano nº 9/2014;
02 Deliberado por maioria  aprovar a alteração à deli-
beração da Câmara Municipal do dia 18 de dezembro 
de 2013 (Modelo de Estrutura Orgânica; Mapa de 
Pessoal e Organograma para 2014; Regulamento de 
Organização de Serviços; Dirigente Intermédio de 3º 
grau – Nº 3 do artigo 4º da Lei nº 49/2012, de 29 
de agosto);
03 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Penamacor;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de auxílios económicos  para manuais escolares – ano 
letivo 2014/2015;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de prestação de serviços - preços para serviços ter-
mais nas Termas da Fonte Santa;
06 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de Regulamento Interno das Termas das Águas – Pe-
namacor;
07 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio à Associação Desportiva Penamacorense;
08 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio à Associação Desportiva e Cultural de Pedró-
gão de São Pedro;
09 Deliberado por unanimidade aprovar a adesão à 
EUROPARC – Federação Europeia de Parques;

EDITAL N.º 35/ 2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Concelho de Penamacor, no uso da compe-
tência 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 PÚ-
BLICO que na Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de 3 de outubro de 2014 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 

01 Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação 
da Alteração Orçamental nº 11/2014 e Alteração às 
Grandes Opções do Plano nº 10/2014;
02 Deliberado por unanimidade aprovar a a minuta 
do contrato adicional na empreitada “Campo de Fu-
tebol de Pedrógão de São Pedro em relva sintética”;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de protocolo entre o Município de Penamacor e ANO 
– Sistemas de Informática e Serviços, Lda.
04 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de protocolo entre o Município de Penamacor e Pi-
nhal Natural (CIRAE).
05 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de 6.000 euros à Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Penamacor.

EDITAL N.º 42/ 2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Concelho de Penamacor, no uso da compe-
tência 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 PÚ-
BLICO que na Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de 31 de outubro de 2014 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa:

01 Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração 
Orçamental nº 12/2014 e Alteração às Grandes Op-
ções do Plano nº 11/2014;
02 Deliberado por maioria aprovar a proposta de Orça-
mento e Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para 2015;
03 Deliberado por maioria aprovar a Autorização 
Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais;
04 Deliberado por maioria aprovar a proposta de Mo-
delo de Estrutura Orgânica;
05 Deliberado por maioria aprovar a proposta de 
Mapa de Pessoal e Organograma para 2015;
06 Deliberado por maioria aprovar a proposta de Re-
gulamento de Organização dos Serviços;
07 Deliberado por maioria aprovar a proposta para 
Dirigente Intermédio de 3º grau – nº 3 do artigo 4º da 
Lei nº 49/2012, de 29 de agosto;
08 Deliberado por maioria aprovar a proposta de par-
ticipação no IRS;
09 Deliberado por unanimidade aprovar o Parecer 
Prévio para Aquisição de Serviços;
10 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de 
Venda de Veiculos em fim de vida e sucata diversa; 
11 Deliberado por maioria aprovar a ratificação à 
emissão de parecer prévio favorável para Elaboração 
de Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana de Penamacor;

12 Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de 
parecer prévio favorável à Elaboração de Projetos de 
Requalificação Urbana.

EDITAL N.º 43/ 2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da com-
petência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do artigo 
35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e para cum-
primento do nº 1 do artigo 56º da citada Lei, TORNA 
PÚBLICO que na Reunião Ordinária da Câmara Munici-
pal de 7 de novembro de 2014 foram tomadas as se-
guintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

01 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de 
compensação para despesa com transportes escolares;
02 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de €1,000,00 à Associação Desportiva Recreativa e 
Cultural de Bemposta;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de 
parecer prévio favorável para elaboração de projeto 
de “Requalificação Urbana do Centro de Penamacor;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para abertura de concurso público para formação de 
contrato de empreitada “Requalificação Urbana do 
Centro de Penamacor”;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a autorização 
para abertura de concurso público para formação de 
empreitada “Requalificação Urbana da Zona Norte de 
Benquerença”;
06 Deliberado por unanimidade aprovar a alteração 
do Vogal do Conselho de Administração na partici-
pação do Município na Sociedade Anónima Malcatur;
07 Deliberado por unanimidade aprovar a alteração 
do Vogal do Conselho de Administração na participa-
ção do Município na Sociedade Anónima GDTP;
08 Deliberado por maioria aprovar a proposta de 
abertura do procedimento da Contração de Emprés-
timo de Saneamento Financeiro;
09 Deliberado por maioria aprovar a proposta de apro-
vação de caderno de encargos do procedimento da 
Contração de Empréstimo de Saneamento Financeiro;

EDITAL N.º 45/ 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 Câ-
mara Municipal de 21 de novembro de 2014 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa:

01 Deliberado por unanimidade aprovar a tabela de 
Custas Processuais;
02 Deliberado por unanimidade aprovar a autoriza-
ção para abertura de concurso público “Aquisição de 
Gasóleo Rodoviário”;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação 
do despacho de aprovação do caderno de encargos e 
programa de procedimentos “Requalificação Urbana 

do Centro de Penamacor;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação 
do despacho de aprovação do caderno de encargos e 
programa de procedimentos “Requalificação Urbana 
da Zona Norte de Benquerença”;

EDITAL N.º 46/ 2014
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Penamacor, no uso da com-
petência que lhe confere a alínea t) do nº 1 do artigo 
35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e para cum-
primento do nº 1 do artigo 56º da citada Lei, TORNA 
PÚBLICO que na Reunião Ordinária da Câmara Munici-
pal de 12 de dezembro de 2014 foram tomadas as se-
guintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

01 Deliberado por maioria aprovar a proposta de re-
tificação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 
(PPI e AMR) para 2015;
02 Deliberado por maioria aprovar a adjudicação do 
empréstimo de saneamento financeiro  à  Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL;
03 Deliberado por maioria aprovar a proposta do va-
lor do empréstimo de saneamento financeiro;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de €1,000,00 ao Instituto Politécnico de Castelo Branco;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a adjudica-
ção da empreitada  “Requalificação Urbana da Zona 
Norte de Benquerença”;
06 Deliberado por unanimidade aprovar a adjudica-
ção da empreitada  “Requalificação Urbana do Centro 
de Penamacor”;
07 Deliberado por unanimidade aprovar a autoriza-
ção para realização de despesa - contrato adicional à 
empreitada: “Pavimentação da Rua da Castanheira e 
da Rua da Junta de Freguesia e Renovação da Rede 
de Abastecimento de Água da Rua das Vinhas, da Rua 
da Ferranha, da Rua da Castanheira e da Travessa da 
Castanheira“,
08 Deliberado por unanimidade aprovar a emissão 
de parecer prévio favorável – Prestação de Serviços;

EDITAL N.º 47/ 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 Câ-
mara Municipal de 18 de dezembro de 2014 foram 
tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter 
eficácia externa: 

01 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de auxílios económicos a estudantes;
02 Deliberado por maioria aprovar a autorização para 
abertura de concurso público para formação de con-
trato de empreitada “Requalificação Urbana do Centro 
Norte de Penamacor”;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a Repartição 
de Encargos para os anos de 2014 e 2015, referente 
a Empreitadas de Obras Públicas;

01 CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
com as escolas e instituições de infância do concelho
PENAMACOR | Org.: CMP

06 3º ENCONTRO DOS AFECTOS 
Actividades lúdicas e afectivas entre pais e filhos
PENAMACOR | Org.: CPCJ de Penamacor

“ALMA LUSA” CONCERTO SCUTVIAS
PENAMACOR

DATA A
ANUNCIAR

23 PASSEIO NOCTURNO “VEM VER AS ESTRELAS”
MEIMOA | Org.: ACDAM

27 PRIMAVERA NA MALCATA
Passeios orientados; Observações de fauna e flora; Con-
curso de Fotografia; Concertos e Palestras
PENAMACOR | Org.: CMP | (Informação detalhada a divulgar oportunamente)

03MAI.

07 CONCERTO “AQUI HÁ MÚSICA”
Orquestra de Acordeão
ALDEIA DO BISPO | Igreja Matriz | 16:00h | Org.: AMDF

06 CONVÍVIO INTERCULTURAL
com as comunidades estrangeiras residentes
PENAMACOR | Mata Municipal | Org.: CMP

01 EXPOSIÇÃO COLETIVA DE BIJUTERIA CRIATIVA 
de Catarina e Júlia Vieira
PENAMACOR | Paços do Concelho

31MAR.

25 COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
10:00h – Arruada com a Banda de Aldeia de João Pires e 
içar da bandeira ao som do Hino Nacional.
11:00h – Apresentação do livro “Penamacor Militar – da 
Restauração à República” de Augusto Moutinho Borges 
PENAMACOR | Salão Nobre dos Paços do Concelho

25 PASSEIO PEDESTRE E CICLOTURISMO  
“Passeio da Liberdade”
MEIMOA | Org.: ACDAM e Junta de Freguesia

22 ADORO CINEMA
Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola  
(2014. Comédia. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

     exposições     música     cinema     livros e leituras     desporto     tradições     ateliês     passeios e convívios     comemorações

01 CELEBRAÇÃO DO DIA DO CONCELHO
PENAMACOR
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