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adiamentos, era necessário agir com firmeza e 
prontidão perante a degradação crescente dos 
arruamentos e das habitações a que temos vin-
do a assistir. Estou convencido de que o capital 
de atractividade de Penamacor passa muito 
pela imagem de uma vila limpa e escorreita, 
não só aos olhos do visitante, mas também, e 
sobretudo, aos dos que aqui vivem o dia-a-dia. 
Porque é importante que nos sintamos bem na 
nossa terra, pois só assim seremos encorajados 
a preservar o nosso próprio património, só as-
sim será possível encetar um real processo de 
regeneração do tecido urbano. E o que vale para 
a sede do concelho, vale também para todas as 
nossas aldeias. Daí que a nossa preocupação se 
faça sentir um pouco por todo o lado, como do-
cumentam as páginas deste Boletim. A todos, 
peço um pouco mais de paciência. 
Acabamos de entrar no Verão, época que tra-
dicionalmente trás as férias e, com as férias, o 
regresso de muitos conterrâneos às suas terras 
de origem. Por cá, procuramos criar as condi-
ções que estimulem o desejo e a frequência 
desses regressos. A Feira Terras do Lince, que 
este ano avançou um pouco no calendário, será 
certamente um bom momento de divertimento 
e convívio; as nossas áreas de lazer estão cada 
vez melhores; as festas das aldeias prometem 
noites animadas; enfim, não temos tudo mas 
temos o bastante para queremos estar aqui.
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O Presidente da Câmara

António Luís Beites Soares

CAROS MUNÍCIPES
O último Boletim Informativo 
chamava à capa as obras de 
requalificação urbana que es-
tavam para começar no cen-
tro da Vila, programadas para 
avançar no primeiro mês do 
ano. Sabíamos antecipada-
mente dos transtornos que as 
obras acarretariam, como es-
távamos conscientes de que as 
intervenções em arruamentos 
nunca são lineares, tanto mais 
que um dos objectivos era a 
substituição integral das redes 

de água e saneamento, bem como da rede de 
drenagem das águas pluviais. Se outro moti-
vo não houvesse, a separação dos efluentes 
domésticos dos pluviais tornavam estas obras 
inadiáveis, pelas razões que se apontavam, sob 
pena de se prolongar no tempo uma situação 
extremamente penosa para os cofres do muni-
cípio. Mas há um segundo motivo que, senão 
aparenta a urgência premente do primeiro, é 
igualmente importante para a estratégia de de-
senvolvimento que perspectivamos para Pena-
macor, baseada num invejável património his-
tórico-cultural, que se avalia não apenas pelo 
interesse no núcleo medieval, mas também 
pelo conjunto da sua malha urbana, e muito 
especialmente da área intervencionada. Essa 
estratégia, tantas vezes propalada e jamais 
executada, não se compadece com sucessivos 
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“Ainda agora aqui cheguei”

O mote, um verso popular dos cantares de Janeiras que por aqui se 

usam, deixa adivinhar o resto: uma festa à volta do tradicional fumei-

ro de aldeia. Tão bom, que o enchido produzido para esta primeira 

edição do festival esgotou no primeiro leilão das varas, o que só 

confirmou as expectativas do presidente da Junta, António Geraldes, 

que vê na iniciativa uma forma de animar a economia da freguesia. 

Mas houve mais coisas boas, como as sopas, o pão e outros sabores 

caseiros. E também o folclore, pois claro! ou não fosse esta a terra de 

um dos mais enraizados ranchos folclóricos do país, que chamou a 

Aranhas cerca de uma dezena de agrupamentos congéneres, alguns 

vindos da vizinha Espanha, razão pela qual muito por ali se ouviu falar 

castelhano no fim-de-semana de 24 e 25 de Janeiro.  

“E o futuro?” - perguntámos. “O futuro é já nos próximos dias 22,23 

e 24 de janeiro, a data escolhida para a 2ª edição do certame” – res-

ponde de imediato António Geraldes, que foi também dando conta 

das diligências em curso para a legalização de um fumeiro tradicional 

bem como da respectiva exploração pecuária a montante. Para que 

tudo seja autenticamente daqui!

Agrupamento de Escolas Ribeiro
Foi uma jornada festiva, que envolveu todo o Agrupamento, enti-
dades oficiais e alguns populares, e cujas acções extravasaram as 
instalações escolares. O programa teve início, logo pela manhã, com 
uma sessão solene na sede do Agrupamento. A directora Helena 
Pinto socorreu-se das palavras sábias de Ribeiro Sanches para enal-
tecer os valores da educação, valores esses reafirmados na inter-
venção do Presidente da Câmara, que apelou ao empenho de todos 
os intervenientes no processo educativo para vencer os desafios 
de futuro. No final, foram entregues os prémios que distinguiram 
os melhores alunos do ano escolar 2013/2014, bem assim como 

o prémio ao vencedor do concurso “Ribeiro Sanches, cidadão do 
mundo”, promovido pela SARSPEN. De tarde, realce para a home-
nagem prestada aos combatentes da Grande Guerra, numa cerimó-
nia que decorreu junto ao monumento erigido na parada do antigo 
Quartel em memória dos soldados do 3º Batalhão do Regimento 
de Infantaria 21 caídos em combate, cerimónia que contou com a 
participação de uma força da GNR. A história de Penamacor esteve, 
de resto, bem presente nesse dia, quando alguns alunos, com a 
lição bem estudada, proporcionaram aos seus colegas um roteiro 
pela vila medieval.

GR22 - Uma Grande Rota 
por terras de Penamacor
São 565 quilómetros para fazer de bicicleta ou a pé por caminhos e 

trilhos das Beiras, dos quais 45 passam por terras de Penamacor, com-

preendidos entre Aldeia de João Pires e Meimão. A GR22 - Grande Rota 

das Aldeias Históricas está oficialmente aberta a todos os amantes do 

btt e do pedestrianismo que se decidam a descobrir as belezas naturais 

e o património de uma vasta região. Os passeios inaugurais decorreram 

no fim-de-semana de 22 e 23 de Março, em horários simultâneos, a 

partir de 17 localidades, com o número de participantes a ultrapas-

sar as expectativas da Organização. Penamacor, que aderiu de forma 

exemplar, com cerca de 140 pessoas a caminhar sobre a Grande Rota, 

acabou por apresentar o grupo mais numeroso de todos os que estive-

ram envolvidos nesta acção. 

Quando solicitada, a Câmara Municipal de Penamacor esteve desde 

a primeira hora como parceiro no processo de remarcação da GR22, 

ciente da importância desta infraestrutura na estratégia delineada 

para o concelho. “Infelizmente Penamacor não é Aldeia Histórica, 

mas tudo faremos para colmatar essa falha. Neste momento já soli-

citamos a instalação de um ramal de ligação da Grande Rota à Vila; 

contudo, o grande objectivo é o aprofundamento progressivo da nos-

sa relação com a Associação das Aldeias Históricas de Portugal com 

vista, assim o desejamos, à integração plena na Associação”, diz An-

tónio Luís, presidente da Autarquia penamacorense.

VEIO PARA FICAR! 

 ARANHAS

Sanches comemora Dia do Patrono
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CPCJ  
de Penamacor 
organizou marcha 
contra a violência 
infantil
Em Abril comemorou-se o Mês da Prevenção dos 

Maus-Tratos na Infância, cujo objectivo foi aler-

tar para a existência desta realidade junto das  

comunidades locais.

Nos últimos anos tem vindo a verificar-se o au-

mento dos maus-tratos infantis a nível nacional, 

constatado pelos cenários expostos frequente-

mente nos órgãos de comunicação social. Este 

ano, a Comissão de Protecção de Crianças e  

Jovens de Penamacor (CPCJ) participou nesta 

campanha através da realização de uma marcha 

contra a violência infantil, que decorreu no dia 

28 de Abril, em parceria com o Agrupamento de  

Escolas Ribeiro Sanches e o Município de Pena-

macor. Alunos e docentes do 1º ao 4º ano de  

escolaridade realizaram inúmeros desenhos, 

cartazes e camisolas personalizadas alusivas ao 

tema, com as quais desfilaram pelas ruas da Vila, 

dando cor e vida a esta actividade. GNR volta a promover acção de sensibilização
Numa prática que já é recorrente, o Destacamento Territorial do 

Fundão da Guarda Nacional Republicana, onde o Posto de Pena-

macor se integra, levou a cabo mais uma acção de sensibilização 

para a prevenção rodoviária dirigida às crianças do Centro Escolar de  

Penamacor. “Este é um dos aspectos da segurança dos cidadãos que 

a GNR tem por missão garantir, e, para tal, nada melhor do que  

começar na tenra idade a incutir os cuidados a ter na rua e a advertir 

para os perigos que decorrem do não cumprimento das regras”, diria 

um dos responsáveis no terreno. Com a sua presença, o presidente 

António Luís quis também valorizar esta acção e mostrar o apreço 

pelo trabalho desenvolvido neste campo pela GNR.

Dia da Criança!
Ao mínimo pretexto solta-se-lhes o riso. Quando a novidade é grande re-

dunda em gritos de satisfação. Ele há lá coisa mais agradável de presenciar 

que a felicidade estampada no rosto das crianças! Por isso se festeja o Dia 

Mundial da Criança, por isso a Câmara Municipal insiste nesta celebração.

Portugal de Lés-a-Lés 
O 17.º Portugal de Lés-a-Lés,evento mo-

toturístico organizado pela Federação de 

Motociclismo de Portugal, passou por 

Penamacor. Os mais de mil participan-

tes desfilaram ininterruptamente pela 

vila histórica durante a tarde do dia 8 

de Junho, entre as 13h.30 e as 19h:00.

25 DE ABRIL
O Dia da Liberdade iniciou-se, como é de tradição em Penamacor, com o içar das 

bandeiras ao toque do Hino Nacional e da Grândola Vila Morena, pela Banda de 

Aldeia de João Pires. Seguiu-se a inauguração da nova exposição temporária do 

Museu Municipal “ab initio – geologicamente”, que aborda a história geológica de 

Penamacor na perspectiva de integração do território concelhio no GeoparK Naturtejo. 

Nos Paços do Concelho procedeu-se à inauguração da exposição resultante do con-

curso fotográfico “Primavera na Malcata”, logo seguida da atribuição dos prémios 

no Salão Nobre, onde se passou de imediato à apresentação do livro “Penama-

cor Militar – da Restauração à República” de Augusto Moutinho Borges. Por fim, a  

sessão solene do 25 de Abril fechou o programa comemorativo, com os discursos 

dos representantes das forças políticas locais, Presidente da Câmara e Presidente 

da Assembleia Municipal.
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FEIRA 
TERRAS DO 
LINCE
Está aí a 2º edição da Feira Terras do Lince. Com 

abertura marcada para as 17h00 de dia 24 de Julho, 

o certame decorre até dia 26, nos moldes delinea-

dos em 2014. Os espaços da Feira vão do Jardim da 

República ao Cimo de Vila, passando pelo Quartel. 

A animação também se reparte, com os palcos da 

Praça Nova do ex-Quartel e do Largo do Castelo a 

concentrarem alternadamente as atracções maio-

res. A unir o vasto percurso não faltarão os grupos 

de animação de rua, que vão do teatro à música, 

muita música! Como também não faltarão os gru-

pos folclóricos e etnográficos do concelho e, é claro, 

as inevitáveis tasquinhas.

Uma nota especial para o colóquio “Olivicultura 

na Beira Baixa – A fileira da azeitona e do azeite”, 

que terá lugar na manhã do dia 25, no auditório da  

Escola de Música (ex-Quartel). É o maior evento de orientação pedestre em 
Portugal e vai realizar-se em Penamacor de  
5 a 9 de Fevereiro do próximo ano. 
Começou a ser minuciosamente preparado a mais 

de um ano de distância, porque a responsabilidade 

é grande e os cerca de 2000 participantes espera-

dos, entre os quais estarão muitos atletas do top 

50 mundial, levantam exigências organizativas que 

não se compadecem com improvisos de última 

hora. A conferência de imprensa de apresentação 

da prova realizou-se a 26 de Março, e daí para cá 

os técnicos do COC – Clube de Orientação do Centro 

– instalaram-se no terreno. Nesta data os cartógra-

fos ultimam os mapas das várias zonas onde irá 

decorrer a competição e estuda-se a instalação das 

respectivas arenas de apoio e controlo.

Os mapas de prova dispersam-se por Aldeia do 

Bispo, Aldeia de João Pires e Águas (Serrinha), Pe-

namacor (Vila e Mata Municipal) e Benquerença/

Anascer, integrando circuitos de floresta e urbanos, 

diurnos e nocturnos, contemplando toda a gama de 

participantes, de infantis a veteranos, de amadores 

a profissionais, federados e não federados, culmi-

nando nos escalões de elite e super-elite, estes a 

disputar os primeiros lugares do ranking mundial.

A Câmara Municipal “está de corpo e alma neste 

projecto” afirma o seu Presidente, porque, segundo 

António Luís, “eventos como este fazem parte da 

estratégia de promoção e desenvolvimento do  

município”. De resto, a 9 meses do evento, as uni-

dades hoteleiras do concelho já registam índices de 

ocupação superiores a 50%, com a totalidade das 

reservas originárias do estrangeiro.

Os interessados poderão seguir o desenvolvimento 

das operações no site «pom.pt».

PORTUGAL “O” MEETING 2016

A chama da tradição 
reacende-se

Ainda com o Verão no começo, a época natalícia parece coisa longínqua. A verda-

de é que depois de Agosto o tempo como que acelera e logo surgem os primei-

ros anúncios a lembrar o Natal e todo um mundo de sentimentos e emoções que 

gravitam à volta dessa ideia que se alimenta de luz, renascimento, família, festa. 

O Madeiro é o sinal físico mais evidente que anuncia e contribui para o reforço 

desse espírito fraternal que se instala nas nossas terras. Na vila de Penamacor 

quer-se mais que isso, quer-se que essa animação se sinta nas ruas, se traduza 

num surto comercial, em suma, se reflicta na economia. 

Ao desafio à participação lançado o ano passado, comerciantes e particulares 

corresponderam acima de todas as expectativas, e o Penamacor Vila Madeiro foi 

o que se viu. Para este ano o apelo à participação mantém-se, tanto mais que as 

obras no centro da vila e especialmente em torno da igreja vêm criar condições 

que não existiam e abrir novas perspectivas  a um evento cuja marca se pretende 

consolidar na região e no país. 

PENAMACOR 
VILA MADEIRO

em Dezembro
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PENAMACOR
Dobrar o cabo 
das tormentas  
para almejar 
a esperança

Meio ano de grandes mudanças
Com uma rede de água feita de remendos, colectores  de esgotos a 

desfazerem-se e ruas mais próprias para a prática de enduro do que 

para o trânsito de pessoas e viaturas normais , em consequência das 

sucessivas intervenções nos pavimentos para acudir às roturas,  há mui-

to que Benquerença ansiava por esta autêntica operação relâmpago, 

que , quase do dia para a noite, veio reparar um mal que enfermava a 

freguesia e os seu habitantes. A qualidade de vida também se mede 

pela qualidade das infraestruturas básicas que servem as localidades.

MEIMÃO

Uma das ruas intervencionadas, antes e depois.

Instalações da Área Balnear do Meimão foram concessionadas. 

Esta época balnear vai ter mais qualidade, com o bar, duches, ins-

talações sanitárias e bungalows a funcionar em pleno.

Muita paciência têm tido as gentes que vivem e trabalham em Pena-

macor. De facto, apesar dos condicionamentos de trânsito, do ruído, 

da lama e do pó, a população tem resistido estoicamente e demos-

trado uma compreensão a toda aprova. Afinal, todos sabem o que 

são obras em casa e, de certo modo, o espaço público não deixa de 

ser a nossa casa comum. Resta a certeza de que acabarão em breve.

As infraestruras enterradas têm dificultado os 

trabalhos na Vila. Na foto: Rua Ribeiro Sanches, 

durante e após as obras.

O caminho paralelo à Variante, que serve a Quinta do Pocinho e  

proximidades, agora já com o tapete betuminoso, foi antecedido da 

execução do colector que drena as águas residuais para ETAR.

BENQUERENÇA

Em Aldeia do Bispo prosseguem as obras que visam a substituição 

das antigas condutas de distribuição de água e a beneficiação de 

arruamentos.

ALDEIA DO BISPO
SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA

A Rua do Desembargador, na imagem, integra o conjunto das artérias 
intervencionadas, designadamente, as ruas do Outeiro, da Ribeira, do 
Baldio e Oriental
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História do parlamentarismo em Portugal
A exposição itinerante da Assembleia da República “Breve His-
tória do Parlamentarismo Português” pôde ser visitada no átrio 
dos Paços do Concelho entre 4 e 18 de Maio. No acto de abertura 
estiveram presentes, além do Executivo municipal, o deputado 
da Nação Carlos São Martinho, bem como alguns alunos e pro-
fessores da Escola Ribeiro Sanches, que ouviram atentamente 
as explicações do comissário da mostra, Fernando de Lencastre e  
Távora.Um momento esclarecedor para quem quis ficar a conhecer 
melhor a origem e evolução da instituição parlamentar, assim 
como a história do edifício que acolhe a Assembleia da República, 
o antigo Convento de São Bento.

Com algum atraso face aos prazos inicialmente previstos,  o concurso 

público para a execução do projecto da Casa da Memória da Medicina 

Judaica Ribeiro Sanches poderá já avançar em Julho. 

Imagem virtual da recepção da futura 
Casa Ribeiro Sanches

PARQUES INFANTIS 
REQUALIFICADOS 

em exibição no Museu Municipal até Abril de 2016
Na altura em que a adesão de Penamacor à Naturtejo abre por-
tas à integração do concelho no Geopark Naturtejo da Meseta 
Meridional, o município vem fazendo o seu trabalho tendo em 
vista o melhor conhecimento da geologia local e a inventaria-
ção de geossítios, visando a sua difusão junto de um público 
alargado, na perspectiva de acrescentar saber, conhecimento e  
valor ao território. Deste modo se alia o estudo e investigação da 
base territorial (para levar à letra a expressão), designadamente 
da geologia e dos fenómenos que a determinaram ao longo de 
milhões de anos, à valorização de um recurso que se oferece, 

e do qual, cada vez mais, urge tirar partido, em razão da cres-
cente diversidade de interesses dos públicos. Contrariamente ao 
que poderemos ser tentados a pensar, a geologia revela-se um 
campo absolutamente fascinante, quando, conjugada com outras 
ciências da terra e com os contributos da física, da geografia, da 
matemática, da química e da biologia, nos conduz até às origem 
da vida e do próprio planeta que habitamos. Ab initio – geologi-
camente, assim se designa a última exposição temporária patente 
no Museu Municipal, pode também ser visitada on-line através 
da página web de município.

A HISTÓRIA GEOLÓGICA DE PENAMACOR

Alguns parques infantis foram objecto de beneficiações: o parque 

infantil do Jardim da República foi um dos contemplados.

PEDRÓGÃO DE S. PEDRO

MEIMOA

O Bairro da Palma foi alvo de uma completa renovação ao nível 

da rede de água e pavimentos.

Instalações sanitárias de apoio à Praia Fluvial estão prontas para 

a época balnear.

Casa Ribeiro Sanches 
a Concurso Público
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Ao Som das Histórias
Programa de  rádio já 
ultrapassou as 50  
apresentações!
Passa na Rádio Voz da Raia às Quartas de tarde, 

com repetição aos Sábados de manhã, e é da res-

ponsabilidade da Biblioteca Municipal. Durante 

uma hora, ali se exercita a leitura (contos, poemas, 

crónicas…), se fala de cinema, se passa em revista 

a agenda cultural de 

Penamacor para a 

semana, se desfiam 

curiosidades e até se 

dão conselhos! Sinto-

nize-se!

Escritora Isabel Ricardo  
veio à Biblioteca
Autora de numerosos livros de grande sucesso, versando vários géneros, donde talvez 

seja justo salientar o romance histórico, Isabel Ricardo dedica-se também à literatura 

infanto-juvenil. E foi precisamente esta última faceta que a trouxe a Penamacor, a 

convite da Biblioteca Municipal, para, em quatro sessões,  três para os 1º e 2º Ciclos 

e uma para o Jardim de Infância, despertar o interesse e cativar a atenção dos mais 

novos pela leitura.

Penamacor Militar ‐ Da 
Restauração à República
Aguardava publicação há alguns anos esta obra de Augusto Moutinho Borges, que vem 

trazer novos contributos para o conhecimento da história de Penamacor. A edição teve 

o patrocínio da Câmara Municipal de Penamacor e foi apresentada no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, no âmbito das comemorações do 25 de Abril.

Isabel Ricardo prendeu a atenção da 
pequenada.

DOS LIVROS PARA 
A BIBLIOTECA

Podem parecer um amontoado de coisas aos desatentos, 

mas a meticulosidade dos pormenores e a engenhosa sen-

sibilidade que emana dos quadros tridimensionais criados 

por Ilda Lopes a partir dos cinco livros que lhe servem de 

suporte, depressa nos convidam a aproximar o plano e a 

descerrar as profundas camadas que vão além da superfície. 

Estórias para adormecer anjos com beijos de palavrinhas…

Primavera na Malcata
Um concurso de fotografia, três passeios pela Serra, duas 
exposições, uma palestra e uma caminhada cardio-
saudável foi de quanto constou o programa do evento 
“Primavera na Malcata”, organizado pela Câmara Mu-
nicipal  em colaboração com o Instituto da Conservação 

da Natureza, Centro de Saúde de Penamacor e Agru-
pamento de Escolas Ribeiro Sanches. Logo em Março, 
o concurso de fotografia deu o pontapé de saída de 
um programa que viria a concentrar-se essencialmente 
entre 25 de Abril e 3 de Maio.

depois da caminhada cardio-saudável os partici-
pantes dispuseram-se por forma a desenhar  um 
coração no Estádio Municipal.

Numa das visitas à Reserva foi possível avistar 
grifos  e o raro abutre negro.

LIVRO

O Doutor Moutinho Borges na 
apresentação do seu livro.

Ou o mundo encantatório 
da infância, por Ilda Lopes

14 15
ed

uc
aç

ão
 e

 c
ul

tu
ra

ed
uc

aç
ão

 e
 c

ul
tu

ra



Minas da Presa,  
2000 anos depois
Enquadrada nos trabalhos de prospecção, inventariação e sinalização 

do património geológico do concelho, despoletados pelo processo de 

adesão de Penamacor ao Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, 

realizou-se no dia 29 de Março uma visita às minas romanas da  

Presa, local onde, há dois mil anos, se extraiu algum do ouro que 

alimentou um dos maiores impérios da história. A iniciativa, também 

integrada na Semana dos Parceiros do Roteiro das Minas, do qual o 

GeoparK Naturtejo é membro, registou assinalável participação, não 

só pelo número mas também pela proveniência dos interessados, 

que vieram de Coimbra, Lisboa, Vila Real, Minas da Panasqueira, Bel-

monte e Sabugal, além, naturalmente, dos numerosos  locais  que 

não resistiram à curiosidade de conhecer um património que, embora 

dentro de portas e já consideravelmente estudado e conhecido pelos 

Um fenómeno de mobilização
e dinamização social
São muitas e diversificadas as actividades promovidas pela Academia 

Sénior de Penamacor, projecto cuja razão de ser maior reside em pro-

porcionar  às pessoas que terminaram a sua vida activa estímulos e 

vivências nutridoras do entusiamo de viver, mantendo-as integradas 

e com objetivos definidos.

Festival da Paisagem com música
O Festival da Paisagem 2015, evento anualmente promovido pelo 

Geopark Naturtejo, no âmbito da Semana Europeia de Geoparques 

reconhecidos pela UNESCO, veio pela primeira vez a Penamacor. E 

logo de forma surpreendente, ao introduzir no programa um con-

certo musical num sítio de todo improvável, nem mais nem menos 

do que um mina milenar situada algures na serra do Ramiro, na 

freguesia de Salvador.

Passava já das 9h:00 do dia 7 de Junho quando o numeroso grupo  

de aderentes, entre os quais se contavam o Presidente da Câmara 

Municipal e os presidentes das Juntas de Aranhas e Salvador,  saiu 

desta freguesia a caminho do Vieiro das Gralhas, antigas minas de 

manganês que se pensa  remontarem à primeira idade do ferro (há 

cerca de 2600 anos). Aí foi servido um pequeno-almoço oferecido 

pela Junta de Freguesia local, seguido do concerto proporcionado pelo 

grupo JASPE. Após o que se subiu até ás cristas quartzíticas de Salvador. 

E então, meus senhores, foi um verdadeiro festival de paisagem!! 

A aventura terminou em beleza com um almoço num antigo lagar de 

varas, já na freguesia de Aranhas.

Carlos Neto de Carvalho, coordenador científico do GeoparK 
Naturtejo, conduz o grupo ao interior da mina.

Hora para explicações no interior 
do Vieiro das Gralhas.

Geodiversidade em 
Terras do Lince

Um conjunto de acções pedagógicas, compostas de  ateliês e saídas 

de campo, integraram os programas educativos do Geopark Naturtejo 

para o ano lectivo 2014/2015, em território concelhio. Estas acções,  

preparadas e dinamizadas em parceria com a Câmara Municipal de 

Penamacor, Reserva Natural da Serra da Malcata e Agrupamento de 

Escolas Ribeiro Sanches, tiveram como pano de fundo o processo de 

integração do município no Geopark da Meseta Meridional e contri-

buíram para um melhor conhecimento  da geo e biodiversidade do 

concelho por parte dos alunos envolvidos.

Uma das várias saídas que envolveram 
a população escolar.

acolheu Encontro Regional de Gira-Volei
Penamacor  acolheu, no dia 15 Abril,  o primeiro Encontro Regional de 

Gira-volei da época, em que participaram cerca de 300 gira-partici-

pantes, que deram oficialmente início à temporada competitiva deste 

projecto federativo de iniciação à modalidade, destinado aos jovens 

com idades compreendidas entre os 8 e 15 anos, e que procura, atra-

vés do jogo simplificado (2×2), utilização do passe e de um ambiente 

divertido e competitivo arrastar os jovens para o voleibol. Do ponto 

de vista pedagógico pretende-se que as crianças e jovens adquiriram 

hábitos de auto-disciplina e aprendam a cooperar e a competir com 

lealdade, fomentando  as relações pessoais entre si, com treinado-

res, com árbitros e todas as pessoas relacionadas com a sociedade 

desportiva.

O Encontro Regional de Castelo Branco/Guarda foi precedido, no dia 

anterior, pelo Encontro Municipal de Penamacor. 

O workshop “Pauta das Tradições” suscitou a participação de duas dezenas de alunos da 
Academia Sénior de Penamacor, que aceitaram o desafio para reflectirem em conjunto e 
de contribuírem com as suas propostas para a recolha das tradições.

PENAMACOR

ACADEMIA SÉNIOR

especialistas, é praticamente desconhecido dos habitantes da região. 

Socorrendo-se justamente de um desses estudos, desenvolvido pelo 

Professor Javier Sánchez-Palencia, do Conselho Superior de Investiga-

ções Científicas de Espanha, os geólogos Mariana Vilas Boas  e Carlos 

Carvalho conduziram os participantes numa viagem  cujo horizonte 

recuou muito para além do tempo dos romanos. Viagem deveras 

instrutiva, que não deixou de ser também recreativa.
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JULHO»DEZEMBRO»2015
CULTURA  DESPORTO  LAZER

9º ENCONTRO DE MÚSICA 
TRADICIONAL DE PENAMACOR
Prima pela constância e já conheceu 9 edições ininterruptas. Obra do Rancho Folclórico de 

Penamacor, liderado por Ilídia Cruchinho, é justo dizê-lo, o “Encontro” deu-se este ano no 

dia 14 de Junho e juntou grupos folclóricos e etnográficos do Algarve (Rancho Folclórico 

Infantil e Juvenil de Loulé), Douro Litoral (Rancho Folclórico S. Salvador de Monte Córdova), 

Beira Alta (Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira), Espanha (Rancho Folclórico de Val-

verde del Fresno) e Beira Baixa (representada, como não podia deixar de ser, pelo Rancho 

Folclórico de Penamacor).

Arqueologia
Uma escavação de emergência motivada por tra-

balhos ocasionais de máquina  numa proprieda-

de da Fundação Pina Ferraz, ao Olival Queimado,  

Penamacor, confirmou a importância  do sítio  

romano já anteriormente referenciado por José 

Cristóvão, e de onde, de resto, proveio uma 

ara epigrafada que integra o espólio do Museu  

Municipal. Sara Ferro, a arqueóloga que se encon-

tra a ultimar a Carta Arqueológica do concelho, 

conduziu a intervenção e, para já, pode dizer-se 

que o resultado foi auspicioso, pois deparou com 

uma estrutura ao nível do subsolo, contendo argila, 

que pode indiciar a existência de uma oficina de 

olaria ou similar.

Aspecto da intervenção, onde são visíveis o 
“contentor”, em primeiro plano, e o conteúdo 
argiloso (junto e dentro do saco preto).

AQUI HÁ MÚSICA!
Há música, boa música!, e muita entrega e dedi-

cação à arte de comunicar, artística e pedagogi-

camente falando. Professores e alunos da AMDF 

deram, mais uma vez, corpo a este projecto que 

teima em aproximar a música das pessoas. Um de-

leite para os que acudiram ao chamamento!
David Machado, Horácio Pio e Rui Sousa deleitaram a assistência presente no 
Museu Dr. Mário Bento, em Meimoa, na noite de 29 de Maio.

MÚSICA NO CONVENTO
A igreja do Convento de Santo António foi pequena para acolher o concerto de encer-

ramento do ano lectivo do Polo de Penamacor da Escola de Música da AMDF, que ali 

teve lugar na noite do dia 13 de Junho, exclusivamente proporcionado  pelos alunos do 

nosso concelho. O final da apresentação ficou marcado pela recriação de “O beijo da 

palavrinha”, de Mia Couto, pela Orquestra de Câmara Ribeiro Sanches e os alunos do 4º 

ano do Centro Escolar de Penamacor.
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[ 17h00 ] Abertura oficial do certame “Feira Terras  do Lince” 
e visita aos expositores; Arruada com ”Tintus Brass Band”; 
Abertura do Espaço Infantil. Animação para crianças, ateliês, 
insufláveis...; Teatro de rua ”Os Repórteres da Rádio”
[ 19h00 ] Rancho Folclórico de Aranhas | Praça do Ex-Quartel

[ 22h00 ] Concerto com a artista Rebeca | Praça do Ex-Quartel

[ 23h00 ] Concerto de rock com a banda ”FH5” | Largo do Castelo

[ 09h00 ] Colóquio ”Olivicultura na Beira Baixa –  
A fileira da azeitona e do azeite” | Auditório do Ex-Quartel

[ 14h00 ] Abertura do certame
[ 15h30 ] Teatro de rua ”Os Doceiros”
[ 16h00 ] Animação de rua ”Banda às Riscas”
[ 17h00 ] Atuação do Grupo de Cantares de Pedrógão 
de São Pedro e do Grupo de Cantares da  Ribeira  
da Meimoa | Largo do Castelo

[ 21h00 ] Animação de rua ”Orquestra Improvável”
[ 22h00 ] Apresentação do CD ”Paulo & 2ª Geração”
Praça do Ex-Quartel

[ 23h00 ] Espetáculo com Tita e Tânia Sampaio | Praça do Ex-Quartel

[ 24h00 ] Concerto com a banda ”Moços do Adro” | Largo do Castelo

[ 14h00 ] Abertura do certame
[ 15h00 ] Animação de rua pela Banda Filarmónica de 
Aldeia de João Pires | Espaços da feira e concerto no Jardim Municipal

[ 16h30 ] Teatro de rua ”O Regresso do Lince”
[ 17h00 ] Animação de rua com o grupo de  concertinas  
”Sons Lusitanos”
[ 18h30 ] Rancho Folclórico de Penamacor | Largo do Castelo

[ 19h30 ] Zumba para profissionais e amadores | Jardim Municipal

[ 22h00 ] Atuação do grupo ”7 Saias” | Praça do Ex-Quartel

JULHO  A DEZEMBRO AGOSTO

SETEMBRO

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

EXPOSIÇÃO: AB INITIO – GEOLOGICAMENTE 
PENAMACOR | Museu Municipal 

EXPOSIÇÃO: HERÁLDICA DE PENAMACOR – 
BRASÕES DAS FREGUESIAS
Exposição construída com a colaboração das crianças do infantário da Santa  
Casa da Misericórdia, pré-escolar e 1º Ciclo do Centro Escolar de Penamacor,   
em ateliês promovidos pela Biblioteca Municipal
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

03 CONCERTO COM ORQUESTRA RIBEIRO SANCHES
Polo de Penamacor da AMDF
MEIMOA | Museu Dr. Mário Bento | 21:00h

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

15SET.

14 9º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
PENAMACOR
PENAMACOR | Org.: Biblioteca Municipal

13 FEIRA ALFARRABISTA
Todos os livros a 2€ 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP

31AGO.

16 NOITE NA BIBLIOTECA
6ª Edição 
PENAMACOR | Org.: Biblioteca Municipal

17JUL.

24 BIBLIOBRINCADEIRA
na Feira Terras do Lince - Produtos Locais
PENAMACOR | Org.: Biblioteca Municipal

26JUL.

01 EXPOSIÇÃO – CICLO DE COLECIONISMO 
O disco vinil 
Dia 14 de Agosto, das 14h às 18h, bailarico no Jardim das 
Laranjeiras | PENAMACOR | Biblioteca Municipal

31AGO.

01 EXPOSIÇÃO – FORMAÇÃO DO UTILIZADOR 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP31SET.

15 ADORO CINEMA
Encalhados (Comédia. 2014. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

19 ADORO CINEMA
Dei-te o Melhor de Mim (Romance. 2014. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

26 MERCADO DE OPORTUNIDADES
Informações: 277 394 106 
mercadodeoportunidades6090@gmail.com
PENAMACOR | Jardim Municipal | 15:00h

03 CINEMA COM PIPOCA
[ Dia 3 ] Sétimo Anão: Pequeno Herói [ Dia 5 ] O livro da 
vida [ Dia 7 ] Os pinguins de Madagáscar [ Dia 11 ] Mons-
ter High Assombrado [ Dia 13 ] Os monstros das Caixas 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

13AGO.

02 COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO CENTRO DE DIA  
DE SÃO DOMINGOS
Cerimónia de celebração da data, almoço e animação durante a tarde
MEIMOA | Org.: Centro de Dia de S. Domingos

01 EXPOSIÇÃO – TODDLER DOLLS 
Bonecas para coleccionadores
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: CMP

07AGO.

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

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

09 EXPOSIÇÃO – PINTURA E ESCULTURA 
de Ruben Ribeiro
PENAMACOR | Paços dos Concelho

25SET.

     exposições     música     cinema     livros e leituras     tradições     feiras     passeios e convívios     comemorações      festas de verão

07 FESTAS POPULARES DE PEDRÓGÃO DE S. PEDRO
[ Dia 7 ] 22H00 – Atuação do conjunto musical “2ª GERAÇÃO”

[ Dia 8 ] 08H30 – Passeio pedestre, pelos trilhos da nossa terra;
15H30 – Arruada c/ grupo de  “ZABUMBAS DE ALPEDRINHA”; 22H00 
– Atuação do grupo musical “XCA”; 00H00 – Atuação do grupo “SONS 
DO MINHO”; 02H00 - Atuação do grupo musical “XCA”

[ Dia 9 ] 08H00 – Alvorada com o Grupo de Bombos “OS TAPORI A 
BOMBAR”; 17H00 – Atuações de grupos culturais; 22H00 – Actuação 
do conjunto musical “SÉCULO XXI”

[ Dia 9 ] 22H00 – Atuação de RUI ALVES  E GRUPO MUSICAL 7ª ARTE

[ Todos os dias ] Quermesse e serviços de bar e restaurante

10AGO.

13 FESTA DE SÃO SALVADOR
Meimão15AGO.

14 FESTA DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO
Aranhas16AGO.

15 FESTA DE NOSSA SENHORA DA SILVA
Bemposta

15 FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Anascer

16 FESTA DE SÃO TIAGO
Vale da Senhora da Póvoa

24 FESTA DE SÃO BARTOLOMEU
Aldeia do Bispo

05 FESTA DE SANTA SOFIA
Salvador

08 FESTA DA SENHORA DA GRAÇA
Aldeia de João Pires

27 FESTA DE S. MIGUEL
Aldeia de João Pires

05 FESTA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES
Benquerença

05 CEIFA TRADICIONAL DO CENTEIO
MEIMOA | Org.: Junta de Freguesia de Meimoa

26 PASSEIO PEDESTRE “O VERÃO”
MEIMOA | Org.: ACDAM

07 FESTA DE SÃO DOMINGOS
Meimoa09AGO. 27 PASSEIO PEDESTRE DAS VINDIMAS 

MEIMOA | Org.: ACDAM

15 MISSA E CONVÍVIO DOS EMIGRANTES 
Vale da Senhora da Póvoa
SANTUÁRIO DA SENHORA DA PÓVOA

24

25

26

15
16AGO.

EXPOSIÇÃO – ARTESANATO, RENDAS E BORDADOS
MEIMOA | Org.: Junta de Freguesia de Meimoa

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

OUTUBRO

01 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
A estrela dos desejos de M Christina Butler e Frank Endersby  
e Oficina de Encantar  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

23OUT.

01 EXPOSIÇÃO – PURO DETALHE 
Fotografia de Paulo Pinto
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

31DEZ.

JULHO

2ª GERAÇÃO

7 de AGOSTO - Festas Populares de Pedrógão de S. Pedro

     exposições     música     cinema     livros e leituras     tradições     feiras     passeios e convívios     comemorações      festas de verão

FH5 Rebeca Tintus Brass Band

Banda às Riscas Moços do Adro

7 Saias Rancho Folclórico de Penamacor Banda Filarmónica de Aldeia de João Pires
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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

NOVEMBRO

DEZEMBRO
DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL RESUMO
REGULAMENTO N.º 307/2015
Regulamento Municipal de Apoio à Educação
Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, Antó-
nio Luís Beites Soares, no uso da competência que lhe 
é conferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público que a 
Assembleia Municipal de Penamacor, em sessão ordi-
nária de 25 de abril de 2015, sob proposta da Câma-
ra Municipal aprovada em reunião ordinária de 7 de 
abril, deliberou por unanimidade e em minuta, apro-
var o Regulamento Municipal de Apoio à Educação.
Texto integral em: http://www.cm-penamacor.pt/cmp/index.

php/municipio/camara/regulamentos

EDITAL N.º 2/ 2015
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 9 de janeiro de 2015 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar ratificar as 
Grandes Opções do Plano nº 16/2014; Alteração Orça-
mental nº 1/2015 e Alteração às Grandes Opções do 
Plano nº 1/2015;
02 Deliberado por unanimidade aprovar o Fundo de 
Maneio para o ano de 2015;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoios às freguesias para o ano de 2015;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Penamacor para o ano de 2015;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio à CIMBB;
06 Deliberado por unanimidade aprovar a ratifica-
ção ao Procedimento de Empreitada – Processo MB 
– 30/2014;
07 Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação 
da Empreitada “Requalificação Urbana do Centro Nor-
te de Penamacor”;
08 Deliberado por unanimidade aprovar a Expropria-
ção por Utilidade Pública – Termas Águas; 

EDITAL N.º 3/ 2015
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 21 de janeiro de 2015 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar ratificar o Pro-
cedimento de Empreitada – Processo MB – 35/2014;
02 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do 
Contrato de Parceria entre a Associação Rede de Ju-
diarias de Portugal – Rotas Sefarad e o Município de 
Penamacor;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio ao Rancho Folclórico de Aranhas;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de transferência de capital para a Associação de Mu-
nicípios da Cova da Beira;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de 
Parecer Prévio – Renovação de Contrato de Prestação 
de Serviços;

EDITAL N.º 4/ 2015
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 09 de fevereiro de 2015 foram tomadas as se-
guintes deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação 
à Alteração Orçamental nº 2/2015 e Alteração às 
Grandes Opções do Plano nº 2/2015;
02 Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação 
– Despacho a autorizar Parecer Prévio Favorável;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a Emissão de 
Pareceres Prévios Favoráveis – Prestações de Serviços;
04 Deliberado por unanimidade aprovar o Regu-
lamento do Concurso de Fotografia “Primavera na 
Malcata”;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a Ratificação 
a Despachos de Aumento Temporário de Fundos Dis-
poníveis;
06 Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação - 
Encargos com Pessoal;

EDITAL N.º 5/ 2015
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 18 de fevereiro de 2015 foram tomadas as se-
guintes deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração 
Orçamental Nº 3/2015 e Alteração às Grandes Opções 
do Plano Nº 3/2015;
02 Deliberado por unanimidade aprovar a Adjudicação 
da Aquisição de Bens – Gasóleo Rodoviário;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de Apoio para Transportes Escolares;
04 Deliberado por maioria aprovar os Procedimentos 
Concursais destinados ao Recrutamento de 5 Traba-
lhadores para a Carreira/Categoria de Técnicos Supe-
riores, na modalidade de vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado;
05 Deliberado por maioria aprovar o Procedimento 
destinado ao provimento do cargo de Dirigente Inter-
médio de 3º Grau dos Serviços Urbanos, Ambiente e 
Agricultura; 
06 Deliberado por maioria aprovar o Projeto de Re-
gulamento dos Serviços de Abastecimento de Água, 
Saneamento de Águas Residuais e Gestão dos Resí-
duos Sólidos Urbanos;
07 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta – 
adicional ao contrato da Empreitada “Pavimentação e 
Renovação da Rede de Abastecimento de Água em 
Benquerença”;

EDITAL N.º 7/ 2015
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 11 de março de 2015 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração 
Orçamental Nº 4/2015 e Alteração às Grandes Opções 
do Plano Nº 4/2015;
02 Deliberado por unanimidade aprovar a Emissão de 
Parecer Prévio Favorável – Prestação de Serviços;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a Requa-
lificação Urbana da Zona Norte de Benquerença - 

Proc.29/2014. Nomeação do representante do dono 
de obra e do Coordenador de Segurança e Saúde em 
Obra. Aprovação do Plano de Trabalho adaptado à 
consignação;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a Requa-
lificação Urbana da Zona Centro de Penamacor - 
Proc.30/2014. Nomeação do representante do dono 
de obra e do Coordenador de Segurança e Saúde em 
Obra. Aprovação do Plano de Trabalho adaptado à 
consignação;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a Requalifi-
cação Urbana da Zona Centro Norte de Penamacor - 
Proc.35/2014. Nomeação do representante do dono 
de obra e do Coordenador de Segurança e Saúde em 
Obra. Aprovação do Plano de Trabalho adaptado à 
consignação;
06 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta - 
Contrato de aquisição de gasóleo;
07 Deliberado por unanimidade aprovar a Redução 
de taxas;
08 Deliberado por maioria aprovar Abertura de Proce-
dimento Concursal Comum de Recrutamento;
09 Deliberado por unanimidade aprovar a Proposta de 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana em Pena-
macor, Benquerença e Bemposta;

EDITAL N.º 9/ 2015
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 abril de 2015 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração 
Orçamental Nº 5/2015 e Alteração às Grandes Opções 
do Plano Nº 5/2015;
02 Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de 
Trabalhos, Plano de Pagamentos e Cronograma Finan-
ceiro da empreitada “Requalificação Urbana da Zona 
Centro Norte de Penamacor - Proc.35/2014”;
03 Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação 
de contrato - Campeonato Nacional de Gira-Voleil;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação - 
Acordo de Colaboração com o ICNF;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a Aquisição 
de Serviços para a Direção Técnica das Termas da Fon-
te Santa – Parecer Prévio;
06 Deliberado por maioria aprovar o Projeto de Regu-
lamento Municipal de Apoio à Educação;

EDITAL N.º 10/ 2015
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 15 de abril de 2015 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar o Inventário e 
Avaliação do Património do Município de Penamacor;
02 Deliberado por maioria aprovar o Relatório de Ges-
tão e Contas de Gerência de 2014;
03 Deliberado por unanimidade aprovar Parecer Pré-
vio para Prestação de Serviços para Elaboração de 
Carta Arqueológica;

EDITAL N.º 12/ 2015
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 8 de maio de 2015 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar a Alteração 
Orçamental Nº 6/2015 e Alteração às Grandes Opções 
do Plano Nº 6/2015;
02 Deliberado por unanimidade aprovar os preços a 
cobrar pelos vários serviços a prestar nas Termas da 
Fonte Santa;
03 Deliberado por unanimidade aprovar os preços a 
cobrar pelas várias utilizações possíveis a prestar no 
Parque de Campismo; 
04 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de apoio no âmbito da saúde;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro no valor de €1.000,00 à Asso-
ciação Comissão de Festas de Aranhas;
06 Deliberado por unanimidade a emissão de parecer 
prévio para elaboração do estudo e plano de sanea-
mento financeiro;
07 Deliberado por unanimidade a emissão de parecer 
prévio para serviço de consultadoria técnica de apoio 
à decisão;
08 Deliberado por unanimidade aprovar o procedi-
mento para exploração da zona de aproveitamento 
turístico da albufeira da ribeira da Meimoa;

EDITAL N.º 15/ 2015
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 20 de maio de 2015 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação à 
Alteração Orçamental Nº 7/2015;
02 Deliberado por maioria aprovar o pedido de pror-
rogação da obra – Proc. 30/2014 – “Requalificação 
Urbana do Centro de Penamacor”; 
03 Deliberado por maioria aprovar a celebração do 
Protocolo de Cooperação entre o Município de Pena-
macor e a Associação de Nadadores Salvadores de 
Pataias;

EDITAL N.º 17/ 2015
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 5 de junho de 2015 foram tomadas as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa: 
01 Deliberado por unanimidade aprovar a Revisão 
Orçamental Nº 1/2015;
02 Deliberado por maioria aprovar a abertura do pro-
cedimento de contratação de um Empréstimo para 
Financiamento de Investimentos;
03 Deliberado por maioria aprovar o Caderno de En-
cargos do procedimento de contratação de um Em-
préstimo para Financiamento de Investimentos;
04 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro no valor de €2.000,00 ao Ran-
cho Folclórico de Penamacor;
05 Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro no valor de €4.000,00 à Asso-
ciação Cultural e Desportiva dos Amigos de Meimoa;

02 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Uma bruxa muito especial! de Françoise Le Gloahec, il. de 
François Ruyer e Oficina de Encantar  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

20NOV.

01 HORA DO CONTO E OFICINA DE ENCANTAR
Quem dá prenda ao Pai Natal de Alexandre Honrado, il. de 
Raquel Pinheiro e Oficina de Encantar  
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Mediante marcação prévia

18DEZ.

01 FEIRA DO LIVRO 
PENAMACOR | Biblioteca Municipal | Org.: BMP31DEZ.

01 EXPOSIÇÃO – ARTESANATO PÚBLICO
dos funcionários da Câmara
PENAMACOR | Biblioteca Municipal

31NOV.

18 ADORO CINEMA
Boywood: Momentos de uma Vida (Drama. 2014. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

16 ADORO CINEMA
Caminhos da Floresta (Fantasia. 2014. M12)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

CONVÍVIO INTERCULTURAL
com as comunidades estrangeiras residentes
PENAMACOR | Casa do Povo | Org.: cmp

DATA A 
DEFINIR

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

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

11 EXPOSIÇÃO – PRESÉPIOS SOLIDÁRIOS 
da autoria das Artes do Mosteiro
PENAMACOR | Paços dos Concelho

06JAN.

MADEIRO
Em todas as aldeias: atear e queima do Madeiro na noite 
de 24 para 25

21 ADORO CINEMA
Serena (Drama. 2014. M14)

PENAMACOR | Biblioteca Municipal | 15:00h

31 CONVÍVIO DOS MEIMOENSES
Matança do porco, almoço, magusto e fados
MEIMOA | Org.: Centro de Dia de S. Domingos

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

01 EXPOSIÇÃO – COLECTIVA DE PINTURA 
da autoria dos artistas que pintam com o pé e com a boca
PENAMACOR | Paços dos Concelho

31OUT.

01 TRADICIONAL MAGUSTO
BENQUERENÇA

08 PASSEIO PEDESTRE DE S. MARTINHO
MEIMOA

18 PASSEIO PEDESTRE DO OUTONO 
MEIMOA | Org.: ACDAM

01 MAGUSTO DE S. MARTINHO
MEIMOA

19 CONCERTO DE NATAL
Polo de Penamacor da Academia de Música e Dança do Fundão 
PENAMACOR | Igreja Matriz | 21:00h

     exposições     música     cinema     livros e leituras     tradições     feiras     passeios e convívios     comemorações      festas de verão

15 MAGUSTO DE PENAMACOR
PENAMACOR | Terreiro de Santo António | Org.: J. F. Penamacor

22 23
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