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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros amigos Penelenses

A Revista Infante está de volta para fazer a resenha de um ano recheado de acontecimentos relevantes para o nosso 
Concelho.

Na realidade 2008 foi um ano notável para o Concelho de Penela. Foi um ano em que foram anunciados e estão no terreno 
dezenas de milhões de Euros de investimentos privados na área do Turismo e do Imobiliário, foi um ano em que criámos 
novos espaços para novas empresas se fixarem na zona Industrial de Penela e no mini-habitat e foi ainda um ano de 
discussão e parametrização do novo quadro comunitário (QREN) que nos permitirá financiar alguns projectos públicos 
que servirão de âncora de desenvolvimento e que tornarão o nosso território mais competitivo.

Sabemos o quão importante é criar condições de investimento e emprego no nosso Concelho. Por essa razão, estamos 
a trabalhar em dois dossiers essenciais para a prossecução desses objectivos, como sejam o novo habitat a instalar na 
casa da Quinta do Vale do Espinhal que permitirá a instalação de mais 15 novas empresas, valorizando a base económica 
local e o espaço da actual ZIP, e o plano de pormenor de um novo parque de empresas, projecto de futuro que necessita 
de trabalho imediato.

Nas demais áreas estratégicas, como a educação, 2008 foi o ano de arranque dos concursos para os novos centros 
educativos, foi o ano em que foi criado o novo curso de energias renováveis na Escola Tecnológica e Profissional de Sicó 
e foi ainda o ano de realização do 1º curso de empreendedorismo nas escolas, uma acção que envolveu professores, 
alunos e suas famílias que, com certeza, trará resultados no futuro.

Também foi o ano em que o Senhor Primeiro-Ministro de Portugal anunciou a abertura de concurso público da concessão 
do Pinhal Interior, onde se inclui a construção do novo IC3 e a rectificação da EN 347-1 que liga o Espinhal a Castanheira 
de Pêra, obras essenciais para a atractividade do território, que nos aproximarão de Coimbra enquanto pólo regional, 
e de Torres Novas, hoje um dos principais pólos de desenvolvimento devido à sua localização geográfica privilegiada.

Este ano, foi ainda tempo de muitas pequenas realizações nas nossas aldeias, numa clara aposta de desenvolvimento integrado e equilibrado do território. 
Além disso, promovemos com todos os restantes órgãos autárquicos, juntas de freguesia e Assembleia Municipal, uma iniciativa que nos levou a visitar em seis 
fins-de-semana todas as aldeias do Concelho com a disponibilidade necessária para identificar problemas, ouvir e informar as pessoas, de forma transparente.

Penela afirmou-se na região e é um Concelho respeitado pela forma como tem interpretado os novos desafios do poder local, como referiu o Senhor Presidente da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, no dia do feriado municipal. 

Penela e os Penelenses têm uma estratégia de desenvolvimento bem delineada que, com certeza, lhes permitirão encarar o futuro de forma mais optimista. Bem 
sabemos que, pela nossa posição e condicionantes, teremos que trabalhar mais e mais depressa porque precisamos de recuperar tempo, num tempo que não é 
nada fácil para cada um dos Portugueses.

Mas, porque estamos no início de um novo ano, a mensagem que Vos gostaria de endereçar é sobretudo uma mensagem de esperança. Acredito que quem se 
esforça e luta contra as adversidades que a vida lhes coloca, sempre alcança alguns dos seus objectivos. 

Desejo-lhe por isso um bom ano 2009 com saúde e força para alcançar os seus objectivos.

O nosso Concelho, por seu lado, está a alcançar alguns dos objectivos traçados, embora saibamos que o caminho é longo e difícil. Mas tenho a certeza de que com 
persistência e muito trabalho alcançaremos o tal Concelho melhor para os nossos filhos!

Um abraço amigo

Paulo Jorge Simões Júlio (Presidente da C. M. de Penela)
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OBRAS PÚBLICAS
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Remodelação da calçada no Bairro Vila Verde, no Espinhal ·

Construção de muro na Bouçã ·

Execução de colector de águas pluviais nas Ferrarias  ·

Levantamento de baixadas de Água em S. Sebastião ·

Colocação de sinalética em Podentes ·

Construção de saneamento e colector de águas no Pastor ·

Reposição de bermas em Viavai ·

Construção de muro e pavimentação nos Carvalhais ·

Reabilitação do Centro Cultural das Cerejeiras ·

Arranjo urbanístico na rotunda do Espinhal ·

Calcetamento de Valetas no Rabaçal ·

Colocação de Vedação e Balizas no mini campo de jogos das Grocinas ·

Construção de Muro na Freixiosa ·

12

09
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OBRAS PÚBLICAS

Construção da Casa Mortuária de Podentes ·

Alargamento e Pavimentação na Fartosa ·

Pavimentação de arruamentos em Viavai ·

Pavimentação de estrada na Cabeça Redonda ·

Pavimentação na Cheira ·

Construção do Centro de BTT de Ferraria de S. João ·

Construção de Estrada Ligação IC3 - Cumieira ·

Calcetamento Barreiras Ruivas/Calvário, Espinhal ·

Substituição de conduta de água e pavimentação no Fojo ·

Repavimentação da estrada da Fonte Redoiça ·

Repavimentação de arruamento em S. Simão ·

Repavimentação de estrada no Trilho ·

Construção de caixas e condutas de águas pluviais nas Grocinas ·
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URBANISMO

Edição nº11 da Revista ECDJ dedicada ao WAP

O lançamento do nº 11 da Revista ECDJ – Em cima do Joelho – uma revista 
de arquitectura exclusivamente dedicada ao WAP, Workshop de Arquitectura 
de Penela, realizado entre 21 e 31 de Julho de 2007 em Penela, co-organizado 
pelo CEARQ – Centro de Estudos de Arquitectura da Universidade de Coim-
bra e pelo Município de Penela, decorreu na sala de Exposições da FNAC. 
Esta edição da ECDJ contém a apresentação, explicação e detalhes que envol-
veram os projectos desenvolvidos no WAP, complementadas por um conjunto 
de reflexões de vários arquitectos sobre Penela e os trabalhos apresentados. 
Recorde-se que o WAP envolveu três equipas de arquitectos e estu-
dantes de arquitectura, sendo cada uma delas coordenada por Alfonso 
Penela (Vigo, Espanha), João Luís Carrilho da Graça (Lisboa) e José Gi-
gante (Porto), com a coordenação científica de Alexandre Alves Costa.  
A ECDJ inclui ainda o estudo realizado pelo internacionalmente reconhecido 
arquitecto Siza Viera para a cobertura da Villa Romana do Rabaçal, possibilitan-
do a protecção daquele importante achado arqueológico e o enriquecimento 
do território com uma obra da autoria de um dos maiores vultos mundiais da 
arquitectura contemporânea.

01
02

01

02

Paula Santos, António Bandeirinha, Paulo Júlio  ·

e Pedro Pita

Plateia ·
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URBANISMO

Inauguração do Parque de Me-
rendas da Quinta da Cerca

No âmbito da realização da XIX Feira do Mel, 
a Câmara Municipal de Penela e a Junta de 
Freguesia do Espinhal inauguraram o Parque 
de Merendas da Quinta da Cerca, uma zona de 
lazer na área envolvente do Parque Desportivo 
e de Lazer da Quinta da Cerca, beneficiando das 
margens da Ribeira da Azenha. Dotada de algu-
mas mesas e bancos e de uma churrasqueira, 
aquele é um espaço de excelência para a reali-
zação de pic-nics e para o merecido descanso 
nas tardes de primavera e verão.

Centro Histórico Espinhal

O projecto de Requalificação Urbana de Espaços Públicos da Vila do Espinhal 
contempla a intervenção nas principais artérias da vila, ao nível dos pavimentos, 
infra-estruturas básicas e ordenamento do trânsito, no sentido de lhes conferir 
uma maior identidade com o tecido construído e uma maior e melhor resposta 
à sua utilização pelos moradores e visitantes.  

Com esta intervenção ficará reforçada a identidade urbanística da vila, con-
tribuindo assim para a sua afirmação enquanto espaço habitacional de forte 
tradição comercial e para o reforço do seu potencial turístico.

Está a decorrer o concurso público para a execução da 1ª fase deste projecto, 
com o valor base de € 654.938,19, abrangendo os seguintes espaços públi-
cos:

Rua do Comércio, Rua 25 de Abril, Largo do P. Vitor, Av. Dr. José Bacalhau, Praça 
da República, Rua Nª Sra. da Piedade, Largo Dr. Luís Alarcão, Rua da Igreja, Rua 
Aires Serra e Rua Teófilo Braga.

Paulo Júlio e Jorge Pereira descerram a placa ·01
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URBANISMO

Reabilitação em Torre Chão de Pereiro

Num momento simbólico, realizado a 12 de Outubro, o Município de Penela e a 
Junta de Freguesia de S. Miguel inauguraram as obras de reabilitação urbana 
em Torre de Chão de Pereiro, envolvendo a beneficiação da principal rua daquele 
lugar com valetas e bermas, calcetamentos e pavimentações em alguns locais, 
respondendo assim a uma necessidade reivindicada pela população, que soube 
agora manifestar a sua satisfação.

 Esta intervenção foi possível graças à parceria estabelecida com a Junta de 
Freguesia de S. Miguel.

Inauguração da Reabilitação do Restaurante D. Sesnando

 
Fruto de uma remodelação de fundo, o Restaurante D. Sesnando é hoje um es-
paço completamente renovado que apresenta condições ímpares para assumir 
um lugar de destaque na restauração de referência do concelho e da região.

Integrado na estratégia de desenvolvimento do território oportunamente 
delineada, este espaço renovado reúne todas as condições para assumir um 
papel fundamental na divulgação da gastronomia regional, constituindo-se como 
um pólo de atracção turística devido à sua centralidade no tecido urbano mais 
emblemático da vila, contribuindo assim para a valorização do Centro Histórico 
da sede de Concelho.

Com mais esta acção, concretizada no dia 29 de Setembro com a inauguração 
oficial do espaço, reforça-se a convicção de que o concelho de Penela continua 
a caminhar para uma “certeza de futuro”.



09

CANDIDATURAS QREN

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)

Este quadro assume como grande desígnio estratégico a qualificação dos 
portugueses e das portuguesas, valorizando o conhecimento, a ciência, a tec-
nologia e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados 
de desenvolvimento económico e sócio-cultural e de qualificação territorial, num 
quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, bem assim, do aumento 
da eficiência e qualidade das instituições públicas, através da intervenção em 
três áreas essenciais: o potencial humano, os factores de competitividade da 
economia e a valorização do território.

O Mais Centro

O Programa Operacional (PO) Regional do Centro 2007-2013 é um instrumento 
do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) com aplicação exclusiva à 
Região Centro. Para além deste programa, que é financiado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), o QREN intervém ainda na Região através 
do PO Factores de Competitividade (financiado igualmente pelo FEDER), do PO 
Valorização do Território (financiado pelo FEDER e pelo Fundo de Coesão) e do 
PO Potencial Humano (financiado pelo Fundo Social Europeu). A intervenção 
dos Fundos Estruturais na Região inclui ainda, fora do âmbito do QREN, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu das Pescas.

Se tivermos em conta, por um lado, os problemas de coesão que persistem na 
Região e o desafio da competitividade com que esta está confrontada e, por outro 
lado, a elevada dimensão (que porventura não se repetirá) do pacote financeiro 
que o QREN coloca ao dispor dos agentes regionais para comparticipação nos 
seus investimentos, facilmente nos apercebemos de que este quarto Quadro 
Comunitário de Apoio constitui uma grande oportunidade, que não pode ser 
desperdiçada, para se conseguirem soluções decisivas para aqueles problemas 
e para se vencer aquele desafio.

O novo PO Centro (no espírito do QREN) é inovador nas suas prioridades e 
objectivos, alinhando-se pela Estratégia de Lisboa (conhecimento, inovação 
e competitividade, para assegurar crescimento e emprego) e pela Agenda de 
Gotemburgo (desenvolvimento sustentável), assim como nas suas áreas de 
intervenção, pois aplica-se também a projectos empresariais ao mesmo tempo 
que mantém ou reforça a sua acção em domínios onde já intervinha anterior-
mente, como a ciência e tecnologia, o desenvolvimento urbano e a valorização do 
território. Traz ainda inovações no modelo de governação, quer pela via dos seus 
órgãos de gestão técnica, aconselhamento estratégico e direcção política, quer 
pela possibilidade de delegação de competências de gestão, nomeadamente 
em associações de municípios organizadas territorialmente de acordo com as 
unidades de nível III (NUT III).
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CANDIDATURAS QREN

01

02

01
02
03
04

07
08
09

05
06

Reabilitação Urbanística do Centro Histórico de Penela e variante sul  ·

Centro Educativo de Penela ·

Relvado sintético ·

Casa da Noz ·

Parque das Águas Romanas ·

HIESE - Habitat de Inovação Empresarial em Sectores Estratégicos ·

Estrada Municipal Podentes – Alfafar  ·

Estrada Municipal Cerejeiras – Fetais Cimeiros ·

Casa da Cultura e Museu do Mel do Espinhal ·

Programa Tipologia Projecto Ponto da situação

Oper ação Indi vidual par a a Vila de Penela:

   - Reabi litação Urbanística do Centro Histórico

   - Variant e Sul ao Centro Histórico

Mais Centro                             
Programa Operacional 

Regional  do Cen tro

Eix o III - Requalificação da Rede Escolar  
do 1.º ciclo do Ensino Básico  e da 

Educação Pré-Escolar

Cent ro Educativo de Penela - Ampliação da Escola Básica 
Integrada Infant e D. Pedro

Candidat ura aprovada em 
24.07. 2008

POVT                                        
Programa Operacional de 
Valorização do Ter ritório

Ei xo IX - Infra-est rut uras e 
equipamentos desportivos

Relvado Sintético do Complexo Desportivo de São Jorge
Candidat ura Aprovada em 

30.12. 2008

Mais Centro                             
Programa Operacional 

Regional  do Cen tro

Eixo II - Parcerias para Regeneração 
Ur bana

Candidatura submetida a 
30.10. 2008

Candidaturas Individuais

03
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CANDIDATURAS QREN

07

04 05

0908

06

Candidaturas Colecti vas
Programa Tipologia Operação Projectos Entidades Envolvidas Ponto da situação

Casa da Noz

Iluminação Nascente e Ci rcuito de Manutenção e 
Lazer do Castelo de Penela

Parque das Águas Romanas

HIESE - Habitat de Inovação Empresari al nos 
Sect ores Estratégicos

Est rada de Podentes - Alfafar

Est rada Cerejeiras - Fetais Ci meiros

Casa da Cul tur a e Museu do Mel do Espinhal

Candidatura submet ida a 30.10.2 008

Municipio de Penela

Programa de Valorização Económica dos espaços da
romanização de Sicó

Mais Centro                                        
Programa O peracional Regi onal 

do Centro

Ei xo II  - Redes Urbanas para a 
Competiti vidade e a Inovação

Rede Urbana dos Castelos e 
Muralhas Medievais do Mon dego

Muni cipio de Penela, Mir anda do 
Corvo, Lousã, Montemor-o-Velho, 

Soure, Coimbra, Pombal de Figuei ra 
da Foz, IPN - Instituto Pedro Nunes, 

Universidade de Coimbr a

Mais Centro                            
 Programa Operacional Regional  

do Centro

Contratual ização com 
subvenção global

Promoção da internacionali zação tur ística da Rede 
das Aldeias de Xisto através de criação de uma 

agência de vi agen s e a recuperação das artes e 
ofícios regionais

ADXTUR

Candidatur a submetida a 
reconhecimento formal como 

estratégia de eficiência colectiva a 
19.01.2 009

Subvenção assinada em 16. 12.2008 
com a CIMPIN

Programa Territorial de 
Desenvolvi mento para a Região 

do Pinhal  Inter ior Norte

Candidatur a submetida a 
reconhecimento formal como 

estratégia de eficiência colectiva a 
19.01.2 009

Mais Centro                             
Programa O peracional Regi onal 

do Centro

Eixo V - Estratégias de 
Eficiência Colectiva  PROVERE

Rede das Aldeias do Xi sto

Mais Centro                            
 Programa Operacional Regional  

do Centro

Eixo V - Estratégias de 
Eficiência Colectiva PROVERE

Villa Sicó
Associação de Desenvolvimento - 

Terras de Sicó

Zona Industrial
de Penela

HIESE
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CANDIDATURAS QREN

PROVERE Villa Sicó  

A Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento apresentou no dia 22 de 
Janeiro a sua proposta de Contrato de Consórcio para a execução do Plano de 
Acção do projecto «VILLA SICÓ», para formalização da sua candidatura ao PRO-
VERE - Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos.

Na presença dos promotores públicos e privados associados à candidatura, fo-
ram apresentados todos os projectos identificados para esta parceria, salientan-
do aqui uma diversidade de intenções de investimento agregadas à temática da 
Romanização, factor esse multiplicador comum de tantas vontades, assumindo 
definitivamente uma proposta de valorização deste território de baixa densidade, 
identificada no eixo da Romanização entre Conímbriga e Tomar.

Nas suas duas componentes de investimento, a Terras de Sicó juntou nesta von-
tade plural uma intenção de investimento público na ordem dos €21.500.000, 
correspondendo a 18 iniciativas públicas e €89.900.000, correspondendo a 48 
iniciativas privadas, totalizando um Plano de Acção orçado em €111.400.000 
para 66 projectos, salientando que cerca de 80% são de iniciativa privada. 
Trata-se assim da primeira proposta com valor real, que une investimento 
público e privado a favor de um território que tem uma oferta cultural ímpar 
no quadro da Região Centro e do País. Esta iniciativa conta ainda, na fase de 
Acções Preparatórias, com a adesão do Instituto de Museus e Conservação/
Museu Monográfico de Conímbriga, da Universidade de Coimbra, da Entidade 
Regional de Turismo Centro de Portugal, do Instituto Politécnico de Tomar e de 
todos os Municípios do território, extensivo ao Município de Tomar, alargando 
territorialmente a proposta para fora das tradicionais fronteiras das Terras de 
Sicó. Nas dinâmicas privadas, evidencia a diversidade de propostas, quer no seu 
aspecto sectorial, como nas diferentes capacidades de investimento, prova, que 
as vontades reunidas traduzem também uma mais-valia na soma das diferenças 
identificadas no momento de partida.

PROVERE Rede de Aldeias do Xisto

Enquanto iniciativa do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), o 
PROVERE apresenta-se como um instrumento que tem por objectivo estimular 
iniciativas dos agentes económicos com vista à melhoria da competitividade 
territorial, à valorização económica dos recursos endógenos como os naturais, 
o património histórico e saberes tradicionais. A aprovação dos projectos candi-
datos ao PROVERE é sinónimo de apoios financeiros que podem atingir 50 por 
cento a fundo perdido do valor inicial do mesmo, bem como o acesso preferencial 
a programas concretos em função da tipologia do projecto. O PROVERE é uma 
“espécie de consórcio entre entidades públicas e privadas com o intuito de 
promover os territórios. 

O projecto “Rede das Aldeias de Xisto” começou inicialmente com preocupações 
físicas – recuperação de fachadas, saneamento básico, canalização de água e 
outros recursos. Neste momento é fundamental a criação de oportunidades 
de negócio no domínio da restauração, gastronomia e cultura. Neste sentido, 
a estratégia do plano de acção do PROVERE Rede das Aldeias de Xisto está 
focalizada em factores de sustentabilidade e diversificação da base económica 
do território-alvo, recuperando artes e ofícios da região e promovendo a inter-
nacionalização da rede das Aldeias de Xisto, suportada em produtos turísticos 
inovadores e diferenciadores e pela criação de uma agência de viagens. Góis, 
Lousã, Arganil, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Penela, Proença‐a‐Nova, 
Sertã, Vila de Rei, Oleiros, Castelo Branco, Vila Velha de Rodão e Fundão são os 
13 municípios envolvidos neste programa de acção, que pretende continuar os 
investimentos feitos durante o QCA III.
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Penela não Pára!

Projecto inovador de mobilidade!

Foi a partir de Março que o Município, em parceria com a Transdev, disponibilizou 
um novo serviço de mobilidade entre o Concelho e a cidade de Coimbra, onde o 
conforto dos passageiros e a rapidez das viagens são a grande aposta no sentido 
de atrair novos utilizadores e criar um novo conceito de transporte público que 
seja efectivamente uma alternativa à utilização de viatura própria.

Pensado para aqueles que vivem no concelho e precisam de se deslocar para 
Coimbra porque ali trabalham ou estudam, este serviço responde também às 
necessidades de mobilidade dos que se deslocam àquela cidade para acederem 
a serviços médicos, para além de também poder servir as pessoas que, vivendo 
em Coimbra, trabalham no concelho de Penela.

Penela Jovem

“Penela Jovem” é o programa desenhado pelo Município para apoiar a fixação 
de jovens famílias com objectivo de incentivar a fixação e atracção de novos 
habitantes e, assim, combater a baixa densidade demográfica do concelho 
através de apoios à 1ª Infância e à Habitação.

O apoio à 1ª infância traduz-se na atribuição de um subsídio por nascimento, 
durante os primeiros 36 meses do nascituro no valor mensal de €20,00, €25,00 
ou €30,00 consoante se trate do 1º, 2º ou 3º filho e seguintes.

O apoio à habitação é composto por um subsídio de €2.500,00 na aquisição ou 
construção de habitação própria.
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Inauguração da Ampliação da ZIP

A ampliação da ZIP foi inaugurada no dia 25 de 
Abril, após obras de terraplanagem, arruamentos 
e infraestruturas básicas, em que o Município in-
vestiu cerca de meio milhão euros. Na cerimónia 
estiveram presentes os três empresários que já 
construíram na área de intervenção e que já se 
encontram a laborar.

Os novos lotes resultantes desta ampliação, que 
dotou a Zona Industrial de novos espaços para 
a fixação de pequenas empresas e criação de 
novos postos de trabalho, já estão todos atribu-
ídos, sendo de prever que a muito curto prazo 
novas unidades empresariais iniciem as obras 
de construção.

FINICIA Penela apoia as empresas do concelho

O FINICIA Penela é um Fundo Empresarial para apoio financeiro às Micro e 
Pequenas Empresas do Concelho de Penela, resultante do protocolo celebrado 
entre o Município, o IAPMEI, a Caixa de Crédito Agrícola de Pombal, a ACIC e a 
Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S.A.. 

Este fundo destina-se ao financiamento, até € 45.000, de pequenos pro-
jectos empresariais nos sectores da Indústria, Comércio, Turismo, Cons-
trução e Serviços que contribuam para o crescimento e desenvolvimento 
da actividade empresarial no concelho de Penela, de forma sustentada, 
reforçando a competitividade e/ou a diferenciação empresarial no concelho. 
Este fundo torna-se assim uma peça fulcral na Estratégia de Desenvolvimento 
do Município.
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Empreendimento habitacional Encosta do Castelo em Penela

Após cerca de três meses de terraplanagens, a empresa Lucio’s – Construção e Obras Públicas, S.A. já iniciou a constru-
ção do Empreendimento Habitacional “Encosta do Castelo”, na urbanização da Camela, em Penela, dando assim corpo à 
iniciativa do Município de reforçar a oferta de habitação de qualidade.

Composto por 48 apartamentos T3 e T4, este empreendimento habitacional da autoria de um dos mais conceituados 
arquitectos do país, João Álvaro da Rocha, integra vários espaços verdes e uma relação qualidade-preço de excepção.

Este projecto insere-se na estratégia de desenvolvimento traçada para o Município, designadamente no que concerne 
ao aumento da população através da fixação de jovens famílias.
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Governo apresenta empreendimentos rodoviários para o Pinhal Interior

O Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, Paulo 
Campos, apresentou, no Salão Nobre do Município, a concessão do Pinhal Interior, 
que inclui a construção do novo IC3 e a beneficiação da EN 347 entre Espinhal e 
Castanheira de Pêra, reconstituindo uma via essencial na ligação entre os dois 
municípios e entre as respectivas sedes e um vasto conjunto de aldeias serranas.

Por seu lado, o novo IC3, que atravessará o concelho longitudinalmen-
te, vai reaproximar Penela a Coimbra, para além de constituir o principal 
eixo de ligação de todo o interior centro ao novo aeroporto de Alcochete. 

Penela EMERG

Consciente de que só haverá efectivo desenvolvimento dos territórios se houver uma efectiva preocupação com a eficiência 
energética, o Município dinamizou e celebrou um protocolo com o Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de 
Coimbra, a STELLEPS – Produção de Pellets, SA, empresa do Grupo PROEF Energias Renováveis, a Santa Casa da Misericórdia 
de Penela, a Casa de Beneficência Oliveira Guimarães, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela 
e a Cercipenela, tendo por objecto a avaliação da eficiência energética de alguns edifícios de serviços no concelho e a 
consequente proposta de medidas de racionalização dos consumos de energia.

Ao abrigo deste protocolo pretende-se a redução da factura de energia e a procura contínua de um espectro de eficiência 
energética nas instalações existentes, através das seguintes acções:

- Avaliar as actuais instalações existentes no concelho de Penela, propondo soluções técnicas mais adequadas a uma re-
dução do consumo de energia, a redução de emissões gasosas de CO2  e o aumento do nível de eficiência energética;

- Promover a conversão dos equipamentos existentes que utilizem combustíveis fósseis por outros que utilizem prefe-
rencialmente fontes de energia renovável;

- Colocar à disposição do Cidadão um mecanismo de monitorização dos seus equipamentos de consumo (aplicação 
web);

- Realizar diversas acções de conteúdo pedagógico para a comunidade escolar no âmbito das Energias Renováveis. 
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II Curso de Empreendedorismo - Universidade de Coimbra

Pelo segundo ano consecutivo, nos meses de Maio a Julho, a Universidade de 
Coimbra e o Município de Penela realizaram o Curso de Empreendedorismo de 
Penela, com a participação inicial de 25 formandos.
 Ao longo do curso forma desenvolvidos nove planos de negócio em áreas 
como o turismo, o comércio, as energias renováveis, a saúde, o imobiliário e 
o vestuário, entre outros, tendo como principal preocupação serem projectos 
com viabilidade prática.
De entre estes nove planos, o Gabinete de Apoio à TransferÊncia do Saber 
(GATS) da Universidade de Coimbra elegeu as seguintes três melhores ideias de 
negócio desenvolvidas pelos formandos:

Climatização e energias renováveis (Filipe Alves e Pedro Nunes); ·
Quinta Romana de Turismo Rural (Odete Patrício e Isabel Garrido);  ·
Audiosaúde Centro (Pedro Mendes). ·

Com a realização destes cursos o Município pretende gerar um conjunto de 
valores empreendedores na população, de forma a incutir uma cultura de risco 
capaz de levar as pessoas a saírem da sua zona de conforto e tentarem concre-
tizar as suas ideias de negócio.

Espinhal com nova Urbanização

A empresa IDACTOS apresentou durante a XIX Feira de Mel, o projecto da nova 
urbanização para a Vila do Espinhal.

Com uma tipologia dominante de T3 e T2 num total de 44 moradias, sendo 14 
isoladas e as restantes geminadas, em regime de C.D.H. (Habitação a Custos 
Controlados), beneficia de alguns apoios financeiros do Estado ao nível de 
benefícios fiscais, para-fiscais e bonificação de juros.

Uma das preocupações da empresa foi preservar o máximo de árvores exis-
tente no local de implantação da urbanização, propondo inclusivamente que 
seja efectuado o transplante de algumas espécies, designadamente oliveiras 
e carvalhos.

A proposta de intervenção assenta num desenho ambientalmente sustentável, pri-
vilegiando a aplicação de materiais com pouca manutenção e cumprindo as novas 
normas de Certificação Energética dos edifícios e da Qualidade do Ar no seu interior 

Esta urbanização prevê ainda um parque infantil e um mini-campo desportivo, 
para além de diversos espaços verdes, conferindo ao empreendimento um ele-
vado nível de qualidade de vida e de bem-estar para os seus futuros habitantes.
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Mini habitat, um espaço para novas Empresas

Após a sessão solene do Dia do Município foi inaugurado o Mini habitat de 
empresas, um espaço equipado com as condições de base necessárias para 
o acolhimento físico de novas iniciativas empresariais, tendo como principal 
objectivo apoiar a fixação de novas iniciativas empresariais.

O momento foi aproveitado para apresentar publicamente uma das primeiras 
empresas a candidatar-se a este espaço – a GesEvolution, especialmente 
vocacionada para a dinamização do Empreendedorismo nas Escolas que, a 
partir de Penela, pretende desenvolver a sua acção em toda a região centro e 
progredir além fronteiras. 

Na apresentação, o Presidente da GesEvolution, Dr. Francisco Banha, um dos 
grandes impulsionadores da cultura de Empreendedorismo em Portugal nos 
últimos anos, fez questão de justificar a escolha de Penela, porque “este Muni-
cípio é um exemplo claro de empreendedorismo autárquico”.

Atrair novas iniciativas privadas

Com o objectivo de atrair novas iniciativas privadas estão a ser desenvolvidos os 
projectos da Casa de Chá e do Edifício das Águas Romanas com o objectivo de captar 
novos investidores através da venda em hasta pública dos respectivos espaços 
com projecto aprovado.

A Casa da Chá, prevista para o espaço entre a muralha poente do Castelo e o castelejo, 
que será reabilitado, prevê a construção de um edifício e plataforma para instalação 
de um espaço de café/bar. 

O Edifício das Águas Romanas, previsto para a parte norte do espaço envolvente ao 
Mercado Municipal de Penela, prevê utilização ao nível da habitação e do comércio, 
constituindo um importante elemento de complementaridade do Parque das Águas 
Romanas.

01

02

03

04
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Perfil das Empresas instaladas no Minihabitat:

Nome: GesEvolution, Lda

Nº de Funcionários: 3

Área de Negócio: Empreendedorismo nas escolas

Esta empresa da área do empreendedorismo, desenvolve competências e co-
nhecimentos necessários à criação e gestão de iniciativas empresariais junto 
de indivíduos e organizações.

Presta os seguintes serviços: Consultadoria, formação profissional, contabili-
dade e gestão, marketing, construção de planos de negócios e angariação de 
capital de risco.

Os seus potenciais clientes são a Administração Local, Médias Empresas, Start-
ups e Empreendedores.

Nome: Figener, Lda

Nº de Funcionários: 1

Área de Negócio: Energias renováveis

Empresa da área das energias renováveis que tem por finalidade o desenvolvi-
mento, gestão e financiamento de métodos, projectos, maquinaria e equipamen-
to destinados à área da energia, bem como a sua comercialização e a mediação 
dos serviços e dos produtos e equipamentos.

Presta os seguintes serviços: Venda de calor a unidades consumidoras inten-
sivas; Prestação de serviços de economia de energia; Auditorias energéticas; 
Certificação energética de edifícios.

Nome: Go outdoor, Lda

Nº de Funcionários: 3

Área de Negócio: Turismo de Natureza, Consultadoria e Execução de projectos 
de equipamentos de apoio ao Turismo e Desporto de Natureza.

Turismo da Natureza com percursos pedestres, BTT, canoagem, escalada e es-
peleologia, com uma componente cultural que os relaciona com o local onde são 
desenvolvidos, através da visita ao património Natural e Histórico, da inclusão 
da gastronomia regional ou de elementos etnográficos.

Consultadoria na criação de estratégias municipais ou intermunicipais de dina-
mização do turismo e desportos de natureza e de educação ambiental numa 
lógica de sustentabilidade, criando uma rede que confira robustez à estratégia 
global do turismo desse território. 

Nome: NA Systems, Lda

Nº de Funcionários: 2

Área de Negócio: Comércio e Instalação de Energias Renováveis e Climatiza-
ção

Presta os seguintes serviços na área das Energias Renováveis: Painéis solares 
térmicos, painéis fotovoltaicos, equipamentos de biomassa (caldeiras); Clima-
tização, Ar Condicionado e aquecimento central (piso radiante, radiadores).

O mercado-alvo define-se pelas famílias que já possuem ou que pretendem ad-
quirir habitação, os construtores civis, entidades públicas, lares, creches, etc.

01
02

Casa de Chá  ·

Edifício das Águas Romanas ·

05

06

03
04

Paulo Júlio e Alfredo Marques  ·

Vista exterior do Minihabitat  ·

Gabinete da empresa Go Outdoor ·

Corredor de acesso aos Gabinetes das empresas ·

05
06
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Workshop das Empresas

Dois anos volvidos sobre a aprovação do PDICE – Programa Director de Inovação, 
Competitividade e Empreendedorismo – documento orientador da estratégia 
de desenvolvimento para o Município de Penela elaborado com a participação 
activa e empenhada de toda a sociedade civil e empresarial – realizámos o 
Workshop das Empresas do Concelho, com o objectivo de dar a conhecer os 
principais projectos, de iniciativa pública e de iniciativa privada, que estão a 
ser desenvolvidos na área do Município.

Penela preside à Terras de Sicó

A  Te r r a s  d e  S i c ó  -  A s s o c ia ç ã o  d e  D e s e n v o l v i m e n to  te m  n o -
vos  titu la r es  dos  Ó rg ã os  S o cia i s  pa ra  o  ma ndato  20 0 8- 20 09 . 
O Eng. Paulo Júlio preside à Direcção, substituindo o Dr. Fernando 
Marques, Presidente do Município de Ansião, que passou a assumir 
a Mesa da Assembleia-geral, ficando o Conselho Fiscal a ser presidi-
do pelo Dr. Paulo Tito Morgado, Presidente do Município de Alvaiázere.

PENELI – Plano de Pormenor prossegue

O Parque Empresarial para Novas Estratégias de Localização de Investimento, designado de PENELI PARK, é o novo Parque Empresarial de Penela que está a ser 
desenhado pelo Município, para o qual está já a ser desenvolvido o necessário Plano de Pormenor.

Localizado na parte norte do concelho, na zona de Alfafar, beneficiando da proximidade ao principal eixo rodoviário nacional, a Auto-estrada nº 1, e à Universidade 
de Coimbra,  é um campus de negócio multifacetado disponibilizando um centro 
de excelência para empresas vocacionadas para os sectores estratégicos identi-
ficados no Programa Director de Inovação, Competitividade e Empreendedorismo 
(PD-ICE) do Município de Penela, que integram as fileiras do agro-alimentar, das 
energias renováveis (biomassa e energia solar e eólica) e da floresta.

O aspecto central deste novo parque será o acolhimento de investidores dinâ-
micos e inovadores, que terão como base o desenvolvimento dos sectores da 
economia rural (produtos endógenos e energias renováveis) gerando uma rede 
de conhecimento entre as universidades e o tecido empresarial que pretende 
investir em PENELA, aproveitando um espaço de qualidade que valoriza as redes 
de colaboração e de  transferência de conhecimento.

O novo parque terá múltiplas e modernas valências de acolhimento de empre-
sas, de serviços de I&D e formação, de serviços partilhados de lazer, de apoio 
administrativo e de capacidade para promover eventos.
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Fórum do Desenvolvimento Económico

Realizado no dia 8 de Novembro no Auditório Municipal de Penela, o III Fórum do Desenvolvimento Económico 
voltou a demonstrar a dinâmica do Município ao congregar um conjunto de personalidades nacionais à volta de 
um tema tão candente nos tempos que correm como é o desenvolvimento económico de Portugal e, obviamente, 
do nosso Concelho.

Uma evidência que resulta deste Fórum é o reconhecimento de que 2008 foi um ano particularmente importante 
para o Município de Penela que, em claro contra ciclo com a anunciada e já reconhecida crise económica nacio-
nal e internacional, teve a capacidade de atrair e mobilizar investimento privado para o Concelho, como ficou 
demonstrado com a apresentação do Empreendimento Habitacional “Encosta do Castelo”, já em construção, e 
do empreendimento turístico das Aldeias do Esquio e Pessegueiro. 

Ao nível do investimento público impulsionador da iniciativa privada foi apresentado o Habitat de Inovação Empre-
sarial em Sectores Estratégicos (HIESE), previsto para a Quinta do Vale do Espinhal, onde o Município pretende criar 
um centro empresarial, apostando nos produtos endógenos, no turismo, na floresta e nas energias renováveis.

A tarde, o painel “Empreendedorismo e Capital de Risco” possibilitou aos participantes contactarem com os casos de sucesso 
protagonizados pela Y-Dreams, Critical Software e Instore Media, que para além de constituírem claros exemplos de inovação 
e empreendedorismo, são também um paradigma da importância do recurso ao Capital de Risco para financiamento das 
iniciativas empresariais sustentadas.

A encerrar, o painel “Portugal na Próxima Década” traçou o perfil do estado actual da economia nacional e internacional e 
apontou caminhos para inverter o decréscimo económico em que vivemos, gerando um aceso debate entre os participantes 
e oradores.

Como mensagem de fundo deste Fórum do Desenvolvimento Económico fica a convicção generalizada de que “vale a pena 
acreditar, arriscar e investir em Penela”, porque este território é cada vez mais uma oportunidade!
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Duecitânea, Hotel na Quinta da Ponte do Espinhal

O projecto Duecitânia que será desenvolvido na antiga fábrica de papel da Ponte 
do Espinhal, integra um hotel de quatro estrelas, com SPA, piscinas, jardins e 
vários espaços temáticos em que a influência romana estará presente, por força 
da proximidade com a Villa Romana do Rabaçal. Trata-se de um investimento 
privado que ronda os 3,5 milhões de euros que vem preencher a lacuna do 
alojamento turístico no concelho. 

O complexo prevê três valências (hotel, campo de férias e parque de cam-
pismo) com características específicas, mas que podem complementar-
se e gerar sinergias.

O hotel, integrando um SPA, jardins e mini-golfe, será o pri-
meiro a ser construído, aguardando apenas o respectivo 
licenciamento. O campo de férias, também já em fase de 
licenciamento, terá a forma de uma pequena aldeia em 
madeira, oferecerá diversos programas vocacionados 
para jovens com actividades como a prática de 

equitação, o pedestrianismo, os jogos tradicionais e a quinta pedagógica. O 
parque de campismo, vocacionado para roulotes e autocaravanas, será com-
plementado com o acesso aos restantes serviços do complexo (SPA, sauna, 
ginásio, piscina, centro hípico). 

Este empreendimento assume uma importância relevante na estratégia de 
desenvolvimento do município na medida em que, para além de dotar o concelho 
de uma resposta hoteleira há tantos anos reivindicada, vai criar um significativo 
número de postos de trabalho directos, bem como dinamizar todo um conjunto 
de actividades indirectas ao nível da produção e comercialização de produtos 
endógenos para consumo interno e para venda aos clientes.

1 – Porque Decidiu investir em Penela?

Nós somos por assim dizer inovadores e empreendedores, neste concelho e 
não só, em 1978 fundámos a CerciPenela, e desde 1987 na área da Educação, 
no Barreiro, com o Colégio Minerva uma iniciativa nossa também. Este projecto, 
a Duecitânea, surgiu de uma necessidade sentida pelo Colégio Minerva desde 
1992, ano em que iniciámos, no Parque de Campismo de Penela, a modalidade de 
campismo nas actividades escolares. Com o passar dos anos a faixa etária dos 
alunos participantes começou a aumentar, assim como os alunos, chegámos 
à barreira dos 200 alunos e aí sentimos necessidade de ter outro tipo de infra-
estruturas e condições de alojamento para continuar a realizar esta modalidade 
e todas as outras que iniciámos em redor do campismo.

Pela ligação que temos a Penela, era para nós indiscutível que só depois de 
esgotadas as possibilidades neste concelho, procuraríamos outro local.

Com a ajuda da Câmara Municipal, conhecedora das nossas actividades, pelos 
apoios que sempre nos deu nas diversas vezes que fizemos o acampamento 
em Penela, apenas agora conseguimos o espaço para concretizar a nossa ideia, 
ao disponibilizarem a Quinta da Fábrica na Ponte do Espinhal para venda em 
hasta pública, a oportunidade que tínhamos de agarrar para levar este ambicioso 
projecto avante.

2 – Qual o cronograma de implementação para este projecto/obra?

O projecto neste momento está entregue na Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional do Centro, para análise, para que 
possa vir a dar um parecer sobre este projecto. Após parecer favorá-

vel segue-se a aprovação do projecto de arquitectura na Câmara 
municipal de Penela, que já se encontra de acordo com 

todos os pareceres dos seus técnicos. O nome e categoria 
deste empreendimento turístico já estão aprovados pelo 
Turismo de Portugal desde Julho deste ano. Seguem-se a 
elaboração das especialidades, licenciamento, entrega 
e execução da obra.
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Esquio e Pessegueiro, do problema à oportunidade

35 milhões de euros para requalificar duas aldeias abandonadas em plena 
Serra do Espinhal, colocam o concelho de Penela no topo do investimento 
turístico em toda a área do Pinhal Interior Norte, composta por 14 conce-
lhos caracterizados pela baixa densidade demográfica, e representa o claro 
reconhecimento das incomparáveis condições oferecidas por Penela ao 
nível do património turístico e natural, da localização geográfica e, princi-
palmente, da dinâmica de desenvolvimento que caracteriza este executivo. 
Com este empreendimento, a empresa Prolote estima investir 35 milhões de 
euros para converter as aldeias do Esquio e Pessegueiro em estâncias de uso 
turístico e cultural, num projecto que prevê, entre outras valências a instalação 
de uma telecadeira até ao S. João do Deserto.

Trata-se do maior investimento privado na área do turismo de natureza na região, 
que deverá estar concluído em 2011, tendo em conta a dimensão do projecto, 
que integra cerca de 80 habitações, 45 no Esquio e 35 no Pessegueiro.

Assim, de duas aldeias abandonadas há mais de uma década, surge uma opor-
tunidade de negócio e de investimento inovadora que será mais um importante 
eixo no desenvolvimento do concelho, confirmando o princípio de que o desen-
volvimento se constrói sempre que tivermos a capacidade de transformar cada 
problema numa nova oportunidade.

1 – Porque Decidiu investir em Penela?

Manuel Ferreira - Não foi uma decisão, foi mais um acaso! Um 
dia a fazer uma viagem até à Castanheira de Pêra, ao passar 
junto ao Parque Eólico da Louçainha avistei uns muros de 
pedra no meio da vegetação, do mato! Fui até alto do monte 
para ver melhor o que era e como poderia lá chegar,  
percebi então que era uma aldeia. Conclusão, já 
não fui até à Castanheira e fui tentar descobrir 
o caminho para a tal aldeia abandonada.

Segui pelo Trilho e fui perguntando a quem 
encontrei qual o caminho para a tal aldeia, 

mas as pessoas não conheciam. Não desisti, andei por caminhos difíceis, 
caminhos florestais, mas ao fim de algumas tentativas lá cheguei! Ainda andei 
no meio das silvas a abrir caminho e vi algumas casas da aldeia. Comecei logo 
a idealizar um projecto para aquele lugar. Fui até à câmara para pedir auxílio 
para a minha ideia e o meu primeiro contacto foi o Dr. José Paz e a partir daí 
tudo começou! Desde descobrir a quem eram os donos de cada uma daquelas 
casas, até reuni-los todos para comprar.

A aldeia do Pessegueiro, surgiu numa das viagens até ao Esquio, ao ver naquele 
vale as casas que pareciam “penduradas” nas encostas. Achei tudo aquilo muito 
bonito, com casas sobre o ribeiro. Mais uma vez comecei a idealizar algo para 
aquele lugar, decidimos então aumentar o projecto “Vila Esquio”. Criando assim, 
dois espaços distintos, mas que se complementam, o Esquio a “Aldeia Rural” 
mais ligada ao turismo de repouso natureza e o Pessegueiro a “Aldeia Típica 
Desportiva”, dedicada ao turismo de lazer e desportivo. 

2 – Qual o cronograma de implementação para este projecto/obra?

Manuel Ferreira - Neste momento ainda andamos em fase de compra, por isso o 
ano de 2009 será um ano de estudos e projectos. Pretendemos após os levan-
tamentos feitos a todos os terrenos, começar a projectar toda a reabilitação da 
aldeia e construção de novas infra-estruturas.

Após a aprovação de projectos, virá a construção, uma fase mais demorada, não 
só pelas condicionantes do clima, como também pelo trabalho que envolve a re-
construção destas aldeias típicas de pedra, uma vez que se pretende manter toda 
a linha original e a construção de raiz de uma série de infra-estruturas de apoio, 

tais como, restaurantes, ginásio, spa, recepção, uma série de postos de apoio 
que devem estar por toda a zona envolvente, a telecadeira e outras mais.

2011 é o ano em que prevemos para já concluir este projecto que envolve 
um investimento de cerca de 30 milhões de euros.
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INVESTIMENTOS PRIVADOS NO TURISMO

Associação Portuguesa de Medicina Preventiva aposta na 
Obra do Dr. Bacalhau

O Centro de Bem-Estar do Espinhal, é uma unidade Turística de Saúde que se irá 
instalar nos vários Edifícios da Obra do Dr. Bacalhau, será um equipamento com 
cerca de 25 quartos, destinados ao turismo de saúde e bem-estar e que servirá 
para as pessoas fazerem programas preestabelecidos. Nesta unidade de Turismo 
de saúde, serão leccionados hábitos saudáveis de vida, com consultas médicas, 
progra mas de exercício físico acompanhado, alimentação ve getariana saudável, 
hidroterapia, massagem e outras modalidades terapêuticas do foro da medicina 
física e reabilitação, aulas diárias sobre temas de saúde, acompanhamento 
emocional e espiritual. Este projecto incluirá um total de 25 
quartos, consultórios médicos, gabinetes de fisioterapia e 
hidroterapia, sala de conferências, um restaurante vegeta-
riano, piscina coberta para hidroginástica e Ginásio.

1 – Porque a Associação Portuguesa de Medicina Preven-
tiva, decidiu investir em Penela?

Viriato Ferreira - Procurámos em todo o país. O Norte Interior 
é um local ainda pouco acessível, o Sul está dimensionado 
para os estrangeiros. Queríamos uma coisa para o país 
e esperamos que as pessoas do estrangeiro também 
venham. Tínhamos uma inclinação para escolher um lugar 
que ficasse situado entre Lisboa e Porto e com acesso um 
pouco mais fácil. 

E a região de Coimbra reúne condições excelentes, sob o 
ponto de vista humano, geográfico, demográfico e de desenvolvimento tecnoló-

gico, com bons cuidados de saúde, para ali ser estabelecido um Centro de Bem-
Estar. Além disso, trata-se de uma zona muito bonita e com muita história. 

A Câmara Municipal de Penela e a Junta de Freguesia do Espinhal deram as boas 
vindas ao projecto e, a colaboração destas entidades, tem sido preciosa para o 
desenvolvimento do projecto nesta região.

Na verdade, é uma escolha que resulta de uma combinação de vários factores. 
Penela é excelente. Está a poucos quilómetros de Coimbra e isso, juntamente 
com o apoio da autarquia e da Junta de Freguesia do Espinhal, ajudou. Penso 
que não há nada assim no distrito. É um projecto inovador ao nível do Turismo 
de Saúde 

2 – Qual o cronograma de implementação para este pro-
jecto/obra?

Viriato Ferreira - Já começámos com os trabalhos prelimi-
nares, com processos burocráticos a decorrer, estamos no 
momento a fazer as alterações ao projecto de arquitectura, 
mas esperamos ver tudo resolvido neste início de ano. 
Estamos a realizar trabalhos de limpeza e preparação dos 
edifícios, preparação do terreno para iniciar a obra quando 
tivermos as licenças. Há muitos amigos da Associação a 
voluntariar-se para prestar serviços, com pessoas que se 
juntam ao fim-de-semana a querer dar seu contributo na 
limpeza do espaço. 

Em meados de 2010 esperamos ter esta primeira fase con-
cluída, posteriormente continuaremos com as obras.
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AGRICULTURA E OS JOVENS

FACE - Formação Agrícola 
de Consciência Ecológica

Numa experiência piloto desenvolvida 
na Ferraria de S. João na segunda 
metade do mês de Julho, 12 jovens 
participaram numa acção de forma-
ção em Agricultura Biológica, deno-
minada FACE – Formação Agrícola de 
Consciência Ecológica. A iniciativa, 
coordenada pelo Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento Rural (GADRU) 
contou com o apoio da Agrobio e da 
Planeta Bio, duas entidades com cré-
ditos firmados no desenvolvimento 
de modelos agrícolas que privilegiam 
o respeito pelas condições especí-
ficas de cada espaço do território 
enquanto valor acrescentado da pro-
dução agrícola.
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Penela Feel The Land – Um Programa de enoturismo

Penela “FEEL THE LAND” ‘e um programa inovador que o município idealizou 
para promover os vinhos Terras de Sicó, através da participação de turis-
tas e residentes estrangeiros no concelho nas vindimas, proporcionando 
uma total interacção entre quem nos visita e as populações autóctones. 
Este Programa tem por objectivo aproximar o consumidor ao produtor, o 
“mundo rural” ao “mundo urbano”, promover o enoturismo como activida-
de complementar da viticultura e desenvolver o conceito do bioturismo. 
Cerca de vinte participantes, nacionais e estrangeiros integraram-se na 
vindima e provaram as iguarias da tradicional “bucha”, acompanhada 
pelo bom vinho das Terras de Sicó, em mesa improvisada em plena vinha. 
Uma iniciativa que devolve importância às actividades rurais aliando-as ao 
turismo no contexto do desenvolvimento do território.

Penela promove Tradições Rurais

Nos dias 15 e 16 de Novembro decorreu no Rabaçal o I Show Rural, uma inicia-
tiva que pretendeu promover a tradição rural e a gastronomia regional através 
de uma “tibornada” no lagar de azeite, uma matança comunitária do porco e 
um magusto, desenvolvendo o bioturismo enquanto actividade turística que 
importa sedimentar.

Com este evento o Município desenvolveu mais uma acção específica de pro-
moção da agricultura familiar e tradicional e de aproximação dos consumidores 
e turistas ao que de melhor se faz na nossa terra, proporcionando a troca de 
experiências entre gerações e entre diferentes comunidades e transmitindo o 
saber popular de algumas tradições rurais ligadas à agricultura.
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Mercado de Agricultura 
Familiar e Tradicional de 
Penela trouxe cheiros e sa-
bores da terra, deliciando 
os visitantes.

A diversidade de cores atrai o olhar 
e os aromas dos diversos produtos 
invadem-nos o olfacto. É o Mercado 
de Agricultura Familiar e Tradicional 
de Penela, com as suas 13 bancas 
onde os agricultores vendem di-
rectamente aos consumidores os 
produtos acabados de colher, possi-
bilitando-lhes usufruírem desse bem 
único que é poder aceder a produtos 
agrícolas sem a passagem pelos 
sistemas artificiais de conservação. 
Com esta iniciativa o Município preten-
de devolver à agricultura tradicional e 
familiar o valor intrínseco que nunca 
perdeu e, em simultâneo, relembrar 
os consumidores das vantagens dos 
produtos tradicionais.

“Isto é importante, porque assim fica-
mos a saber que vale a pena continuar 
a dedicarmo-nos à agricultura. Senti-
mos o nosso trabalho valorizado!” “Os 
produtos têm um sabor incomparável 
aos vendidos nos hipermercados e 
os preços não são elevados!” “Esta 
iniciativa é muito boa, estou muito 
contente, posso melhorar o cultivo 
das terras e, melhor ainda, estou a 
vender os produtos e a ter lucro!”

Mais uma iniciativa inovadora no 
concelho e na região, que teve o seu 
início em Julho e, mês após mês, 
vem reforçando o nascimento de uma 
nova relação de compromisso entre 
os produtores e os consumidores que, 
gradualmente, vão integrando a ida ao 
mercado nos seus hábitos regulares.
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PROGRAMA “PERTO DE SI”

«Perto de Si» um Programa inovador

Ao longo dos meses de Outubro e Novembro, o Município de Penela realizou um 
Programa inovador, sob o lema “Perto de Si”, visando a auscultação e debate 
dos principais problemas de cada uma das freguesias do concelho, com vista a 
arranjar soluções para os mesmos e, assim, permitir o planeamento de acções 
para o futuro possibilitando o desenvolvimento do concelho como um todo! 
“Perto de Si”, dedicou um fim-de-semana a cada uma das freguesias, envolvendo 
todos os elementos do executivo do município e todos os elementos da Junta e 
Assembleia de cada uma das freguesias.

01
02
03
04

Freguesia de S. Miguel ·

Freguesia de Sta. Eufémia ·

Freguesia de Podentes ·

Freguesia da Cumieira ·

Freguesia do Espinhal ·

Freguesia do Rabaçal ·

05
06

01 02

03 04

05

06
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VILLA ROMANA DO RABAÇAL

Exposição de Cerâmica e Pintura no Espaço-Museu

A Exposição de Cerâmica e Pintura, de Santiago Ribeiro e Maria Pedro Olaio, 
esteve patente na sala de Exposições temporárias do Espaço-Museu da Villa 
Romana do Rabaçal.

Os quadros de Santiago Ribeiro e as cerâmicas de Maria Pedro Olaio fizeram as 
delícias dos milhares de visitantes que nos meses de Março e Abril passaram 
por aquele espaço cultural do nosso concelho, merecendo especial referência 
a presença do conceituado pintor figueirense, Mário Silva, que fez questão de 
estar presente e de dar os parabéns aos artistas.

Espaço-Museu 

Exposição Temporária “Louças e Quotidianos – do Barreiro 
à Peça”

Inaugurada a 17 de Maio, no âmbito da Comemoração do Dia Internacional dos 
Museus, a exposição temporária “ louças e quotidianos: do barreiro à peça” está 
patente no Espaço-Museu da Villa Romana do Rabaçal até Maio de 2009. 

Composta pelos núcleos de olaria do Carapinhal, do Bairro Novo e da Villa Romana 
do Rabaçal, esta exposição integra um conjunto de fotografias e artefactos, 
bem como um vasto conjunto de vestígios de diferentes produções cerâmicas, 
recolhidas entre 1984 e 2007 nas áreas residencial e rústica e no balneário da 
Villa Romana do Rabaçal, produções cerâmicas contemporâneas originárias 
do Carapinhal e Bairro Novo, além dum grupo de peças cerâmicas e utensílios 
como enxadas e sachões, tudo devidamente contextualizado a nível geográfico, 
histórico, cultural, económico e social.

Com esta exposição pretende-se prestar um tributo ao oleiro de todos os tempos 
e de todos os lugares.
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Villa Romana comemora Dia Internacional dos Museus

A Villa Romana do Rabaçal foi o palco das Comemorações do Dia Internacional 
dos Museus, com a participação da representante da Direcção Regional da Cul-
tura do Centro, Dra. Ana Botelho, e do Presidente da Região de Turismo do Cen-
tro, Dr. Pedro Machado, num claro reconhecimento de que este valioso patrimó-
nio cultural constitui um produto turístico que importa valorizar e potenciar. 
Durante a sessão foi apresentado o trabalho desenvolvido no Convento de 
Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, e um vídeo com a proposta de cobertura do 
Arquitecto Álvaro Siza Vieira para a pars urbana da Villa Romana do Rabaçal. 
Esta proposta de cobertura pretende proteger os mosaicos permitindo que a 
sua reconhecida qualidade e beleza possam ser livremente partilhadas com 
os visitantes, que são cada vez mais, comprovando a importância estratégi-
ca deste sítio arqueológico no contexto do desenvolvimento sustentado do 
Município e da Região. De 2006 para 2008, o número de visitantes triplicou, 
apresentando este ano uma média mensal que já ultrapassa o milhar.

Centenas de Jovens participaram na Campanha de Traba-
lhos Arqueológicos de Verão na VILLA Romana do Rabaçal

O mês de Julho foi marcado pela campanha de trabalhos arqueológicos 
na Villa Romana do Rabaçal, transformando aquele espaço num local onde 
se cruzaram conhecimentos e amizades entre a centena de participantes 
(técnicos, investigadores, população e dezenas de voluntários) oriundos 
de Toulouse (França), Múrcia e Madrid (Espanha), Lisboa, Coimbra, Viseu, 
Fazendas de Almeirim, Condeixa, Figueira da Foz, Penela, Alfafar, Espinhal, 
Soito, Pastor, S. Sebastião, Fartosa, Ordem e Rabaçal.

Este é um trabalho que envolve uma extensa parceria englobando o Mu-
nicípio, a Associação de Amigos da Villa Romana do Rabaçal, a Junta de 
Freguesia do Rabaçal, o Departamento de Ciências da Terra da Universidade 
de Coimbra, o Polo de Penela da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, o 
Instituto dos Museus e da Conservação, a Fundação Calouste Gulbenkian, o 
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e o Instituto 
Português da Juventude.

Em simultâneo, foram efectuadas obras de conservação e restauro do 
balneário e foram realizados registos gráficos, fotográficos e tecnológicos 
pormenorizados dos pavimentos decorativos da “villa”, saídos, há mais 
de 15 séculos, das mãos de hábeis mosaicistas, que nos cumpre, hoje, 
preservar para transmitir aos nossos vindouros.
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Villa Romana do Rabaçal recebeu especialistas nacionais 
e Internacionais

A Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação do Mosaico Antigo e o 
Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da 
Fundação Calouste Gulbenkian e dos Municípios de Mértola e Penela, promo-
veram de 11 a 13 de Julho, o Ciclo de Palestras Internacional, com a temática 
“Arquitectura, Mosaicos e Sociedade da Antiguidade Tardia e Bizantina a Ocidente 
e Oriente. Estudos e Planos de Salvaguarda”. 

Este Encontro/Debate decorreu durante três dias em três locais distintos: o 
primeiro, 11 de Julho, na Fundação Calouste Gulbenkian, o segundo, em Mértola, 
e o terceiro, 13 de Julho, no Espaço-Museu da Villa Romana do Rabaçal.Este en-
contro, de grande significado científico, com participantes de Portugal, Áustria, 
Turquia, Chipre, Itália, França e Espanha, atraiu dezenas de profissionais e estu-
diosos (Historiadores, Historiadores da Arte, Arqueólogos)  da época romana  ao 
Rabaçal, reforçando o já reconhecido valor da Villa Romana do Rabaçal e dos seus 
achados arqueológicos, em particular a qualidade policroma dos seus mosaicos. 
A sessão do Rabaçal, a anteceder a visita à Villa Romana, teve como interve-
nientes : Werner Jobst (Áustria) apresentando o tema “A conservação do Grande 
Palácio dos Mosaicos” em Istambul; Lynn Passi Pitcher (Itália) com tema “A Villa 
Tardo-antiga de Palazzo Pignano”, em Cremona, Milão, e o arquitecto Álvaro 
Siza Vieira, através de uma comunicação multimédia, falando sobre o estudo 
prévio que realizou para a cobertura de protecção da Villa Romana do Rabaçal. 
Face à beleza e arquitectura única da proposta de Sisa Vieira, os especialistas 
presentes foram unânimes em reconhecer a necessidade urgente de sua cons-
trução de forma a permitir que a beleza do local e a excepcional qualidade dos 
mosaicos possa ser admirada por milhares de visitantes deste local, reforçando 
que se trata de uma obra de extrema importância para o turismo e cultura da 
região e do país.



32

CULTURA

Hora do Conto para Pais e Filhos

No âmbito das actividades regularmente desenvolvidas, a Biblioteca Municipal 
de Penela realiza na terceira terça-feira de cada mês uma Hora do Conto para 
Pais e Filhos, sob o lema “Ler Juntos”.

Trata-se de uma actividade de promoção do livro e de incentivo à leitura que 
tem como grande objectivo estimular os pais e mobilizar as famílias para a sua 
função de promotores da leitura junto dos filhos.

O caminho para a leitura começa na infância, ainda muito antes de a criança 
ter competências leitoras, quando começa a ter o gosto pelas palavras e pelas 
histórias. Os pais e restantes membros da família são fundamentais para tornar 
os filhos leitores. Falando, cantando, lendo, contando histórias enquanto eles 
são bebés ou ajudando a criança a ler quando ela entra para a escola, criando 
hábitos e rotinas com os livros e partilhando com as crianças a magia da leitura 
das histórias. A leitura e a comunicação ajuda a criança a entender o mundo, a 
adquirir uma linguagem mais rica, a melhorar a sua preparação para a aprendi-
zagem formal da leitura e ajuda pais e filhos a estreitarem os laços afectivos. 
Porque as crianças adoram tudo o que os pais lhe dão com amor, os verbos “ler” 
e “aprender” podem ser facilmente conjugados com “prazer”. Os pais reforçam, 
assim, através da leitura, a sua relação de carinho e afecto, tecem sonhos, magia 
e sobretudo fazem leitores. Através do “Ler juntos” a Biblioteca pretende ser a 
parceira dos pais neste caminho de leituras partilhadas.

Árvore da Leitura na Biblioteca Municipal

Integrada na Semana da Leitura, que decorreu de 
3 a 7 de Março, a Biblioteca Municipal de Pene-
la promoveu a poesia através da Árvore da Leitura. 
Estrategicamente colocada na área da recepção da 
Biblioteca, a “Árvore da Leitura” convidava quem por lá 
passasse a decorá-la com um poema, induzindo assim os 
utilizadores daquele espaço à leitura de poesia.

O objectivo da iniciativa foi plenamente alcançado, tal a 
profusão de poemas que preencheram todo aquele es-
paço, numa clara demonstração de que a leitura é ainda 
uma actividade aliciante, bastando que haja o arrojo de ter 
iniciativas inovadoras.
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Espólio do Dr. Bacalhau vai ser restaurado

No dia 15 de Março, na Casa da Cultura do Espinhal, foi assinado o Protocolo de 
Colaboração no Restauro e Limpeza do Espólio do Professor Doutor José Baca-
lhau, entre o Município de Penela e a Sociedade Filarmónica do Espinhal, possibi-
litando que este valioso legado possa ficar disponível e devidamente preservado.
Assim, perante a disponibilização de todo o espólio por parte da Sociedade 
Filarmónica do Espinhal, o Município de Penela compromete-se a, através de 
meios próprios ou do recurso a terceiros tecnicamente habilitados, proceder à 
limpeza de todas as peças que integram o espólio, realizando todos os trabalhos 
de, designadamente:

Separação das obras tendo por base a tipologia e etiquetagem apropriada;• 
Classificação e inventariação; • 
Elaboração de fichas descritivas, incluindo registo fotográfico, do estado de • 
conservação de todas as peças existentes, referenciando-as com a relação 
de bens;
Limpeza estritamente necessária de cada peça com recurso aos meios me-• 
cânicos e químicos adequados à particularidade de cada situação; 
Tratamento curativo e preventivo contra a acção de agentes biológicos sobre • 
materiais orgânicos; 
Acondicionamento adequado de cada obra no espaço disponibilizado para o • 
efeito, tendo em consideração que algumas se encontram desmontadas.

O Município assume a totalidade da despesa decorrente da realização dos 
trabalhos referidos, bem como de outros que, não estando elencados, pela 
sua natureza se revelem indispensáveis à obtenção dos resultados globais 
pretendidos.

Rosando expõe na Sala de Exposições do Auditório Municipal

“Diálogos com a Alma” foi o tema da exposição que, em Fevereiro e Março, esteve 
patente na Sala de Exposições Temporárias do Auditório Municipal, da autoria 
de Rosando, um pintor radicado no Espinhal que se afirma com um valor das 
artes e do concelho de Penela.
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“Encerrado para Obras” com sede em Penela

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro, o Município de Penela 
assinou um protocolo com a Companhia de Teatro “Encerrado para Obras”, 
que desde Maio de 2007 tem oficina em Penela, para fixação da sede deste 
Grupo no Concelho. 
 
O “Encerrado para Obras” vem desenvolvendo alguns projectos de dinamiza-
ção das artes de representação a partir de Penela, quer através da encenação 
de alguns trabalhos, como “Minha árvore minha casa”, quer através da reali-
zação de diversas oficinas de artes com a participação de crianças e jovens 
do concelho, quer ainda no âmbito da encenação dos voluntários figurantes 
do Penela Presépio 08. 
 
Em simultâneo, em vários locais do concelho, foram feitas exposições sob o 
tema “O que é o teatro?”, numa acção promovida pelo Projecto Território Artes 
à escala nacional. 
 
As comemorações do Dia Mundial do Teatro confirmaram a importância 
estratégica que o Município reconhece à Cultura enquanto valor fundamental 
e diferenciador para o desenvolvimento do Território.

Workshop «Fauna da Serra da Lousã – Brama dos veados»

No dia 11 de Outubro, no CISED - Centro de Interpretação do Sistema Espeleo-
lógico do Dueça, realizou-se um Workshop “Fauna da Serra da Lousã – Brama 
dos Veados”.

Esta acção foi enquadrada pelos investigadores Joana Alves e António Silva e 
destinou-se a a quem quisesse conhecer e desvendar os segredos animais 
que a Serra da Lousã esconde. Na primeira parte foi abordada a componente 
teórica, seguindo-se um passeio pedestre guiado, onde os participantes ti-
veram a oportunidade de observar a fauna da Serra da Lousã ou, pelo menos, 
detectar os vestígios da sua presença.
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”Encerrado para Obras” estreou “Minha Árvore Minha Casa”

A Companhia de Teatro residente em Penela, “Encerrado para Obras”, estreou a 19 
de Abril, no Auditório Municipal, a peça de sua autoria “Minha Árvore Minha Casa”. 
Este espectáculo representa um ano na vida de uma árvore e da fauna e flora 
que a habitam. De forma a tornar clara esta noção do tempo, a dramaturgia 
assenta numa divisão em 4 actos simbolizando cada um destes actos a 
passagem das estações (da Primavera ao Inverno) e um pequeno epílogo 
que indicia o reinício do ciclo (primavera). O início de cada um destes actos é 
marcado por modificações na caracterização da árvore (nascem flores na pri-
mavera, nascem bolotas no verão, etc.), acompanhado por um trecho musical. 
“Minha Ár vore Minha Casa” é um espectáculo de teatro adequado a 
todas as idades, ainda que direccionado prioritariamente a um públi-
co jovem em idade escolar. O espectáculo é interpretado por três ac-
tores que se desdobram, em mais de duas dezenas de personagens. 
Um espectáculo cheio de cor e musicalidade que entusiasmou desde os mais 
pequenos até aos graúdos presentes.

“Minha árvore minha casa” é um apelo à preservação da natureza, em particu-
lar da floresta, uma forma divertida e dinâmica de mostrar às crianças a sua 
importância.

Autarquia comemorou o 25 de Abril

As Comemorações do 34º Aniversário do 25 de Abril marcaram a inauguração 
de duas obras importantes para o desenvolvimento do Município: a ampliação 
da Zona Industrial de Penela (ZIP) e a Valorização Paisagística do Castelo do 
Germanelo.

A primeira assume um papel preponderante na fixação de pequenas empresas 
enquanto a segunda constitui mais uma intervenção no património cultural do 
Município acrescentando valor ao produto turístico, no âmbito do acordo cele-
brado com os proprietários daquele espaço, os descendentes do Prof. Doutor 
Salvador Dias Arnaut.

Esta cerimónia contou com a participação especial de algumas crianças da Casa 
da Criança, que junto das suas educadoras entoaram canções de liberdade.
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CULTURA

III Festival Marionetas ao Centro

Este evento, que já vai na sua terceira edição, iniciativa do Município de Penela 
em parceria com a companhia Marimbondo, teve por objectivo divulgar a Arte 
da Marioneta nas suas variadas vertentes. O Festival Marionetas ao Centro 
apresentou uma programação recheada de espectáculos teatrais, exposições 
e animação de rua, contando com a presença das Companhias Era Uma Vez, 
Teatro de Marionetas, S. A. Marionetas, Companhia Marimbondo, entre outras.  
Um programa cultural destinado a todos os públicos, com espectáculos para 
todas as idades, em particular para os mais novos que, entre outras coisas, 
podem aprender a criar marionetas e fantoches.
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CULTURA

Maria do Céu Guerra no Auditório Municipal de Penela

No dia 29 de Novembro, o Auditório Municipal de Penela recebeu a Companhia de teatro “A Barraca” com a Peça 
«O Pranto de Maria Parda», um monólogo bastante humorista, interpretado pela conhecida actriz Maria do Céu 
Guerra, numa parceria entre o Município de Penela e o Ministério da Cultura, através do Programa TerritórioArtes. 
 
O TerritórioArtes é um programa de descentralização das artes e formação de públicos do Instituto das Ar-
tes – Ministério da Cultura, que integra acções que visam criar condições de melhoria do acesso dos cidadãos 
aos bens culturais e que procuram a correcção de assimetrias regionais e desigualdades sociais, no respei-
to pelas normas constitucionais que asseguram o acesso de todos os indivíduos à fruição e criação cultural.  
Deste modo, um dos seus maiores objectivos passa pela criação de um mercado para as artes à escala nacional, contri-
buindo assim para a massificação da oferta e para a criação de condições de livre circulação das produções artísticas, 
não perdendo de vista a sua principal missão – o alargamento e formação de públicos.
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Feira do Livro

Entre 23 e 29 de Abril, a par da Feira de Produtos Endógenos e Gastronomia, 
realizou-se a Feira do Livro na Praça do Rossio, junto ao Pavilhão Multiusos, com 
o objectivo de difundir o livro e a leitura.

 Esta simbiose entre os dois eventos revelou-se bastante oportuna na medida em 
que trouxe novos públicos à Feira do Livro e, em simultâneo, permitiu a muitas 
famílias visitarem a Feira de Produtos Endógenos e Gastronomia enquanto as 
crianças, na Feira do Livro, eram acolhidas num conjunto de actividades como 
a hora do conto, teatro, pinturas faciais e, naturalmente, o cantinho da lagarta 
Sophia, onde podiam entregar-se à leitura.

Feira de Produtos Endógenos e da Gastronomia

Inaugurada no dia 24 de Abril com a presença do Director Regional da Agricul-
tura e Pescas do Centro, Eng.º Rui Moreira, a Feira de Produtos Endógenos e 
Gastronomia 2008, prolongou-se até ao dia 27 do mesmo mês, proporcionando 
às centenas de visitantes o contacto com o melhor da nossa gastronomia e dos 
nossos produtos endógenos.

Seis tasquinhas em representação de cada uma das freguesias do Concelho, 
dinamizadas pelas associações locais, diversos stands de Produtos Endógenos 
e de artesanato da região, promoveram os saberes e os sabores da nossa terra 
e região, proporcionando momentos de inegável prazer e satisfação, enquanto 
no palco foram evoluindo diversos grupos de música do concelho e algumas 
tunas académicas, designadamente a Tuna Afonsina de Guimarães, a Tuna da 
Faculdade de Farmácia do Porto e a Orchestra Pitagórica de Coimbra.
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II Concurso Doce Regional de Sicó

Integrado na Feira de Produtos Endógenos e da Gastronomia, o “II Concurso do 
Doce Regional de Sicó” tem como grande objectivo sensibilizar a população para 
a valorização das potencialidades naturais das Terras de Sicó e funcionar como 
incentivo à produção e comercialização dos produtos intimamente ligados a este 
território (noz, mel e queijo do rabaçal ou seus derivados), através da criação 
original de um doce ou bolo confeccionado com base nos enunciados produtos.

Dos oito doces a concurso, o júri, constituído por um representante do Municí-
pio, um representante da Dueceira e um Formador de Pastelaria da Escola de 
Hotelaria de Coimbra, atribuiu os seguintes prémios.

1º Prémio: “Segredos de Penela”, de Joana Forte e Ângelo Monteiro 
2º Prémio: “Sicózinhos de Penela”, de Maria Isabel Rodrigues 
3º Prémio: “Tarte de Noz e Mel”, de Marília de Jesus Rodrigues

Campeonato Regional Equestre no Espinhal

Organizada pela E.Espinhal.Ass, com a colaboração do Centro Hípico da ADFP 
de Miranda do Corvo e com o apoio do Município, realizou-se no dia 11 de Maio, 
no Campo do Calvário, no Espinhal, o Campeonato Regional Equestre, com a 
participação de duas dezenas de cavaleiros.

Tendo como cenário a bela paisagem da Serra do Espinhal, esta prova foi consi-
derada por muitos dos presentes como uma das mais bonitas do Campeonato, 
que inclui idênticas realizações nos Centros Hípicos de Quiaios, Figueira da Foz, 
Montemor-o-Velho, Miranda do Corvo e S. Caetano.
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FEIRA MEDIEVAL

Feira Medieval atraiu milhares

Nos dias 17, 18, 23, 24 e 25 de Maio, o Castelo de Penela reviveu os tempos 
áureos da reconquista com a realização da Feira Medieval.

Aproveitando o cenário natural constituído pelo Castelo e Centro Histórico da 
Vila, Penela proporcionou aos cerca de 10 000 visitantes, um conjunto único de 
recriações históricas e de animações ao vivo alusivas à época medieval.

Esta edição da Feira Medieval assumiu uma vertente lúdico-pedagógica assente 
em dois grandes temas – “Penela no reino de Leão e Castela” e “Afonso Henriques 
em Penela nas vésperas da tomada de Lisboa” – que foram desenvolvidos ao 
longo de cada um dos cinco dias de Feira, que dividiram o Castelo em vários 
núcleos: a Mouraria, o Terreiro das Bruxas, a Praça das Tabernas, o Acampamento 
Militar, o Recinto das Farsas, o Pátio dos Gaiatos (parque de jogos medievais 
para o público infantil) e a Tapada dos Horrores. 

Um sem número de quadros medievais que encheram esta feira de rigor e 
fidelidade histórica protagonizados por actores, artesãos ao vivo, comerciantes, 
tasquinhas e múltiplas representações históricas com saltimbancos, malaba-
ristas, torneios, cortejos de armas, danças e muita música.

Esta edição veio a vincar a importância desta Feira Medieval, uma vez que já há 
alguns anos que é realizada e que foi uma das primeiras no país, sendo este ano 
o ponto de partida das restantes que se realizaram nos castelos e castelejos da 
Linha Defensiva do Mondego.

Penela recebeu nesta feira milhares de visitantes que aliados a esta excelente 
animação e enquadramento histórico, aproveitaram para visitar outros locais 
marcantes do concelho, reforçando as linhas estratégicas definidas pelo PD-ICE, 
com uma aposta vincada no Turismo do Concelho.
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HOMENAGEM A LUÍS DE OLIVEIRA GUIMARÃES

I Bienal de Humor – Luis de Oliveira Guimarães

Luíz de Oliveira Guimarães, Homem do Direito, das Letras e do Teatro, dono de 
um grau humorístico inconfundível, nasceu a 19 de Abril de 1900 na Quinta do 
Castelo, no Espinhal, filho de António Alves de Oliveira Guimarães e Maria da 
Glória Alarcão Vellasques Sarmento.

Os primeiros passos e as primeiras letras aprendeu-as no Espinhal, onde o seu 
primeiro mestre-escola lhe ensinou que “a instrução serve, principalmente, para 
avaliar, não o que sabemos, mas o que ignoramos!”. E toda a sua vida será uma 
eterna pesquisa sobre o que ele ignora, e mais ainda o que todos nós ignoramos. 

Comunicador nato, conferencista de grande talento, é autor de inúmeras obras 
literárias, bem como de peças de teatro de grande valor nacional e que muito 
contribuíram para a cultura nacional.

Como tributo a este grande senhor da cultura concelhia e nacional, o Município 
de Penela e a Freguesia do Espinhal uniram-se à Família Oliveira Guimarães 
na realização da “I Bienal de Humor – Luis de Oliveira Guimarães”, no dia 8 de 
Junho, na vila do Espinhal e em Penela.

Da sessão de abertura realizada na Quinta do Castelo ressaltou a convic-
ção generalizada de que a obra e valor do Dr. Luiz d’Oliveira Guimarães é 
marcante e importante para a valorização do território deste concelho, 
bem como um marco na cultura dos inícios do séc. XX, fazendo parte de 
uma sociedade cultural inovadora para a época, com sentido de humor 
apurado.

Após a sessão de abertura e a inauguração do Núcleo I da exposição “Luís 
d’Oliveira Guimarães – Espírito de uma época”, decorreu na Rua do Castelo, 
junto à Quinta do Castelo, propriedade da Família Oliveira Guimarães, a 
Festa da Caricatura, em que 5 caricaturistas, vindos de vários pontos do 
país, desenharam com o seu traço humorístico quem por lá passou.

À tarde, o Auditório Municipal de Penela encheu para se maravilhar com as 
histórias contadas durante quase duas rápidas horas por Ruy de Carvalho, 
um dos maiores actores portugueses de todos os tempos, Laborinho Lúcio, 
juiz conselheiro e ex- ministro da justiça, e Fernando Dacosta, escritor 
e jornalista, numa tertúlia em jeito de conversa, que abarcou diversos 
momentos da vida do homenageado, desde o direito, à escrita jornalística 
e ao teatro.
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I Bienal do Humor – Concurso de Caricaturas

Com a participação de 96 artistas, oriundos de 23 países o Concurso de Cari-
caturas, subordinado ao tema “Justiça”, integrado na I Bienal de Humor “Luís 
d’Oliveira Guimarães”, teve como vencedores: 

1º prémio: “La giustiza sotto la pioggia”, de Agim Sulaj (Albania)

2º Prémio: “Aqui”, de José Santos (Portugal)

3º Prémio: “ Os nós da Justiça”, de Pavel Constantin (Roménia).

O êxito da iniciativa e a sua importância na afirmação cultural do concelho e do 
país são razões suficientes para que em 2010 a iniciativa se repita envolvendo 
o espólio cultural deixado por Luis d’Oliveira Guimarães.
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Agim Sulaj, Leonor  de Oliveira Guimarães, Paulo Júlio, Jorge  ·

Antunes, José Santos e Pavel Constantin

Agim Sulaj e Leonor  de Oliveira Guimarães ·

“La giustiza sotto la pioggia”, de Agim Sulaj (Albania) ·

“Aqui”, de José Santos (Portugal) ·

“ Os nós da Justiça”, de Pavel Constantin (Roménia) ·05
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TSF 

“Terra a Terra” em directo do Castelo de Penela

O programa “Terra a Terra” foi transmitido em directo a partir do Castelo de Penela, 
no âmbito do PenelaArtes. Ao longo de duas horas, o Presidente da Câmara, o 
responsável pelo Departamento da Cultura e o Dr. António Arnaut, falaram de 
Penela, da sua história, cultura, gastronomia, tradições, mas, fundamentalmente, 
dum concelho com futuro.

Ao longo da emissão foi abordada a oportunidade e o programa do PenelaArtes, 
com especial referência a todo o património natural e histórico de Penela, peças 
fundamentais para o desenvolvimento do Concelho, com a realização de reportagens em locais como a Ferraria de S. João, 
a Praia Fluvial da Louçainha e em S. Sebastião, no âmbito da produção artesanal do Queijo Rabaçal.

Paulo Júlio e Mário Duarte tiveram oportunidade de apresentar as características, detalhes e projectos futuros para es-
paços como a Villa Romana do Rabaçal, a cascata da Pedra da Ferida, o Castelo do Germanelo, o Centro de Interpretação 
do Sistema Espeleológico do Dueça (CISED), entre outros, bem como para a nossa gastronomia e produtos endógenos 
como o cabrito assado, o queijo rabaçal, o vinho e a noz, sempre acompanhados pelas memórias, histórias e vivências 
testemunhadas pelo Dr. Arnaut, apaixonado pela sua terra e pelas belezas deste território.

Casa do Concelho de Penela reuniu penelenses no Castelo

Casa do Concelho de Penela juntou centenas de penelenses no Castelo de 
Penela

Teve lugar no Castelo de Penela, no dia 13 de Julho, o XXIV Convívio da Casa do 
Concelho de Penela, que reuniu centenas de penelenses residentes no concelho 
e noutros pontos do país, mas em especial na grande Lisboa.

Este é um momento por que muitos esperam para recordar tempos antigos e 
histórias passadas nas terras deste concelho.

A Casa do Concelho de Penela, sediada em Lisboa, quis comemorar neste en-
contro o seu 24º Aniversário, num lugar marcante de referência da sua terra - o 
Castelo de Penela - aproveitando o facto do PenelaArtes estar a decorrer.

Num dia quente e solarengo, que convidava para as sardinhas assadas, febras 
grelhadas e outros sabores, escutou-se a Sociedade Filarmónica do Espinhal que 
proporcionou aos presentes alguns momentos de reconhecida satisfação.
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PenelaArtes dinamiza o Castelo de Penela

O PenelaArtes animou o Castelo de Penela entre 10 e 20 de Julho com um con-
junto de espectáculos de grande qualidade que se estenderam da música (jazz, 
clássica e ligeira) ao teatro e à dança, protagonizados pelo quarteto de Jazz “El 
Fad”, a Orquestra Clássica do Centro a acompanhar o tenor Carlos Guilherme, 
Nuno Guerreiro acompanhado pelo Maestro Augusto Mesquita e o Coro Alma 
de Coimbra, o grupo Les Enfants de Nysa com a peça “La Guerre est jolie”, e a 
Companhia de Dança de Almada.

Durante o evento foi assinado o Protocolo entre o Município e a Orquestra 
Clássica do Centro, que visa a defesa da qualidade artística e pedagógica, a 
promoção, com carácter de continuidade, de um conjunto de acções de índole 
cultural junto das populações para permitir criar novos públicos, incentivando 
o gosto pela música e a colaboração com músicos, instrumentistas, coros ou 
bandas locais, permitindo-lhes estágios na orquestra. 

O PenelaArtes é mais um programa que pretende promover o concelho através 
da valorização das excepcionais condições naturais do Castelo de Penela com a 
realização de espectáculos de qualidade, proporcionando ao público do concelho 
e da região o acesso a níveis de cultura artística pouco habituais na Região 
Centro, referenciando o Município como um destino cultural de qualidade onde 
a ancestralidade do espaço valoriza o que de melhor se faz ao nível da música, 
do teatro e da dança.
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Semana da Juventude

A semana da Juventude, realizada entre 23 e 29 de Junho, mobilizou a generalidade 
dos jovens do concelho para participarem nas diversas actividades disponibilizadas. 
Manhãs desportivas descentralizadas pelos mais diversos locais do concelho, 
como a Louçainha e o CISED, e tardes vocacionadas para a música, preencheram 
esta semana especial.

A grande singularidade deste evento, em especial quanto ao programa das 
tardes, assentou no facto da sua estrutura ter fugido aos figurinos tradicionais 
da actividade contemplativa e ter apostado numa actividade de experimentação. 
Primeiro com a experiência de se ser DJ por alguns instantes, aproveitando a 
presença do DJ Ride da OHM - School of Digital Arts, e da Oficina de DJ’s e Hip 
Hop. Depois a oportunidade de, sob a orientação de Rui Eduardo Paes e Miguel 
Leiria Pereira, experimentar tocar jazz durante cerca de 2 horas, demonstrando 
com esta Acção Didática de Jazz “Vamos lá improvisar”, que não é preciso 
saber apontar notas numa pauta para aprender a improvisar, assim como não 
é necessário passar pelo Conservatório para se tocar o mais fabuloso jazz. A 
terminar, tempo para experimentar a dança na Oficina de Break Dance, com o 
colectivo 12 makakos, da responsabilidade da Plastic Sound.
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19º Feira de Mel do Espinhal

Um Programa aliciante que atraiu, durante o 1º fim de semana de Setembro, 
centenas de pessoas, à 19ª edição da Feira de Mel do Espinhal, que constituiu  
um momento importante na afirmação de um dos produtos mais emblemáticos 
da região – o Mel da Serra da Lousã.

Mantendo o princípio, em que foi pioneira, de só admitir mel certificado, esta 
iniciativa contou com a presença de 35 apicultores e três toneladas de mel, e 
ainda com duas dezenas de artesãos e expositores de outros produtos endó-
genos, como o vinho Terras de Sicó e o Queijo Rabaçal integrados na Mostra de 
Artesanato e Associativismo, numa magnífica jornada de divulgação do que de 
melhor se produz e se faz na nossa terra.

Associado ao evento foi realizado o Seminário “Floresta – Potenciar o Recurso 
Económico” e uma sessão de apresentação de alguns projectos estruturantes 
para a Freguesia do Espinhal, na área da Habitação e do Turismo.

Jornadas Mágicas de Sicó

89 Espectáculos, durante 3 dias, simultaneamente em 6 concelhos.

Depois do enorme êxito do ano passado, em que foram superadas todas as 
expectativas, os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, 
Pombal e Soure foram novamente palco das JORNADAS MÁGICAS DE SICÓ com 
a realização do 2º Festival Internacional de Magia de Rua, nos dias 5, 6 e 7 de 
Setembro, numa iniciativa da responsabilidade da Terras de Sicó, em parceria 
com os seis Municípios que a constituem e o Ayuntamiento de Zamora, com 
o apoio da Direcção Regional da Cultura do Centro e da Fundación Rei Afonso 
Henriques.

Com produção da Luis de Matos Produções, Lda. e direcção artística do má-
gico Luis de Matos, as jornadas tiveram a participação de BRANDO Y SILVANA 
(Argentina), CARLOS ADRIANO (Espanha), DON LEGAFE (França), MAD MARTIN 
(Argentina), NICK NICHOLAS (Austrália) e RAFAEL BENATAR (Venezuela), que 
realizaram 89 representações em 51 locais diferentes, nos seis concelhos da 
Terras de Sicó.
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FAGRIP mostrou um Concelho mais Empreendedor

A FAGRIP, integrada nas Festas de S. Miguel, espaço de exposição e mostra das 
actividades económicas do Concelho, ficou marcada pela presença dos novos 
investidores no concelho, a quem o Município agradece a ousadia e o empre-
endedorismo demonstrados ao apostarem em Penela.

No discurso de abertura do certame, o Presidente da Câmara fez questão de 
apresentar todos os futuros projectos para o concelho, quer ao nível dos in-
vestimentos da autarquia, quer ao nível dos investimentos privados. Desde o 
Hotel na Ponte do Espinhal, em fase de licenciamento, às novas urbanizações 
de Penela e do Espinhal em regime de CDH, ao Parque das Águas Romanas, obra 
que já se iniciou junto ao Mercado Municipal de Penela, até ao grande projecto 
turístico previsto para as aldeias do Esquio e Pessegueiro.

Estamos perante um conjunto de projectos, com um investimento global de 
algumas dezenas de milhões de euros, que constituem um enorme contributo 
para o processo de desenvolvimento sustentado do Município.

FAGRIP / S. MIGUEL

Tradicional Feira das Nozes ·

Auditório das Conferências de Empreendedorismo Rural ·

Emídio Domingues, Paulo Júlio e Pedro Machado ·

Concerto dos Gene Loves Jezebel ·
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SESSÃO SOLENE DO FERIADO MUNICIPAL

Medalhas de Mérito

Durante a Sessão Solene, realizada no Salão Nobre, presidida pelo Prof. 
Doutor Alfredo Marques, Presidente da CCDRC, foram entregues Me-
dalhas de Mérito a duas personalidades – Prof. Doutor Jorge Alarcão e 
Manuel Duarte Ferreira – e a duas instituições – Sociedade Filarmónica 
do Espinhal e Sociedade Filarmónica Penelense.

Sociedade Filarmónica Penelense – Medalha de Honra de Prata

Fundada em 18 de Janeiro de 1858, a Sociedade Filarmónica Penelense 
constitui um exemplo de longevidade porque continua plena de activi-
dade e afirmação sócio-cultural no ano em que comemora 150 anos de 
actividade ininterrupta. Formou muitos jovens que ali aprenderam música 
e que, também por isso, se fizeram homens melhores, dando assim um 
enorme contributo para uma sociedade mais justa e mais desenvolvida.

Por toda a História de um século e meio, mas acima de tudo por toda a actividade 
que mantém centenas de pessoas de todas as idades à volta de uma bandeira que 
promove o gosto e a dedicação pela música e que reafirma a capacidade de sonhar 
e de fazer dos homens e mulheres do concelho de Penela, a Sociedade Filarmó-
nica Penelense é credora da Medalha de Honra de Prata do Município de Penela.

Sociedade Filarmónica do Espinhal – Medalha de Honra de Prata

Fundada em 25 de Julho de 1883, a Sociedade Filarmónica do Espinhal prestou 
inquestionáveis e valiosos serviços à comunidade onde está inserida através do 
ensino e divulgação musical. Formou muitos jovens que ali aprenderam música 
e que, também por isso, se fizeram homens melhores, dando assim um enorme 
contributo para uma sociedade mais justa e mais desenvolvida, constituindo um 
exemplo de longevidade e de afirmação sócio-cultural no ano em que celebra 
125 anos de actividade.

Por toda a sua História, mas acima de tudo por toda a actividade que mantém 
centenas de pessoas de todas as idades à volta de uma bandeira que promove 
o gosto e a dedicação pela música e que reafirma a capacidade de sonhar e de 
fazer dos homens e mulheres do concelho de Penela, em geral, e da freguesia 
do Espinhal, em particular, a Sociedade Filarmónica do Espinhal é credora da 
Medalha de Honra de Prata do Município de Penela.do Espinhal, em particular, 
a Sociedade Filarmónica do Espinhal é credora da Medalha de Honra de Prata 
do Município de Penela.
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Jorge Alarcão – Medalha de Mérito Cultural

Jorge Nogueira Lobo de Alarcão e Silva nasceu em Coimbra a 3 de Novembro de 
1934. Concluída a licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas com distin-
ção, foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian no Instituto de Arqueologia 
da Universidade de Londres, onde recebeu o prémio de melhor aluno.

Assistente da Faculdade de Letras de Coimbra a partir de 1963, doutorou-se 
em 1974, no ramo de Pré-História e Arqueologia, com uma tese subordinada ao 
título Cerâmica Comum Local e Regional de Conímbriga e em 1980 foi nomeado 
professor catedrático.

Aposentado em Maio de 2002, é autor de diversas obras e artigos, num total 
de mais de 190 títulos, onde pontificam as obras Roman Portugal, editado em 
Inglaterra 1988 e Portugal Romano e O domínio romano em Portugal que vão, 
respectivamente na 4ª e 3ª edições.

Ao desempenho na docência e da investigação soube associar diversas funções 
administrativas e políticas ao nível, designadamente, do exercício de funções 
autárquicas no Município de Coimbra, dos órgãos de direcção da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, do Museu Machado de Castro, do Teatro 
Académico de Gil Vicente e do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras 
de Coimbra.

Pelo notável currículo académico, pela sua ascendência familiar no concelho 
de Penela, em especial na Vila do Espinhal, onde passa agora grande parte do 
seu tempo e, pelo enorme contributo científico que prestou para um melhor 
conhecimento da época romana e dos seus vestígios, em geral, e da Villa Romana 
do Rabaçal, em particular.

Manuel Duarte Ferreira – Medalha de Mérito Social

Nascido no Rabaçal a 1 de Agosto de 1920, Manuel Duarte Ferreira foi alistado 
na Companhia de Saúde de Coimbra onde frequentou e concluiu o Curso de 
Enfermagem.

Trabalhou em Moçambique na área da saúde e, depois de nove anos na então 
Rodésia do Sul, regressou para ingressar nos Serviços de Aeronáutica Civil onde 
se manteve até 1975, ano em que regressa ao Rabaçal e se aposentou.

Homem de antes quebrar que torcer e incapaz de se conformar, candidatou-se à 
Junta de Freguesia do Rabaçal, tendo sido sucessivamente eleito Presidente em 
1985, 1989, 1993 e 1997, tendo ao longo destes mandatos sido um incansável 
defensor da valorização do Queijo Rabaçal, contribuindo para a constituição da 
respectiva zona de produção demarcada e para a criação da Coprorabaçal. Em 
simultâneo, foi um importante parceiro do Município na acção desenvolvida na 
Villa Romana do Rabaçal, demonstrando uma clara percepção da importância 
que aquele achado arqueológico representaria para o futuro da freguesia do 
Rabaçal e para o concelho de Penela.

Teve ainda a ousadia de escrever dois livros: “Rabaçal sua origem, tradições e 
costumes” e “Planta Medicinais - sua acção curativa e alimentação saudável”.

03

04

01
02
03
04

Medalha de Honra de Prata - Sociedade Filarmónica Penelense ·

Medalha de Honra de Prata - Sociedade Filarmónica de Espinhal ·

Medalha de Mérito Cultural - Jorge Alarcão ·

Medalha de Mérito Social -  Manuel Duarte Ferreira ·



50

PENELA PRESÉPIO 08

Penela Presépio 08

O PENELA PRESÉPIO regressou com mais encanto, mais surpresas e maior 
fascínio numa programação irresistível para os mais novos e suas famílias.

De 6 de Dezembro de 2008 e 4 de Janeiro de 2009, Penela ofereceu muita 
brincadeira, animação, cor, música e alegria, com novos espaços temáticos em 
que a magia de Natal aqueceu os corações e transportou todos para a vivência 
de um Natal autêntico!

Tempo de encontro familiar e de solidariedade, Dezembro é, para todos, um mês 
especial e único, cuja celebração natalícia se impõe e para a qual o Município de 
Penela desenhou ambientes singulares que apelaram ao nosso imaginário do 
Natal, oferecendo acções permanentes e convidativas, como foram: 

O Maior Presépio Animado do País, com 350 m2 e uma centena de figuras 
animadas;

O Presépio Tradicional do Espinhal , com cerca de 130 m2, representando 
a vila e os locais turísticos da freguesia, instalado na antiga Casa do Povo do 
Espinhal.

O Presépio Vivo com a recriação do quotidiano e dos ritmos da realidade daquela 
época, retratando as vivências dos artesãos, soldados, e outras personagens, 
revivendo-se assim as peripécias do quotidiano daquelas gentes.  

Tree Parade: Instalação no castelo e vila de Penela da notável Exposição Tree 
Parade, resultado de um concurso de âmbito nacional, da responsabilidade da 
Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e da Direcção-Geral 
dos Recursos Florestais, cujo objectivo se prendia com a sensibilização da 
população escolar na luta contra os incêndios.    

Roteiro de Presépios: Nas igrejas matrizes de Cumieira, Podentes e Rabaçal e na 
Igreja da Misericórdia estiveram expostos 40 presépios, dos mais tradicionais 
aos alternativos, no âmbito do concurso de presépios. 
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Semana da Natureza e Poesia leva crianças à Louçainha

De 10 a 14 de Março, as crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho participaram nas comemorações da Semana da Natureza e da Poesia, 
antecipando o Dia Mundial da Árvore, Dia Mundial da Poesia e Dia Mundial da 
Água, na Semana da Natureza e da Poesia, na Praia Fluvial da Louçainha onde, 
para além dos momentos de poesia, houveram jogos tradicionais e um animado 
atelier de dança, em que puderam aprender um pouco de aeróbica.

De forma a perceberem de onde vem a água para a torneira lá de casa, visitaram 
a barragem e captação da Louçainha e a estação de tratamento, para além de, 
cada uma das crianças ter ainda plantado uma árvore, contribuindo assim para 
a reflorestação daquela Serra.

Este programa foi realizado no âmbito do Projecto Municipal de Sensibilização, 
Informação e Educação Florestal e Ambiental, focando a importância do patrimó-
nio florestal da região, nomeadamente ao nível da sua protecção e preservação, 
dando ênfase à prevenção dos incêndios florestais.

Ainda no âmbito deste projecto, apoiado pelo Fundo Florestal Permanente, 
foram elaborados e distribuídos pelas crianças alguns materiais educativos, 
designadamente o DVD “A Importância da Floresta”, a brochura “Conhecer as 
Árvores.... Compreender a Floresta”, um conjunto de 10 posters e um guia de 
boas práticas.
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Entrega de Material didáctico nos Jardins de Infância do Concelho

01 02
03

04 05

01
02
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Jardim de Infância do Espinhal ·

Jardim de Infância de Penela ·

Jardim de Infância de Podentes ·

Jardim de Infância do Rabaçal ·

Jardim de Infância da Cumieira ·05
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Empreendedorismo nas Escolas

O “Projecto de Empreendedorismo nas Escolas”, uma parceria entre o Município 
de Penela, o Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro e a empresa GesEntrepre-
neur, constituiu uma acção específica de actuação ao nível da Educação com o 
objectivo de gerar nos alunos dos diversos níveis de ensino uma predisposição 
para serem empreendedores, alterando as suas atitudes e comportamentos 
perante as solicitações que o dia-a-dia lhes coloca e dotando-os de ferramentas 
que lhes permitam fazer a gestão de mini-negócios.

Pretendeu-se assim demonstrar que ser empreendedor é um modo de vida, atra-
vés da desmistificação do conceito de empreendedorismo e da familiarização 
dos alunos com conceitos empresariais, incentivando o espírito de iniciativa, de 
cooperação, de competitividade, de partilha de experiências e ideias, de forma 
a proporcionar o estabelecimento de novos horizontes aos jovens.

No âmbito do plano do projecto foram realizadas algumas acções fora de portas, 
no ambiente real de negócio proporcionado pelo Mercado Municipal, com os 
alunos a promoverem a venda de diversos materiais por eles desenvolvidos ou 
seleccionados, desde livros antigos a bolos, a canetas, coelhos, sementes, etc.

Com estas acções foi possível dar execução prática a conceitos teóricos apre-
endidos nas aulas, como Características do Empreendedor, Geração de Ideias, 
Comunicação, Liderança, Tomada de Decisão, Criatividade, Marketing, Finanças 
e Plano de Negócios

Foi uma manhã educativa e bastante divertida, em que temáticas aprendidas 
nas aulas foram avaliadas pelos professores que estiveram presentes e pelos 
“clientes” que por lá passaram.

EDUCAÇÃO
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Jardim de Infância do Espinhal ·

Jardim de Infância de Penela ·

Jardim de Infância de Podentes ·

Jardim de Infância do Rabaçal ·

Jardim de Infância da Cumieira ·05
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ETP Sicó aposta no Curso de Técnico de Energias Renováveis

A Escola Tecnológica e Profissional de Sicó – Pólo de Penela tem na sua oferta 
formativa, desde o início do presente ano lectivo, o Curso de Técnico de Energias 
Renováveis, vertente Energia Eólica, colocando assim à disposição dos estudantes 
do concelho, e não só, um novo curso que tem a particularidade de ser direccionado 
para uma área tecnológica que se encontra em franco crescimento.

Reconhecida, ao longo das suas duas décadas de existência, pelas suas boas prá-
ticas ambientais, repercutidas numa série de galardões, que vão desde o Prémio 
Ilídio Pinho, do Projecto Ciência Viva, ao recebido do Rock in Rio Escola Solar, em 
que foi a única escola vencedora no distrito, o Pólo de Penela da ETP Sicó tem agora 
um curso particularmente virado para a vertente ecológica da energia.

Este curso, o primeiro em que o número de candidaturas foi largamente superior 
ao número de alunos que foi possível admitir, enquadra-se na estratégia de de-
senvolvimento definida pelo Programa Director de Inovação, Competitividade e 
Empreendedorismo (PD-ICE) do Município de Penela, que identifica como um dos 
factores de desenvolvimento, a aposta nas energias renováveis.

Jardins de Infância em exposi-
ção nos Paços do Concelho

Entre 16 e 20 de Junho quem passou pelos 
Paços do Concelho teve a oportunidade de 
admirar uma mostra trabalhos realizados 
pelas crianças dos Jardins de Infância de Pe-
nela, Cumieira, Espinhal, Rabaçal e Podentes, 
ilustrando as matérias leccionadas ao longo 
do ano lectivo de 2007/2008.
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Dia Mundial da Criança e do Ambiente assinalado com a 
Feira do Empreendedor Júnior e Olimpíadas Ambientais e 
Empreendedoras

Quatro centenas de crianças do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico do 
Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, da CerciPenela e da Casa da Criança, 
participaram na Feira do Empreendedor Júnior e nas Olimpíadas Ambientais e 
Empreendedoras, que contaram com a participação especial da Max Portugal 
e da GesEntrepreneur, entidades ligadas ao empreendedorismo nas Escolas, 
que conceberam e coordenaram a acção no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial da Criança.

Este evento serviu para reforçar e reconhecer o potencial empreendedor das 
crianças participantes e também o contributo dos Professores que estiveram 
envolvidos de forma empenhada e muito empreendedora na preparação das 
actividades para a Feira do Empreendedor Júnior, em que os alunos puderam 
desenvolver as competências adquiridas ao nível da autoconfiança, comunica-
ção, trabalho em equipa, resiliência, relacionamento interpessoal, criatividade 
e inovação, planeamento e organização.

Neste contexto temático foi possível uma abordagem criativa e divertida do 
tema Ambiente, no âmbito das Olimpíadas Ambientais e Empreendedoras, no 
magnífico cenário proporcionado pelo ancestral Castelo de Penela, através da 
realização da Gincana “Max, Protege o Ambiente contigo” para as crianças do 
Pré-escolar e um “Peddy Paper” para os alunos do 1º ciclo, sempre com o apoio 
e a animação de um grupo de alunos do Pólo de Penela da ETP Sicó.

Na parte da tarde, para além de receberem os respectivos diplomas, as crianças 
tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho de um reconhecido empreen-
dedor – o Dr. Octávio Mateus – que partilhou a sua experiência de Paleontólogo 
que recentemente, na Mongólia, recolheu ossos de um estranho Dinossauro 
chamado Terizinossauros até agora pouco conhecido.

01

01 Octávio Mateus ·
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Fórum da Educação é um incentivo à excelência no ensino!

Nos dias 9 e 10 de Setembro, o Município de Penela realizou a 3ª Edição do Fórum 
da Educação, inserido na abertura do novo ano lectivo, promovendo o debate 
de novas estratégias e políticas educativas, com a presença de cerca de uma 
centena de profissionais da educação.

Na razão de ser deste fórum está a necessidade de o Município se afirmar como 
tendo uma Educação para a excelência, na linha de rumo preconizada PD-ICE que 
identifica esta área como um dos pilares de desenvolvimento deste território.

A aposta vai continuar a ser na formação em Empreendedorismo, que este ano 
teve inicio nas escolas do concelho e que resultou num sucesso, dando origem a 
formas inovadoras e estimulantes de ensino, que foram demonstradas no final 
do ano na Feira do Empreendedor Júnior.

Durante este 3º fórum, os vários painéis contaram com a presença dos melho-
res exemplos nacionais que deixaram conselhos e sugestões aos professores, 
de realçar a apresentação pública, por parte dos alunos do Agrupamento de 
Escolas Infante D. Pedro do Programa Nacional de Empreendedorismo, em que 
cada um explicou as actividades empreendedoras que realizaram ao longo do 
passado ano lectivo.

EDUCAÇÃO
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Alunos da EBI Infante D. Pedro de Penela apresentam as actividades  ·

desenvolvidas no Projecto de Empreendedorismo na Escola

Auditório do Fórum Educação ·

Recepção aos Professores no Salão Nobre da Câmara Municipal de Penela ·

Isabel Alçada ·

2º Painel “Inovação, Desenvolvimento e Tecnologia na Escola” ·
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I Gala Anual da Educação celebra o Mérito e a Excelência

A I Gala Anual da Educação Crédito Agrícola foi provavelmente o maior aconte-
cimento já vivido pelo Pavilhão Multiusos de Penela. Com efeito, no dia 20 de 
Setembro, aquele espaço encheu para assistir a um dos maiores momentos 
de afirmação da excelência das pessoas do concelho, corporizada em todas 
as crianças e jovens que subiram ao palco para receber o prémio de “Mérito 
Escolar 2007/2008”, transformando este momento num estímulo para elas, 
para os pais e para toda a população.

Sob o lema “Penela, Educação para a Excelência”, este evento, que teve o apoio 
da Presidência da República com a presença do assessor para os assuntos 
sociais, Prof. Doutor David Justino, da Universidade de Coimbra, representada 
pelo Magnífico Reitor, Prof. Doutor Seabra Santos, foi uma organização do Muni-
cípio em parceria com o Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, com o Pólo 
de Penela da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó e com o Crédito Agrícola, 
tendo como grande objectivo incentivar o desempenho escolar em todos os seus 
níveis e premiar o mérito, numa assumida cultura de valorização da excelência 
enquanto instrumento preponderante para o desenvolvimento económico, 
cultural e social dos jovens e, consequentemente, da sociedade em geral.

O prémio de Mérito Escolar foi atribuído aos melhores alunos de cada ano de 
escolaridade (do 4º ao 12º), bem como aos que concluíram a Licenciatura com 
media de 14 ou superior.

Foram ainda divulgadas as três melhores ideias de negócio desenvolvidas no 
âmbito do II Curso de Empreendedorismo realizado em Penela, pela universidade 
de Coimbra, através do Gabinete de Apoio às Transferências do Saber, num claro 
sinal de que a aprendizagem não se esgota na Escola, mas antes continua ao 
longo da vida numa busca permanente da excelência.

A alegria dos alunos por terem sido reconhecidos pelo seu trabalho ao longo do 
último ano lectivo era evidente e foi com orgulho e emoção que muitos afirma-
ram “este ano vou esforçar-me para cá estar novamente para o ano!”.

EDUCAÇÃO
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Melhores alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Básico ·

Maria Cristina Dias, Seabra Santos e Pedro Saraiva ·

Melhores alunos do ensino secundário corrente e profissional  ·

Melhores alunos do ensino universitário e da melhor ideia de negócio do II curso de Empreendedorismo ·

Vista geral ·
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Inauguração da Valorização Paisagística do Sítio do Castelo do Germanelo

A Valorização Paisagística do Sítio do Castelo do Germanelo, inaugurada a 25 de Abril, veio encerrar a reabilitação de um 
novo roteiro turístico do Concelho,  composto pelas seis maravilhas do património histórico e natural, que são, além do 
já citado, a Praia Fluvial da Louçainha, o Centro de Interpretação do Sistema Espeleológico do Dueça, a Villa Romana do 
Rabaçal, o Castelo de Penela e a Pedra da Ferida.

Esta valorização paisagística foi inaugurada pelo neto do Professor Salvador Dias Arnaut, proprietário do castelo, e por José 
Ribeiro, representante da Região de Turismo do Centro, que junto de dezenas de pessoas, fizeram o percurso pedestre 
até à muralha, de onde agora, graças à plataforma construída se pode apreciar a maravilhosa vista do vale do Rabaçal. A 
cerimónia contou ainda com a leitura do foral do Germanelo, pela companhia de teatro residente, “Encerrado para Obras”.

01 Fernando Calado, António Alves, Paulo Júlio, José  ·

Ribeiro e Manuel Arnaut

01
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Pedra da Ferida com acesso reabilitado

No dia 22 de Março, Dia Internacional da Água, foi inaugurado o percurso pe-
destre da Pedra da Ferida, com uma caminhada iniciada junto ao Calvário, no 
Espinhal, que só terminou junto à magnífica cascata em pleno vale da Ribeira 
da Azenha, com a participação de uma centena de caminhantes a desafiarem 
a chuva persistente.

A intervenção efectuada no percurso e no parque de Lazer da Pedra da Ferida, 
comparticipada pelo Programa AGRIS, incidiu na limpeza da vegetação do espaço 
envolvente, na beneficiação do percurso pedestre e na instalação de diverso 
equipamento, nomeadamente a construção e instalação de pequenas pontes, 
mesas, bancos, papeleiras e sinalética adequada.

Mais uma acção do Município enquadrada na estratégia de valorização do patri-
mónio natural enquanto factor de desenvolvimento turístico do Concelho.

TURISMO E PATRIMÓNIO
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01 Cascata da Pedra da ferida ·

Paulo Júlio, Jorge Pereira, Pedro Machado e              ·

Mário Nunes

Caminhada ·

Caminhada ·
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ALDEIAS DE XISTO

Ferraria de S. João - Rede de Aldeias do Xisto

Concluída a recuperação de 18 habitações

A operação de reabilitação urbana da Ferraria de São João, ao nível da componente privada, concluiu a intervenção das 
fachadas e coberturas em mais 18 edifícios destinados a Habitação, num investimento de cerca de 210.000,00€.

Integrada na “Rede de Aldeias do Xisto”, com mais 22 aldeias distribuídas por 13 concelhos, a Ferraria de S. João é já um 
dos principais factores de atracção de novos residentes e de investidores para um território com um potencial turístico 
crescente em várias áreas, designadamente o turismo natureza e a prática de BTT.

Entrar, hoje, na Ferraria de São João é descobrir um espaço em mutação.

O estado de adormecimento em que se encontrava a aldeia está a dar lugar a um espaço de encontro de gerações e 
culturas, onde se desfrutam espaços, onde se cruzam pessoas, onde se convive e vive.

Estes são os resultados, que começam já a ser visíveis, de uma operação de reabilitação urbana que tem como gran-
des objectivos: preservar a identidade local, estimular a auto-estima das populações, promover o desenvolvimento da 
economia local e a qualidade de vida dos habitantes.

Localizado na Freguesia da Cumieira, o aglomerado urbano da Ferraria de S. João espraia-se adoçado a uma encosta 
exposta a poente, com largas vistas sobre um vale e protegido por uma crista quartzítica no lado oposto.

As construções são de natureza simples, como as suas gentes, executadas com as matérias disponíveis nas redondezas 
– o xisto, o calcário, o quartzito, o barro, a madeira,... são o reflexo de hábitos, costumes, tradições. A potencialização 
deste património humano, construído e natural promoveu já a atracção de novas pessoas à aldeia e possibilitou o apa-
recimento de projectos de valorização/dinamização deste espaço rural enquanto espaço cultural, de recreio e lazer.
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Prémios para as varandas e jardins mais floridos

Melhorar a auto-estima dos cidadãos, apelando ao seu sentido estético e 
ao seu espírito comunitário foi o grande objectivo do concurso “Concelho a 
Florir”, realizado pelo Município em colaboração com as Juntas de Freguesia. 
Ao nível de cada freguesia e ao nível do concelho foram premiados os seguintes 
jardins e varandas:

Prémio Freguesia:

Cumieira:

1º prémio – Maria Manuela Mendes

Espinhal:

1º prémio – Maria Filomena Coimbra 

2º prémio – Ana Paula Rosa

3º prémio – Maria do Céu Craveiro

Rabaçal:

1º prémio – Maria Augusta Santos

2º prémio – Leonor dos Santos

3º prémio – Ilda Piedade Garrido

Santa Eufémia:

1º prémio – Maria Fátima Vaz Lopes

2º prémio – Maria Paula Balbis Reis

3º prémio – Gracinda Rodrigues Duarte

S. Miguel:

1º prémio – Mário Mendes

2º prémio – Maria Isilda Nunes França

3º prémio – Rosa Maria Loureiro

Prémio concelhio:

1º prémio – Mário Mendes

2º prémio – Maria Manuela Santos Mendes

3º prémio ex-aequo – Maria Filomena Coimbra ex-quo

      Maria de Fátima Vaz Lopes
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Vencedora da Freguesia da Cumieira ·

Vencedores da Freguesia do Espinhal ·

Vencedores da Freguesia do Rabaçal ·

Vencedores da Freguesia de Sta. Eufémia ·

Vencedores da Freguesia de S. Miguel ·

Vencedoras do 3º lugar Concelhio ·

Vencedora do 2º lugar Concelhio ·

Vencedor do 1º lugar Concelhio ·
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Louçainha hasteou a 1ª Bandeira Azul em praia fluvial!

Pelo segundo ano consecutivo a Praia Fluvial da Louçainha teve Bandeira Azul 
num claro reconhecimento da qualidade global daquele espaço de lazer.

Com a presença de mais de uma centena de pessoas, a cerimónia de hastear 
das bandeiras azul e de praia acessível, contou com a presença, para além dos 
representantes da Freguesia do Espinhal e do Município, das entidades envol-
vidas neste processo, designadamente o Dr. Carlos Pereira, representante da 
Praia Acessível, a Drª Teresa Goulão, Vice-Presidente da ABAE, o Dr. José Ribeiro, 
representante da Região de Turismo do Centro, a Profª Drª Teresa Fidelis, Presi-
dente da ARH do Centro e o Comandante do Porto da Figueira da Foz.

Ao longo deste dia decorreram inúmeras actividades lúdico-desportivas, entre 
elas uma mega aula de aeróbica com a participação do ginásio Phive (Coimbra), 
um peddy-paper, jogos tradicionais e desportos náuticos.

Durante a época balnear a Biblioteca Municipal teve à disposição dos banhis-
tas um vasto conjunto de livros, de jornais e de revistas para leitura gratuita.
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Baptismos de Mergulho na Praia Fluvial da Louçainha

No dia 29 de Agosto a Praia Fluvial da Louçainha foi palco de uma acção deno-
minada “Baptismos de Mergulho”, inserida numa iniciativa que, durante aquele 
mês, percorreu as várias Praias Fluviais da Rede das Aldeias do Xisto, propor-
cionando aos banhistas a experiência de observar a diversidade subaquática 
e a sensação única de estar submerso em locais com alguma profundidade, 
devidamente acompanhados por monitores certificados.

“Viagem Virtual” ao Mundo dos Resíduos

O Pavilhão Móvel “Resíduos em Movimento – uma viagem virtual” permitiu que 
os alunos do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro pudessem contactar 
com o mundo dos resíduos e usufruissem de todas as actividades lúdicas e 
didácticas que ensinam e ilustram o funcionamento do sistema de tratamento 
e valorização de Resíduos Sólidos Urbanos.

Este projecto foi concebido pela YDreams em conjunto com a EGF (Grupo Águas 
de Portugal) que engloba uma série de empresas ligadas ao tratamento de resí-
duos, tais como a ERSUC, com o objectivo de sensibilizar as pessoas para toda 
a problemática dos resíduos, recorrendo a alta tecnologia que tenta demonstrar 
toda uma série de processos utilizados para o tratamento, valorização e depo-
sição dos RSU, focando a importância da reciclagem e reutilização racional dos 
recursos naturais para o meio ambiente.
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Águas do Mondego investem no Concelho

A empresa Águas do Mondego apresentou no Centro de Interpretação do Siste-
ma Espeleológico do Dueça (CISED), os investimentos que aquela empresa vai 
realizar no concelho, com a construção dos dois Subsistemas de Saneamento 
(Quinta de Cima e Cerejeiras), que vão garantir o correcto tratamento dos efluen-
tes domésticos produzidos por cerca de 6.000 habitantes deste Município, e o 
Subsistema da Louçainha, que vai fornecer água a 90% da população.

O Subsistema de Quinta de Cima, o maior do concelho, que se estende desde a 
Venda das Figueiras até Podentes, com um investimento de aproximadamente 
4,9 milhões de euros, servirá 82% da população (cerca de 5.000 habitantes). 
É composto por uma ETAR, duas Estações Elevatórias (Vendas de Podentes 
e Quinta de Cima), 0,75 Km de condutas elevatórias e 31Km de colectores 
gravíticos.

O Subsistema de Cerejeiras, servindo 8% população (cerca de 1.000 habitantes), 
com um investimento de mais de 2,3 milhões de euros, inclui a construção da 
ETAR de Pisão/ Cerejeiras.

Ao nível do abastecimento de água, a Águas do Mondego está a construir o 
Subsistema da Louçainha que vai garantir o fornecimento de água a 90% do 
concelho e à freguesia de Vila Nova  no concelho de Mirando do Corvo.

Este Subsistema, com um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros, e 
a ligação ao Subsistema da Boavista, em Coimbra, permitindo assim o reforço 
de caudais em época estival, é composto por uma Estação de Tratamento 
(Cancelas), três reservatórios (Vieiros, Fonte Fria e Louçainha), duas captações 
(Louçainha I e Louçainha II), três Estações Elevatórias (Vieiros, Fonte Fria e 
Cancelas) e cerca de 17 Km de Condutas Adutoras.

A primeira fase passa pela empreitada de remodelação da conduta adutora entre 
a Barragem da Louçainha e a ETA de Cancelas, prevista para o início deste ano, 
representando um investimento da ordem dos 0,5 milhões de euros, permitindo 
aumentar substancialmente o fornecimento de água à ETA. As restantes infra-
estruturas deste Subsistema estão em fase final de projecto, prevendo-se o 
lançamento do concurso da empreitada para muito breve.
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Mapa da intervenção da Águas do Mondego no Concelho ·

Sérgio Hora Lopes apresenta o Projecto ·
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Dona Felícia, a mais idosa do concelho, comemorou 107 anos
Foi no dia 13 de Abril, que o Município de Penela se quis juntar à Dona 
Felícia e família para comemorar a sua bonita idade, 107 Primaveras!

A sua casa encheu-se de alegria e de familiares para com ela comemorarem esta 
importante data e a emoção foi muita. Sensibilizada pela presença de todos, 
revelou estar de boa saúde e preparada para comemorar mais aniversários.

Autarquia distribui fundos do Jantar Penela Solidária

As cinco IPSS do concelho agradecem este tipo de iniciativa

O Jantar “Penela Solidária” realizado no final do Penela Presépio 07, com a participação de cerca 300 pessoas, gerou um 
saldo de 5.170,01€, resultante do leilão dos seis presépios vencedores do concurso concelhio, das melhores gravuras 
provenientes do I Encontro Internacional de Arte Jovem e de quadros cedidos por pintores concelhios, num total de 20 
obras.
Esta verba foi distribuída pelas cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho em função do respectivo 
número de utentes, cabendo a cada uma os seguintes montantes:
Santa Casa da Misericórdia de Penela – 1.951,98€
CerciPenela – 1.324,59€
Casa de Beneficência Conselheiro Oliveira Guimarães – 730,21€
Associação Quinta das Pontes – 457,79€
Cáritas Diocesana de Coimbra – Centro de Dia de Cumieira – 705,44€
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Expo-Saúde visitada por centenas de pessoas

Nos dias 6 e 7 de Julho decorreu no Auditório Municipal de Penela, a Expo-Saúde, 
uma acção promovida pela Associação Internacional de Temperança (AIT), 
Associação Portuguesa de Medicina Preventiva e Município de Penela com a 
colaboração do Centro de Saúde de Penela, com a participação de cera de três 
centenas de pessoas.

A Expo-Saúde – “Teste a sua Saúde” teve como objectivo promover estilos 
de vida saudáveis através da educação sobre saúde e do despiste de várias 
doenças comuns, através da realização gratuita de  vários testes (colesterol 
total, glicose, tensão arterial, densitómetria óssea, Teste de Endurance Física 
de Harvard, medição de percentagem de gordura corporal, avaliação do Seu 
Risco Cardíaco e da Idade pela Saúde, entre outros) e do aconselhamento sobre 
como melhorar a saúde. 

Durante os dois dias em que a exposição decorreu, contou com a visita de 
centenas de pessoas que quiseram saber como estava a sua saúde e ouvir os 
conselhos médicos para levar uma vida saudável.

O programa incluiu ainda as conferências: “Estilos de Vida Saudáveis”, pelo Dr. 
Viriato Ferreira, e  “O AVC e as Doenças Cardiovasculares”, pelo Dr. David Esteves.

Curso de Iniciação à Nutrição e Cozinha Vegetariana

Nos dias 22 e 23 de Novembro, realizou-se na Biblioteca Municipal de Penela um 
Curso de Iniciação à Nutrição e Cozinha Vegetariana, organizado pela Associação 
Internacional de Temperança e Associação Portuguesa de Medicina Preventiva 
com o apoio do Município, tendo como grande objectivo ensinar as duas dezenas 
de formandos a confeccionarem refeições mais saudáveis, tendo como base o 
conhecimento das reais necessidades do organismo e os alimentos que melhor 
as poderão satisfazer.

Seminário 5 dias para aprender a lidar com o stress

Nos dias 27, 29, 30 de Novembro e 1 de Dezembro, a Associação Interna-
cional de Temperança e a Associação Portuguesa de Medicina Preventiva, 
com o apoio do Município, promoveram um Seminário sob o tema “5 dias 
para controlar o seu stress”, com o objectivo de promover melhor qualidade 
de vida através do auto-controle desse mal do século XXI que é o stress. 
O seminário permitiu aos cerca 22 participantes aprender algumas técnicas 
e concelhos sobre:

Como resolver conflitos familiares; ·

Como conseguir melhores relacionamentos interpessoais; ·

Como administrar o seu tempo; ·

Como desenvolver uma imagem positiva de si próprio. ·
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Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da 
Misericórdia de Penela inaugurada pelo 1º Ministro de 
Portugal

A Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de 
Penela foi inaugurada pelo 1º Ministro, José Sócrates, e pela Ministra da 
Saúde, Ana Jorge, no âmbito da presença do Governo no Distrito de Coimbra. 
José Sócrates defendeu que a criação de uma rede de cuidados continuados é 
uma das mudanças “mais importantes” na saúde, o que implica a parceria entre 
privados, misericórdias e o Ministério da Saúde, tendo assinado oito acordos com 
misericórdias e outras instituições de solidariedade social, em que se inclui a 
Naturidade, com sede em Freixiosa, com vista à criação de mais de cem camas 
de cuidados continuados nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Leiria.

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
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Ana Jorge, Paulo Júlio, Primeiro Ministro de Portugal e Isabel  ·

Görne

Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia ·

Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Manuel Ramos ·

Plateia  ·
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Semana do Idoso

A Semana do Idoso, realizada de 7 a 11 de Julho, uma iniciativa do Município, 
através do Gabinete de Acção Social, e da Rede Social de Penela, levou algumas 
centenas de seniores a participarem num conjunto de actividades inovadoras 
que lhes proporcionaram o contacto de proximidade com áreas e actividades a 
que habitualmente não acedem.

Foram efectuadas actividades em espaços tão diversos como a Praia Fluvial 
da Louçainha, a Biblioteca Municipal de Penela, o Portugal dos Pequeninos e 
o Parque Verde do Mondego, em Coimbra, sempre numa perspectiva de pro-
mover o conhecimento e o bem-estar deste escalão etário, aumentando a sua 
auto-estima.

Meio milhar de Seniores visitaram Fátima

No dia 23 de Julho, integrado na Comemoração do Dia Mundial dos Avós, 
mais de meio milhar de seniores do concelho visitaram o Santuário de Fáti-
ma, numa viagem organizada pelo Gabinete de Acção Social do Município.

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
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Município inaugurou Loja Social

Tornando a época do Natal ainda mais solidária, o Município de Penela inaugurou 
a Loja Social, um espaço destinado a ser um ponto de encontro entre quem dá 
e quem mais necessita.

Um local onde se pretende envolver toda a comunidade no apoio às famílias 
carenciadas do concelho, com o objectivo de tornar Penela um concelho cada 
vez mais solidário.

Nesta loja estará disponível, para os mais carenciados, uma grande variedade 
de bens, como roupas, brinquedos, electrodomésticos, etc.

Instalada no Edifício da Acção Social, esta loja é um importante “instrumento” 
para toda a rede social, que em conjunto com o Gabinete de Acção Social da 
autarquia, poderá agora dar resposta e encontrar soluções para os casos de 
carências por eles detectados.

Uma cerimónia que contou a presença do Dr. João Pimentel, Presidente da ARS 
Centro, com a qual o Município de Penela assinou, neste dia, um protocolo de 
parceria regional para a criação de um serviço de saúde móvel para os utentes 
de todo o concelho.

Assinados foram também os primeiros protocolos entre as IPSS’s do concelho 
e os primeiros voluntários inscritos no Banco de Voluntariado, sendo este o 
primeiro passo da actividade solidária deste banco.

A partir de agora a Loja Social de Penela tem as portas abertas para receber 
donativos e proceder à sua respectiva distribuição por quem mais necessita.
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Paulo Júlio, João Pimentel e António Alves ·

Montra da Loja Social ·

Loja Social ·03
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PROTECÇÃO CIVIL E FLORESTAS

Rede Viária Florestal

A tendência para o aumento do risco de incêndio florestal obriga a tornar o nosso 
território menos vulnerável. Importa por essa razão aumentar a gestão activa 
dos espaços florestais e desenvolver processos que permitam aumentar o nível 
de segurança de pessoas e bens. 

A exemplo disso está a decorrer junto do lugar de Favacal, a construção de um 
caminho/ faixa corta-fogo,  numa extensão de 760 metros, que para além de  
criar uma zona de  descontinuidade horizontal e vertical da vegetação que con-
tribui para travar o avanço em caso de incêndios florestais, também permite a 
circulação e posicionamento de viaturas de bombeiros no combate e a melhor 
protecção da aldeia.

Infra-estruturas de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(DFCI)
Sinalética

Com o objectivo de maximizar a utilização de infra-estruturas de apoio à 
prevenção e ao combate de incêndios florestais, procedeu-se à colocação de 
sinalética.

Em termos de tipologia procedeu-se à colocação de sinalética direccional e de 
painéis informativos e educativos de modo a identificar caminhos de acesso 
(rede viária florestal) a lugares e aldeias, caminhos sem saída e pontos de água.

Nas imagens seguintes apresentam-se exemplos da tipologia de sinalética 
adoptada pelo Município de Penela.
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Protocolos com Bombeiros de Penela

No dia 13 de Julho foram assinados três protocolos com a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Penela, com vista ao estabelecimento de 
parcerias na utilização de Equipamentos Municipais, na Prevenção Florestal e 
na Vigilância e Segurança da Praia Fluvial da Louçainha.

Assim, os Bombeiros assumiram a realização da vigilância de incêndios florestais 
durante a época de fogos, bem como a vigilância da Praia Fluvial da Louçainha, 
contribuindo assim para o reforço da segurança dos utentes daquele espaço de 
lazer, enquanto o Município disponibiliza a utilização gratuita dos Equipamentos 
desportivos Municipais, tais como a Piscina Municipal, o Pavilhão Multiusos, o 
Campo de Futebol de S. Jorge, o Campo de Ténis, entre outros, pelos elementos do 
corpo de bombeiros, proporcionando-lhes acesso à prática desportiva associada 
ao treino específico necessário ao bom desempenho das suas exigentes funções.

Ponto de água Amovível 

O concelho de Penela encontra-se abrangido por uma rede de pontos de água 
estrategicamente localizados e permanentemente disponíveis para utilização 
na DFCI. Estes pontos de água colocados no interior de manchas florestais têm 
como objectivo melhorar as condições de combate a incêndios. No seguimento 
destes pressupostos o Município de Penela procedeu à aquisição e instalação 
de um ponto de água amovível com capacidade para 55 000 l de água com 
as características julgadas mais convenientes para abastecimento de meios 
aéreos.
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Seminário

“A Floresta - Potenciar o Recurso Económico”

No dia 6 de Setembro, no âmbito da XIX Feira de Mel, realizou-se o Seminário “A 
Floresta - Potenciar o Recurso Económico”, com a especial presença de um re-
presentante da Direcção Regional de Florestas do Centro, Eng.º Jorge Humberto 
Cancela, e de quase uma centena de profissionais da área entre madeireiros, 
apicultores e outros interessados.

Ocupando cerca de 70% da área territorial do concelho, a floresta assume um 
papel de extrema importância social, económica e ambiental, pelo que é urgente 
desenvolver estratégias de rentabilização dos produtos florestais a médio e lon-
go prazo, através da concertação entre todos os agentes e entidades envolvidas 
neste sector, sob pena de se perder tão valioso recurso.

Como primeiro passo foi identificada a necessidade de proceder ao levantamento 
cadastral de todas as propriedades florestais, enquanto elemento fundamental 
para a identificação dos pontos fortes e fracos do sector e consequente definição 
do programa estratégico a desenvolver.

Incêndios Florestais 2008

A preservação da floresta do concelho constitui uma preocupação constante 
deste município, tendo-se ao longo destes últimos anos tentado estabelecer 
procedimentos operacionais para articulação dos sistemas e dos dispositivos 
de vigilância, detecção e extinção de incêndios.

No domínio dos incêndios florestais, no ano de 2008, no concelho de Penela, 
no período de 1 de Janeiro a 15 de Outubro, registaram-se 12 ocorrências, das 
quais 9 incidiram em áreas florestais, tendo-se contabilizado cerca de 9 000 
m2 de área ardida.

O maior número de ocorrências registou-se no mês de Setembro (4 ocorrências). 
Poderemos considerar que a distribuição temporal dos incêndios no nosso 
concelho não é sazonal porque durante o ano de 2008 registaram-se igual-
mente ocorrências nos meses de Fevereiro, Março e Abril, fora do considerado 
período crítico (definido em portaria pelo Ministério da Agricultura) que este 
ano decorreu de 1 de Julho a 15 de Outubro).

Em termos de distribuição geográfica, verificou-se que 50% das ocorrências 
se registaram na freguesia da Cumeeira, seguindo-se a Freguesia do Espinhal 
com 25%.
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NEMÁTODO DA MADEIRA DO PINHEIRO

A confirmação da presença na Região Centro e também no concelho de Penela 
de uma doença que afecta gravemente o pinhal provocada pelo organismo Bur-
saphelenchus xylophilus, vulgarmente designado por Nemátodo da Madeira do 
Pinheiro (NMP), obriga todos os operadores económicos, produtores e proprie-
tários florestais detentores de áreas de pinhal, ao cumprimento das medidas de 
protecção fitossanitárias estabelecidas indispensáveis ao combate do NMP e do 
seu insecto vector, o Longicórnio do pinheiro (Monochamus galloprovinciallis).

O que é o Nemátodo
O Nemátodo da madeira do pinheiro é um verme microscópico que ataca prefe-
rencialmente pinheiros e outras resinosas.

O que é o Longicórnio do Pinheiro (Insecto vector)
O nemátodo é transmitido às árvores por um insecto-vector, o longicórnio do 
pinheiro. A dispersão do nemátodo está limitada ao período de voo do insecto, 
de Abril a Outubro.

Sintomas

Amarelecimento e murchidão das agulhas (primeiro as mais velhas, esten- ·
dendo-se gradualmente a toda a copa);

Manutenção das agulhas mortas por período prolongado; ·

Existência de ramos secos mais quebradiços que o habitual, levando à  ·
secura total da copa.

Os sintomas associados a esta doença são comuns a outras doenças. O seu  ·
diagnóstico só é possível através de análise laboratorial.

Como combater a doença
Detectar e remover os pinheiros mortos ou com sintomas de declínio, prefe- ·
rencialmente no período de Novembro a Março de cada ano.

Eliminar todos os sobrantes de exploração florestal, através do estilhaça- ·
mento em partículas inferiores a 3 cm ou proceder à sua queima (Consultar 
o risco de incêndio florestal).

Controlar a população do insecto-vector durante o seu período de voo (Abril  ·
a Outubro) por meio de armadilhas.

A remoção das árvores e dos sobrantes são da responsabilidade dos proprie-
tários e constituem uma obrigação legal.

É importante que todas as entidades ligadas à fileira florestal, desde os produ-
tores e proprietários florestais, aos exploradores florestais e às empresas de 
primeira transformação da madeira (serrações), estejam atentos à legislação 
em vigor e solicitem informações e esclarecimentos antes de proceder a qual-
quer acção de exploração florestal.

Esses esclarecimentos poderão ser solicitados junto das seguintes entidades:
Autoridade Florestal Nacional – 239 990 010
Gabinete Técnico Florestal do Município de Penela – 239 560 120
FLOPEN – 239 559 480
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Jovens ao Serviço da Autarquia

Pelo segundo ano consecutivo, durante as Férias de Verão, oito jovens dos 16 aos 
25 anos, participaram no programa “Jovens ao Serviço da Autarquia”, tendo as-
sim um primeiro contacto com o mundo do trabalho, em geral, e da actividade ad-
ministrativa autárquica em particular, preenchendo os seus tempos livres de for-
ma saudável e benéfica para a sua formação e desenvolvimento social e pessoal. 
Com a duração de 20 dias úteis, a actividade ocupou 4 horas diárias em tarefas 
integradas nos serviços administrativos, obras particulares e posto de turismo, 
permitindo aos jovens vivenciar por dentro o dia a dia da administração municipal. 
Em jeito de balanço, a Patrícia, de 16 anos, referiu “que foi uma experiência muito 
positiva, porque descobri um pouco como funciona a Câmara, especialmente, 
as obras”. “O projecto é bastante interessante, porque nos permite ocupar as 
férias a fazer algo útil e importante para o nosso futuro”. 

Por seu lado, a Ana Cláudia, de 19 anos, que participou pela segunda vez 
afirmou: - “participei no primeiro ano do projecto e gostei bastante, por isso 
resolvi inscrever-me novamente. Fiquei surpreendida com o espírito de equipa 
que aqui se vive. Esta é uma forma interessante de passar as férias de Verão e 
ganhar algum dinheirinho. A minha área é a animação cultural, mas este tipo 
de trabalho, acaba por me dar alguns conhecimentos importantes para quando 
iniciar a minha vida profissional.”

Edifício dos Paços do Concelho mais acessível

O Município efectuou algumas obras no edifício dos Paços do Concelho, em que 
estão instalados os serviços de Finanças, Conservatórias, Tribunal e toda a área 
Administrativa da Câmara Municipal, com o objectivo de garantir a acessibilidade 
a pessoas com mobilidade condicionada, contribuindo assim para uma cida-
dania plena, para além de requalificar e modernizar todo o espaço da entrada 
principal do edifício, complementando a sua funcionalidade com a instalação 
de uma caixa Multibanco.

A promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade 
de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos 
que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática, contri-
buindo decisivamente para um maior reforço dos laços sociais, para uma maior 
participação cívica de todos aqueles que a integram e, consequentemente, para 
um crescente aprofundamento da solidariedade no Estado Social de Direito.
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(SOMOS) uma Equipa!

Durante os meses de Setembro e Outubro, foram realizadas reuniões de tra-
balho entre o Presidente da Câmara e todos os trabalhadores do Município, 
com o objectivo de todos tomarem conhecimento dos principais projectos que 
estão a ser desenvolvidos e de auscultar cada uma das ideias e sentimentos 
relativamente ao nosso concelho, em geral, e à organização e condições de 
trabalho, em particular.

Na sequência das opiniões formuladas nestas reuniões já foram efectuados 
alguns ajustamentos e estão a ser estudadas algumas respostas para proble-
mas apontados, sendo de concluir que com esta acção se reforçou a coesão e 
a união entre todos aqueles que, no dia-a-dia, dão o seu melhor em prol deste 
concelho.
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Paulo Júlio recebe Prémio de Autarca Empreendedor do Ano

A atitude empreendedora que o Município de Penela vem demonstrando no 
decurso do presente mandato foi reconhecida na 8.ª edição do Congresso 
Internacional de Capital de Risco e Empreendedorismo – VCIT, realizado 
em Abril, no Tagus Park, em Oeiras, com a atribuição do prémio Autarca 
Empreendedor do Ano ao Presidente da Câmara Municipal.

Este foi o 3º ano em que este prémio foi entregue, sendo os anteriores 
galardoados os autarcas dos Municípios de Cascais em 2006 e do Município 
da Covilhã em 2007.

O presidente da GesVenture, Francisco Banha, empresa que organiza o 
congresso e atribui o prémio Autarca Empreendedor do Ano, explicou que 
se trata de «premiar aqueles que fazem empreendedorismo sustentado e 
servem de exemplo aos outros».

Francisco Banha justificou a escolha de Paulo Júlio por diversas razões. 
Desde logo pela iniciativa de, aos 35 anos, deixar o sector privado e apostar 
na administração pública na sua terra natal, mas também pelas medidas 
tomadas até agora, tais como a aposta no empreendedorismo nas escolas, 
todas elas apoiadas num plano estratégico perfeitamente definido.

Francisco Banha referiu o cariz social de algumas medidas, como o sis-
tema de mobilidade, o “Penela Presépio” e o Fórum de Desenvolvimento 
Económico.

«Demonstrou que as coisas podem acontecer em municípios pequenos», 
afirmou, considerando que «é um privilégio para a população de Penela tê-lo 
como presidente». É, por isto, «um prémio justo e merecido», concluiu.

Este prémio foi entre ao Sr. Presidente da Câmara pelo Administrador da 
Caixa Capital (grupo CGD), Dr. José Carrilho.

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
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Francisco Banha e Paulo Júlio com o Prémio recebido ·

Prémio Autarca Empreendedor do Ano ·
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I I  P r o v a  d e  D o w n h i l l  U r b a n o

Penela acolheu a 2ª Etapa do Campeonato Bikecomp, prova 
regional de downhill, num percurso caracterizado pelo 
grande espectáculo técnico que proporciona aos “bikers” 
e aos espectadores. Foram 142 participantes que, desde 
o Castelo até ao Mercado Municipal, rolaram por ruas e 
escadas da vila de Penela, terminando na rampa de saltos 
que, junto à meta, encerrava a prova.

Esta foi mais uma boa jornada de promoção do Concelho, 
demonstrando como é possível aproveitar as especificida-
des do meio para acrescentar valor ao território.

130 Atletas no II ORI BTT 

Numa organização conjunta do Muni-
cípio e do NADA (Núcleo de Aventura 
e Desporto de Albergaria dos Doze), 
decorreu em 16 de Fevereiro mais 
uma prova de Orientação em BTT, com 
a participação de 130 atletas. Mais 
um momento de promoção e valori-
zação do território penelense, com a 
organização a realçar as excelentes 
características dos percursos, cons-
tituídos por uma rede de caminhos 
muito bem estruturada e excelentes 
paisagens.
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VII Estágio Internacional de 
Verão de Aikido

Entre 4 e 9 de Agosto, decorreu no 
Pavilhão Multiusos o VII Estágio 
Internacional de Verão de Aikido 
(SHOSHU GEIKO), numa organiza-
ção conjunta da Aiki-LA e da Aikikai 
Portugal, com o apoio do Município,  
e a participação de 40 praticantes 
desta arte marcial, oriundos de vá-
rios pontos do país e de Cabo Verde.  
O Aikido é uma arte marcial japonesa, 
praticada sob o plano desportivo, que 
utiliza a esquiva e o controlo como 
método para harmonizar a energia 
do oponente em proveito de quem 
executa a técnica de Aikido.

500 Escuteiros da Região de Leiria estiveram em Penela

Cerca de 500 escuteiros pertencentes ao Agrupamento de Escuteiros da 
Região de Leiria, com idades entre os 10 e os 14 anos, escolheram a vila 
de Penela para realizarem o JAMBOREE ’08 – XIX Acampamento Regional 
de Leiria, que contou com a participação de escuteiros de Angola, Cabo 
Verde, Marrocos e Canadá e que assumiu os Direitos do Homem, o Am-
biente, a Saúde e a Fé como as quatro grandes temáticas deste evento. 
Este foi um momento alto de confraternização e de afirmação e partilha das 
diferenças enquanto cimento aglutinador da construção das sociedades con-
temporâneas.
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Férias Desportivas

Com início em 30 de Junho, durante 6 semanas, decorreram as Férias Des-
portivas de Verão, com a participação de meia centena de jovens com idades 
compreendidas entre os 6 e os 17 anos, que praticaram desporto de forma 
lúdica em vários locais do concelho, numa organização conjunta do Município, 
através do Gabinete de Desporto, e da Associação de Jovens de Penela, tendo 
como principal objectivo promover o convívio e desenvolver formas saudáveis 
de passarem as férias escolares, praticando actividade física.

Com esta iniciativa pretendeu-se contribuir para a formação integral dos jovens, 
a dinamização do associativismo juvenil, a ocupação dos tempos livres e a ani-
mação, de equipamentos e espaços de ar livre, através da prática de natação, 
hidroginástica, jogos de água, andebol, voleibol, basquetebol, futsal, ténis e 
ping-pong, para além de passeios pedestres à Pedra da Ferida e ao Castelo do 
Germanelo e animação na Praia Fluvial da Louçainha.

Penela com Escola de Futsal «Geração Benfica»

O Município de Penela, o Clube Desportivo e Recreativo Penelense (CDRP) 
e o Sport Lisboa e Benfica assinaram no passado dia 29 de Setembro, um 
protocolo para a criação de uma Escola de Futsal «Geração Benfica» em 
Penela, para desportistas dos 4 aos 15 anos de idade de ambos os sexos. 
Com esta iniciativa o Município pretende impulsionar a prática desportiva em 
geral e a área específica da formação em particular, enquanto o Sport Lisboa e 
Benfica, associando a marca “Benfica” à formação para além das fronteiras de 
Lisboa, pretende descobrir novos talentos desportivos e dinamizar a prática de 
uma modalidade em crescendo no país e no mundo. Por seu lado, o Clube Despor-
tivo e Recreativo Penelense encontrou neste projecto uma oportunidade única 
de absorver conhecimento e competência na área da formação, permitindo-lhe 
evoluir para uma participação mais pedagógica ao nível da formação desportiva 
dos jovens do concelho 

Refira-se que esta iniciativa não se limita só à formação desportiva, preocu-
pando-se também com a educação das crianças que integram a escola, dando 
grande atenção à selecção dos treinadores e professores de educação física que 
as coordenam, que terão formação específica ministrada pelo Benfica.
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Sociedade Filarmónica do Espinhal

Infante: Como descreve a instituição e os seus 125 anos de história?

Sociedade Filarmónica do Espinhal: A Sociedade Filarmónica do Espinhal é 
uma associação sem fins lucrativos que tem como objectivo principal o ensino, 
execução e divulgação da música.
Possui uma Academia de música com cinquenta jovens nos seguintes instru-
mentos: flauta, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, tuba, percussão 
e ainda piano, viola e brevemente violino. 
Neste enquadramento, participa em festas e cerimónias na região onde se 
destacam as festas religiosas, Feira do Mel, Inverno Cultural promovido pela 
Câmara, 1º Dezembro, etc.
Desenvolve ainda outras actividades culturais como participação em peças de 
teatro, na Serração da Velha e no cantar das Janeiras, tentando assim manter 
algumas tradições que com o passar dos tempos se vão perdendo.
Para manter estas e outras tradições, temos vindo a recolher ao longo dos 
tempos vários objectos e ferramentas alusivos aos ofícios e costumes da nossa 
freguesia para que os possamos colocar no futuro espaço museológico, onde 
estará também o mel e o espólio do Dr. José Bacalhau. Este é um sonho já antigo 
que a Câmara irá tornar realidade.
Á semelhança de todas as Filarmónicas, ao longo dos nossos “125 anos” que 
este ano comemoramos, temos tido momentos altos e baixos. O actual é um 
momento alto, pois a quantidade de músicos e alunos que temos na nossa 
Filarmónica permitirá também a melhoria da qualidade artística.

Infante:  Esta instituição é feita de várias pessoas e momentos que a marcaram, 
como por exemplo a sua fundação, conte-nos como tudo começou.

Sociedade Filarmónica do Espinhal: A Fundação da Sociedade Filarmónica do 
Espinhal, deve-se em especial á família Alarcão pois foi na Quinta do Castelo que 
a 25 de Julho de 1883 nasceu a Filarmónica Recreativa Espinhalense. Em 1903 
nasceu outra filarmónica chamada União Lealdade Espinhalense e em 1946, 
com a união das duas nasceu a Sociedade Filarmónica do Espinhal.

Infante: Cada vez é mais notável o grande número de jovens que compõe a 
filarmónica, como justifica esta adesão?

Sociedade Filarmónica do Espinhal: O número elevado de jovens que compõem 
a Filarmónica, deve-se ao trabalho da direcção mas especialmente pelo contri-
buto da Academia de Música.
A Academia de Música é um projecto importantíssimo para a filarmónica, e que 
só é possível com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Penela e também 
com o apoio da Junta de Freguesia do Espinhal.
É com projecto que conseguimos atrair os jovens para a Filarmónica, mostrando-
lhes que aprender música pode ser uma boa actividade de tempos livres e, ao 
mesmo tempo, mostrar aos pais da importância da música na sociedade e dos 
benefícios que traz aos seus filhos. Hoje os pais dos nossos jovens reconhecem 
esta mais-valia e são eles quem mais nos incentiva no nosso trabalho. Exemplo 
deste apoio, foi o jantar do 1º de Dezembro que contou com a presença de todos 
os pais enchendo uma sala com 150 pessoas.
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Infante: Quais são os projectos que têm para o futuro?

Sociedade Filarmónica do Espinhal: Os projectos dividem-se em dois grupos:
Musicais: Formar uma orquestra, um grupo coral infantil e um grupo de música 
popular para o qual já andamos a fazer recolha de músicas.
Alargar o ensino a outros instrumentos.
Não Musicais: Prepararmo-nos para a dinamização da futura Casa da Cultura, 
onde para além do núcleo museológico, haverá uma sala multiusos que pode 
ter teatro, música e mais um imenso número de actividades que, com a ajuda de 
todos, saberemos dar-lhe o devido uso e não desapontar quem acredita em nós.

Infante: Como imagina a instituição daqui a 10 anos?

Sociedade Filarmónica do Espinhal: Será uma Filarmónica que saberá honrar os 
seus fundadores, perfeitamente adaptada aos novos tempos, não esquecendo 
o seu papel na sociedade onde está inserida e onde as pessoas estarão sempre 
primeiro.
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Sociedade Filarmónica do Espinhal comemorou 125º 
Aniversário

Criada em 25 de Julho de 1883, na Quinta do Castelo, com o nome de “Fi-
larmónica Recreativa Espinhalense”, a Sociedade Filarmónica do Espinhal 
comemorou o 125º aniversário com a apresentação de nova identidade 
e imagem corporativa, num sinal claro de modernização da instituição. 
E porque não há aniversário sem prendas, a Filarmónica foi brindada com 
novos instrumentos oferecidos pela Junta de Freguesia do Espinhal e pela 
Câmara Municipal, enquanto a família Oliveira Guimarães, considerada 
madrinha da colectividade, que sempre fez questão de a apoiar e acom-
panhar, ofereceu duas peças do seu valiosíssimo espólio, uma Harpa e 
respectivo livro de “Método de Harpa”, com mais de um século de existência 
que pertenciam a Dona Carlota, símbolos do nascimento desta instituição. 
A Filarmónica foi ainda agraciada com um Louvor do Município de Penela, apro-
vado, por unanimidade, pela Câmara e Assembleia Municipais, pelo exemplo de 
longevidade ao continuar plena de actividade e pela afirmação sócio-cultural 
prestando inquestionáveis e valiosos serviços à comunidade onde está inse-
rida através do ensino e divulgação musical. Formou milhares de jovens que 
ali aprenderam música e que, também por isso, se fizeram homens melhores, 
dando assim um enorme contributo para uma sociedade mais justa e mais 
desenvolvida.

Presidente da Câmara entrega louvor à Sociedade Filarmónica do Espinhal ·

Apresentação do novo logótipo da Sociedade Filarmónica do Espinhal ·
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