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EDITORIAL
Centro e à CCDRC de Coimbra, visando a recuperação do mesmo, bem como a área envolvente.
As acessibilidades e a preservação do património
têm merecido uma atenção especial deste executivo. Este esforço tem sido compensado, conforme
se pode comprovar com as inúmeras obras construídas e restaurações efetuadas em todas as freguesias. Neste âmbito, queria realçar a “Loja de
Cidadão”, que nasceu da recuperação dos antigos paços do concelho, permitindo a instalação
dos Serviços de Finanças, a Segurança Social e
as Conservatórias dos Registos Civil, Predial e Comercial.
É evidente um aumento progressivo do número
de visitantes, patente não só no que se constata
relativamente às unidades hoteleiras aqui sediadas como ainda no que concerne aos amantes
da natureza, que procuram o nosso território para
desfrutarem da beleza das nossas paisagens, da
nossa gastronomia e da nossa cultura.
Deixo uma palavra final sobre o regresso dos Processos Judiciais, pertencentes às pessoas residentes no nosso concelho, ao Tribunal Judicial de
Mangualde. Após uma luta de anos, finalmente os
cidadãos de Penalva do Castelo veem reposta a
justiça e história que lhes foi retirada pelo anterior
governo, quando nos transferiu da comarca de
Mangualde para a Comarca de Sátão.
Juntamente com os nossos parceiros do comércio
local, com todos os autarcas, instituições e associações, vamos continuar a dinamizar os nossos
eventos, atraindo cada vez mais forasteiros ao
nosso território, mostrando aquilo que de melhor
se produz no nosso concelho.

Ao longo dos últimos anos temos vindo a encarar a
aposta no ambiente e nos recursos hídricos como
sendo fulcral para a promoção da qualidade de
vida das nossas gentes e para o desenvolvimento
turístico do nosso concelho.
A construção da ETA no rio Dão, complementada
com a conduta desde a captação do rio Coja ao
reservatório do Mártir em Pindo, irá permitir uma
cobertura total da rede de água no nosso concelho, desde a barragem de Fagilde ou da ETA do rio
Dão, em simultâneo ou alternadamente.
A nível de saneamento também se verifica um salto
qualitativo no tratamento das águas residuais, com
a construção de onze ETAR´s, contemplando quase todas as freguesias.
É importante referir que obtivemos seis licenciamentos da APA – (Agência portuguesa do Ambiente), que irá permitir recuperar os açudes dos
rios Dão e Coja, tendo nesta fase concluído três
(Senhora de Lurdes, Quinta do Porto e Quinta dos
Lenteirões). Brevemente iniciar-se-á a recuperação de mais três. Com estas obras serão criadas
seis reservas naturais de água, que permitirão o
restabelecimento da fauna e da flora nos mencionados rios, bem como o abastecimento de água ao
domicílio durante todo o ano.
No que à dinamização do turismo diz respeito, é
ainda importante salientar que o Município celebrou um contrato de comodato com o Grupo TAVFER, no sentido de adquirir o Mosteiro do Santo
Sepulcro, pelo prazo de vinte e dois anos, e um
protocolo com a Ordem Religiosa do Santo Sepulcro, para uma posterior candidatura à Cultura do
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Um abraço fraterno,

O Presidente da Câmara Municipal,

Francisco Lopes de Carvalho
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LOJA DE CIDADÃO
Nova infraestrutura em Penalva do Castelo

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo inaugurou, no dia 15 de dezembro de 2017, a Loja de
Cidadão (antigo edifício dos Paços do Concelho),
na rua 1º de dezembro.
O descerramento da placa inaugurativa foi realizado pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques,
pela secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, pelo Presidente da Assembleia Municipal, Vítor Fernandes, pelo
Presidente da Câmara, Francisco Carvalho e pelo
Vice-Presidente, José Laires.
O Presidente da Assembleia Municipal, Vítor Fernandes, disse ser uma honra e uma felicidade muito grande estar presente e participar na inauguração da Loja de Cidadão devido a três motivos. O
primeiro motivo é a vista. O magnífico equipamento
encontra-se num local lindíssimo. O edifício estava
a deteriorar-se e a ficar em condições degradantes
de conservação. Com a sua recuperação passa a
ser a vista não só dos penalvenses mas de todos
aqueles que visitam Penalva do Castelo. O segundo motivo é de coração. Foi neste edifício que
muitos penalvenses trataram do primeiro bilhete de
identidade; por conseguinte começaram a sentir-se alguém, senhores deles próprios, pagaram li-
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cenças, impostos e, por isso sentiram-se senhores de alguma coisa. Voltar a ver estes serviços,
que outrora já estiveram neste espaço, é motivo de
muita satisfação para todos. O terceiro motivo, o
mais importante de todos, consiste na comodidade com que todas as pessoas podem tratar dos
assuntos de serviço público que precisam. Antes,
eram muito desgastantes as deslocações entre os
diversos serviços, que se encontravam em vários
edifícios, para tratar dos assuntos. Hoje, com a
Loja de Cidadão, pode-se tratar de tudo no mesmo
edifício, o que é mais cómodo, menos desgastante
e menos oneroso.
O Presidente da Câmara recordou a grande preocupação que tinha no ano 2015, pois havia a
possibilidade do encerramento dos serviços das
Finanças, Conservatória e da Segurança Social em
Penalva do Castelo e a sua consequente deslocalização para concelhos vizinhos. Esta preocupação
resultou num desafio crucial para o executivo, resolver o problema de fixação destes serviços. Para
a resolução deste problema decidiram abraçar o
projeto da Sra. Ministra, a criação da Loja de Cidadão, que era a sua aposta para os concelhos. O
Sr. Presidente manifestou a sua satisfação por este
projeto ter sido executado por um jovem arquiteto
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natural e residente em Penalva do Castelo, Vasco
Poças, a quem agradeceu. Referiu que, através de
um processo de total transparência, a adjudicação
da obra foi feita a uma empresa do concelho de
Penalva do Castelo, a empresa Matos & Pinto, à
qual agradeceu, e parabenizou os sócios e funcionários pela excelente execução, cumprimento do
projeto e antecipação dos prazos.
Espera que seja um serviço de cidadão, com muita proximidade, com muita competência, com respostas mais eficazes e de melhor qualidade. Fez
um apelo aos funcionários, que naturalmente são o
verdadeiro rosto da loja, para dignificarem o concelho e o município com um atendimento de proximidade com os cidadãos.
O encerramento da inauguração coube à Ministra
da Presidência e da Modernização Administrativa,
Maria Manuel Leitão Marques. A Ministra manifestou o seu contentamento sempre que abre uma
Loja de Cidadão porque esta dá valor acrescentado às pessoas, melhora as suas vidas e permite,
como neste caso, a recuperação de um edifício pú-
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blico que estava num estado degradado. Realçou
a importância da recuperação do edifício pela sua
beleza, pela sua história, pela sua centralidade e
pelo facto de estar localizada num ponto de encontro das pessoas de Penalva do Castelo. Referiu,
também, que na Loja há a prestação de um serviço
mais moderno e confortável para os cidadãos devido a uma maior colaboração com a administração
central. Disse que o caminho a seguir entre todos
é de colaboração, para dar um serviço mais cómodo ao cidadão num só ponto de contacto, respeitando as competências e autonomia de cada nível
de administração. Referiu que a loja é um ponto
muito avançado da colaboração entre os serviços
públicos da administração central, da colaboração
com o setor privado, da colaboração da gestão da
loja com os municípios e também na possibilidade
de ter serviços municipais que dialogam com os
serviços presentes na loja. Realçou a atenção que
deve ser dada às reclamações, porque estas são
importantes para identificar lacunas a melhorar nos
serviços.
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PROMESSA
CUMPRIDA:
Processos de Penalva do Castelo regressam ao Tribunal de
Mangualde
Os processos judiciais de Penalva do Castelo, que
estavam a ser julgados no Sátão, voltam a ser julgados no tribunal de Mangualde.
Ao fim de três anos de luta contra a decisão de
transferir os processos judiciários de Penalva do
Castelo para o tribunal de Sátão, o governo, através do Ministério da Justiça, reconheceu que a decisão tomada pelo anterior governo PSD/CDS não
se adequava às necessidades das pessoas.
O anúncio que tinha sido feito pela Secretária de
Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, no dia 29 de maio de 2017, no salão nobre
do edifício dos Paços do Concelho, confirmou-se,
no dia 22 de julho de 2019, com a inauguração da
nova sala de audiências do Palácio de Justiça de
Mangualde.
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A cerimónia de inauguração foi presidida pela Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena
Mesquita Ribeiro, e contou ainda com a presença
dos Presidentes da Câmara Municipal de Penalva
do Castelo, Francisco Lopes Carvalho, e de Mangualde, João Azevedo.
Tendo em conta as necessidades de remodelação
do Palácio de Justiça de Mangualde, o Instituto
de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça
(IGFEJ) desenvolveu, em colaboração com a Câmara Municipal de Mangualde, um projeto para a
instalação de uma nova sala de audiências, para a
adequação do local de detenção e para a criação
de acessibilidades para pessoas com mobilidade
reduzida.
A empreitada representou um investimento de cer-
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ca de 218 mil euros e passou a dotar o Palácio de
Justiça de Mangualde, não só de mais uma sala
de audiências, equipada com videoconferência,
mas também, de um gabinete de apoio, de uma
sala de testemunhas e da adequação do local de
detenção.
De forma a melhorar as condições de acesso por
parte de cidadãos com mobilidade reduzida foram,
ainda, construídas duas rampas, uma no exterior,
outra no interior do edifício, adaptadas as instalações sanitárias, bem como instalado um elevador.
Esta reorganização teve também em vista, segundo a Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, “a
coesão do território e a valorização do interior”.
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, sublinhou que “a população de
Penalva do Castelo merecia ter aqui o tribunal, e
os Mangualdenses mereciam ver as competências
do seu tribunal reforçadas”, tal como no passa-
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do, “não só pelas dificuldades sentidas por parte
da população quanto à mobilidade, mas também
pelo valor histórico que esta inauguração representa para o concelho”.
Já o autarca de Penalva do Castelo, Francisco
Carvalho, afirma com agrado que, “após uma luta
de anos, finalmente os cidadãos de Penalva veem
reposta a justiça e história que lhes foi retirada
pelo anterior governo”. Reforçou ainda a gratidão
com que estão ao atual governo, por terem visto
cumprida a promessa feita aquando da visita da
Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena
Ribeiro, em 2017.
O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos
da Justiça tem sistematicamente aferido as necessidades de intervenções nas instalações dos
tribunais e consequentemente planeado obras de
beneficiação dos edifícios, de forma coordenada
com o Conselho de Gestão das Comarcas.

7

REVISTA MUNICIPAL

DESTAQUE

ILHAS ECOLÓGICAS
Novos equipamentos em Penalva do Castelo

PENALVA DO CASTELO
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O Presidente da Câmara, Francisco Carvalho, os Vereadores José
Laires, José Manuel Lopes e Lucília Santos, o Presidente da Junta de
Freguesia de Ínsua, José António Lopes, o Pe. José António, o Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Região do
Planalto Beirão (AMRPB), Mário Loureiro e o Secretário Executivo, José
Portela, procederam à inauguração simbólica das seis ilhas ecológicas
instaladas recentemente na zona urbana de Penalva do Castelo, no passado dia 28 de junho, no âmbito de uma candidatura ao POSEUR, comparticipada em 85%.
Estes equipamentos subterrâneos, que possuem 4 reservatórios para
resíduos domésticos indiferenciados e recolha seletiva de cartão, plástico e vidro, possuem uma maior capacidade que os tradicionais contentores e permitem uma melhoria na higiene, uma vez que os resíduos
são colocados em contentores instalados no subsolo, beneficiando e
embelezando ainda a paisagem urbana.
Está ainda prevista a instalação de 62 ecopontos de superfície nas onze
freguesias do concelho.
O investimento total é de cerca de 203.620,00 Euros, dos quais 35.055,00
Euros serão suportados pelo Município Penalvense.
O próximo passo, após a disponibilização dos equipamentos em todos
os locais previstos, será a sensibilização da população para esta temática.
A separação dos resíduos representa um enorme contributo ambiental
e económico, assegurando uma melhor qualidade de vida e um mundo
mais sustentável.
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FEIRA DO VINHO “DÃO DE PENALVA”
A Câmara Municipal realizou no dia 26 de agosto
de 2018, na Praça do Pelourinho, a FEIRA DO VINHO “DÃO DE PENALVA” e o MERCADO RURAL.
A iniciativa contou com a participação dos produtores/engarrafadores do concelho, nomeadamente:
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, Adega
da Corga, Casa da Ínsua, Quinta da Rebôtea e Tavfer Vinhos (Quinta do Serrado).
Outras potencialidades, como o Queijo Serra da
Estrela, a Maçã, os enchidos, os folares e outras
iguarias beirãs também marcaram presença.
Durante a tarde foram entregues os prémios arre-

cadados na XVII edição do CONCURSO INTERNACIONAL DE VINHOS “LA SELEZIONE DEL SINDACO”, que este ano decorreu em Itália, na província
de Asti, entre os dias 31 de maio e 3 de junho.
A concurso estiveram 1300 vinhos de diferentes
países, dos quais 211 eram portugueses. Penalva
do Castelo arrecadou 5 medalhas (3 medalhas de
ouro – 2 para a Adega Cooperativa de Penalva do
Castelo e 1 para a Adega da Corga, 2 medalhas
de prata – 1 para a Adega Cooperativa de Penalva
do Castelo e 1 medalha Tavfer Vinhos | Quinta do
Serrado).

FEIRA DA MAÇÃ BRAVO DE ESMOLFE
O Largo de Santo Ildefonso, na Freguesia de Esmolfe, recebeu no dia 21 de outubro de 2018 a
XXIII Feira da Maçã Bravo de Esmolfe. Trata-se
de uma iniciativa da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, da Junta de Freguesia de Esmolfe,
com o apoio da FELBA – Promoção das Frutas e
Legumes da Beira Alta. O certame contou com a
presença da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Dr.ª Rosa Monteiro. Realizou-se, também, a IV edição do Concurso “Delícia de
Maçã Bravo de Esmolfe”. O doce/bolo vencedor
foi “Broas de Maçã Bravo de Esmolfe”, confecio-
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nadas pela Beatriz de Jesus Rebelo. Foram ainda
atribuídos um 2º lugar a “Pastéis do Bravo” – Isabel
Fonseca/Sandra Ferreira e 3º lugar à “Compota de
Maçã Bravo de Esmolfe” - Maria Ilda Pires.
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FEIRA/FESTA DO PASTOR E DO QUEIJO
Penalva do Castelo voltou a abrir o ciclo anual das
feiras da região demarcada de produção do queijo
Serra da Estrela, com a 28.ª edição da Feira/Festa
do Pastor e do Queijo, nos dias 9 e 10 de fevereiro
de 2019, com a presença do Dr. Pedro Marques –
Ministro do Planeamento e das Infraestruturas de
Portugal.

Com uma afluência recorde, a presente edição voltou a patentear as potencialidades do concelho,
não só ao nível do queijo, mas também do vinho
“Dão de Penalva”, da maçã Bravo de Esmolfe e
ainda o fumeiro, o artesanato, os licores e a doçaria. Durante a feira foram comercializados milhares
de quilos de queijo, fumeiro e outras iguarias.

FIM DE SEMANA DO CABRITO - “Sabores de Penalva”
A Câmara Municipal promoveu, nos dias 9 e 10
de março de 2019, a iniciativa gastronómica “Fim
de Semana do Cabrito” e “Sabores de Penalva”.
Os oito estabelecimentos de restauração aderentes - O Templo, Familiar, O Carneiro, Pizzaria da
Lameira, Snack-Bar 259, Parador Casa da Ínsua,
O Telheiro e Casa de Petiscos Recordo – abriram
as portas para bem receber todos aqueles que
rumaram ao concelho para degustar os genuínos
Sabores Penalvenses. A par de todas as delícias
gastronómicas, quem almoçou nos restaurantes
aderentes habilitou-se ao sorteio de um almoço/
jantar para duas pessoas. O premiado, este ano,
foi Miguel Almeida Sales, de Penalva do Castelo.

PENALVA DO CASTELO
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PENALVA DO CASTELO DIVULGA “PRODUTOS DE EXCELÊNCIA” NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA
No dia 15 de março de 2019, o Município de Penalva do Castelo, integrado no Stand do Turismo Centro de Portugal e da Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões (CIMVDL), marcou presença na
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira do
país dedicada ao Sector de Turismo, numa ação
de divulgação e promoção turística do concelho,
com destaque para os “produtos de excelência”
de Penalva do Castelo.
Para além dos materiais de divulgação turística do
concelho, foi disponibilizada uma prova dos Sabores de Penalva, nomeadamente, a maçã Bravo de
Esmolfe, o queijo Serra da Estrela e o pastel de
feijão “Castendo”, em simultâneo com o momento “Viseu Dão Lafões”, organizado pela CIMVDL,
onde foram apresentados os projetos:
- Apresentação do Guia Turístico 2019;
- Gastronomia em Viseu Dão Lafões – Apresentação de Spot;
- Rede Cultural Viseu Dão Lafões;
- Turismo Cultural em Viseu Dão Lafões;

- Agenda de Eventos Intermunicipal;
- Apresentação do projeto “Enoturismo na Região
Demarcada dos Vinhos do Dão”;
- Agenda de Eventos Intermunicipal.
A participação neste certame constituiu uma oportunidade de divulgar os produtos endógenos do
concelho e todas as suas potencialidades turísticas (patrimoniais, paisagísticas, histórico-culturais,
etc.).

RUBRICA DA TVI “COISAS DE COMER” EM PENALVA
DO CASTELO
Sob o tema Património e Paisagem Rural, o Dia
Internacional dos Monumentos e Sítios foi assinalado, no dia 18 de abril de 2019, com a vinda do
jornalista Paulo Salvador para as gravações da sua
nova rubrica da TVI, denominada “Coisas de Comer”, dedicada à gastronomia e aos prazeres da
mesa, que vai desde histórias do forno comunitário
aos restaurantes de luxo.
A estreia da rubrica “Coisas de Comer: Fomos a
Terras de Padeiras” foi gravada no Forno Comunitário de Sangemil, onde o jornalista começou literalmente por “pôr a mão na massa”, na tentativa de
aprender as técnicas para fazer um bom pão em
forno de lenha.
O programa teve início num idílico cenário natural,
o corredor dos buchos, do Solar da Casa da Ínsua
(Séc. XVIII), passando por Sangemil e o seu Forno
Comunitário, terminando na Procissão das Velas.
A rubrica revelou ainda uma das manifestações
religiosas e emblemáticas do Concelho – a tradicional Procissão das Velas, realizada na quinta e
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sexta-feira Santa, momento muito vivenciado pelas
gentes locais e visitantes.
No seguimento desta vinda a Terras de Penalva,
foi ainda feita uma gravação num ambiente de rara
beleza natural e rural, na Matela Velha, ao processo artesanal de feitura do requeijão, que preserva,
até aos dias de hoje, a sua tipicidade e genuinidade.
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PENALVA DO CASTELO NA FEIRA IBÉRICA
DE TURISMO NA GUARDA
A Câmara Municipal participou, no
dia 2 de maio, na 6ª edição da Feira
Ibérica de Turismo (FIT), na Guarda. A FIT 2019 tem como destino
convidado a província espanhola
da Corunha e como tema central o
Turismo de Interior. A Autarquia Penalvense, a convite da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão
Lafões, proporcionou um momento
de degustação dos produtos locais
mais emblemáticos do concelho –
Queijo Serra da Estrela, Broa de Milho, Pastel de Feijão (Castendo) e os
Vinhos “Dão de Penalva”, oferecidos
pelos Viticultores Penalvenses. Além
disso, os visitantes tiveram à disposição informação e diverso material
de promoção turística. Esta iniciativa foi uma oportunidade singular de
divulgação, promoção e valorização
dos recursos endógenos do concelho, bem como da oferta turística.

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO NA
FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA EM SANTARÉM
A 56ª Feira Nacional de Agricultura / 66ª Feira do
Ribatejo realizou-se entre os dias 08 e 16 de junho
de 2019 no Centro Nacional de Exposições, em
Santarém, e teve como tema central “A Vinha e o
Vinho”. A temática da Feira de 2019 tem como intuito realçar um sector que está no topo das exportações a nível mundial e que tem crescido todos os
anos com vendas para o exterior superiores a 750
milhões de euros. O Município marcou presença,
a convite da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), no passado dia 12 de junho,
quando se assinalou o Dia da Região do Dão.
No espaço da AMPV, Penalva do Castelo teve
oportunidade de promover alguns dos seus produtos de grande qualidade, nomeadamente os Vinhos “Dão de Penalva” e o Queijo Serra da Estrela.
O certame contou com a participação dos produtores/engarrafadores do concelho: Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, Casa da Ínsua, Quinta
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da Rebôtea e Tavfer Vinhos (Quinta do Serrado).
A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo é
um espaço privilegiado de contactos e negócios,
além de ser uma oportunidade para as empresas
se destacarem neste sector.
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PERCURSOS PEDESTRES
O Município de Penalva do Castelo tem vindo a
promover diversas Dinâmicas Municipais de Turismo, quer ao nível do Património, através da sua recuperação e valorização, quer com a dinamização,
com especial destaque ao nível da dinamização
dos Percursos Pedestres, que permitem um contacto muito próximo entre os visitantes e as gentes
locais e que demonstram ser excelentes contributos para a desenvolvimento económico do concelho, bem como para a preservação da Identidade
deste território. A Rede de Percursos Culturais do
Concelho, que inclui cinco Percursos Pedestres:
PR1 Rota da Senhora da Ribeira, em Moinhos de
Pepim – Pindo; PR2 Caminho dos Galegos/Rota
de Santiago, em Mareco; PR3 Rota dos Cenários
do Passado, em Esmolfe; PR4 Rota dos Ambientes Rurais em Castelo de Penalva e PR5 Trilho do
Ryal, em Real) e duas Rotas de Estrada (”Lugares
da Memória: Circuito 1 e Circuito2”), tem atraído
cada vez mais visitantes e turistas. Estão em fase
de implementação mais dois percursos pedestres,
nomeadamente: PR6 Rota dos Moinhos, em Vila
Cova do Covelo e PR7 Trilho de Castendo, em Penalva do Castelo.

PR1 Rota da Senhora da Ribeira - Moinhos de Pepim – Pindo

PR2 Caminho dos Galegos / Rota de Santiago - Mareco

PENALVA DO CASTELO
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PR3 Rota dos Cenários do Passado - Esmolfe

PR4 Rota dos Ambientes Rurais - Castelo de Penalva

PR5 Trilho do Ryal - Real

PR6 Rota dos Moinhos - Vila Cova do Covelo

PENALVA DO CASTELO
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FESTAS DO CONCELHO 2018

As tradicionais Festas do Concelho decorreram
nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2018, promovidas pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo, em conjunto com o Centro Social Paroquial de
Sezures e Associação Recreativa e Cultural Sezurense.
As festividades iniciaram no dia 24 de agosto,
com a atuação do Grupo de Cantares de Pindo,
seguindo-se a atuação do grupo musical HI-FI. A
noite continuou com um “Concerto de Tributo aos
Queen”, proporcionado pela Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo, em conjunto com
o Grupo Musical “Cão que Ladra”, de Águeda, a
finalizar o DJ PSI.
No dia 25 de agosto, feriado municipal, realizou-se
a missa e procissão em honra de São Genésio. A
cerimónia foi presidida pelo Sr. Padre José António e animada musicalmente pela Banda Musical e
Recreativa de Penalva do Castelo. A animação da
noite esteve a cargo do Grupo de Cantares de Vila
Cova do Covelo, do Grupo Musical Republika, do
artista TIAGO MAROTO e sua banda. Mais tarde
subiu ao palco o DJ/MC Bastez.
No dia 26 de agosto, a animação musical inicioucom a atuação do Grupo de Concertinas do Dão.
Seguiu-se um espetáculo de fado com Fátima Fon-
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seca, uma luso-brasileira com raízes em Rio de
Moinhos. A noite continuou com a presença dos
NÉMANUS, animando todas as pessoas, num recinto completamente repleto. As festas encerraram
com a presença do Dj JOTA P.
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PENALVA DO CASTELO RECEBEU A MAGIA DO
CINEMA AO AR LIVRE
A praça Magalhães Coutinho foi palco, no dia 7 de
setembro de 2018, de uma sessão de cinema ao ar
livre, organizada pela Rede Cultural da CIM Viseu
Dão Lafões, com a colaboração do Município de
Penalva do Castelo.
O filme de animação, exibido pelo Cine Clube de
Viseu, foi o Peter Rabbit, baseado no livro «A História do Pedrito Coelho», escrito em 1902 por Beatrix
Pottern.
O protagonista foi um coelho encantador, que animou miúdos e graúdos presentes.

PONTE DE TRANCOZELOS ACOLHEU ESPETÁCULO
MULTISENSORIAL
A Ponte Medieval de Trancozelos foi o cenário do
espetáculo Multisensorial “Pontes perenes sobre
águas temporárias”, realizado no âmbito da programação Cultural em rede da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, com a colaboração
do Município de Penalva do Castelo.
O primeiro espetáculo de “Pontes perenes sobre
águas temporárias” decorreu nas margens do rio
Dão, junto à ponte de Trancozelos, no sábado 15
de setembro de 2018, no contexto do qual foram
ativados os sons da paisagem envolvente, foram
contadas histórias locais da ponte e foi feita uma
homenagem à forte tradição musical do concelho,
com a presença de músicos locais, entre os quais
membros da Banda Musical e Recreativa de Penal-
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va do Castelo, do Rancho Folclórico de Penalva do
Castelo e do Grupo de Concertinas do Dão.
“Pontes perenes sobre águas temporárias” é um
projeto da associação Binaural/Nodar, na forma de
concerto multidisciplinar de ativação multisensorial
e antropológica de pontes do território de Viseu
Dão Lafões, usando todo o contexto envolvente, as
características arquitetónicas das pontes e histórias locais para gerar experiências únicas e irrepetíveis.
Um agradecimento especial à população de Trancozelos, pela envolvência neste projeto.
O testemunho prestado das vivências de outrora
foram fundamentais para a realização deste espetáculo.
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PENALVA, VILA ENCANTADA

A Câmara Municipal promoveu, nos dias 14, 15,
16, 22 e 23 dezembro de 2018, a 4ª edição do
projeto Penalva, Vila Encantada, que decorreu na
sala multiusos da Loja de Cidadão de Penalva do
Castelo.
Nos dias 14, 15, 16 e 22, em ambiente natalício,
decorreu o Mercado de Natal – com a venda de
produtos e artesanato local, Casa do Pai Natal, Pinturas faciais e muita animação.
No dia 14, deu-se início ao evento com a abertura
do Mercado de Natal e a chegada do Pai Natal.
Seguiu-se uma extraordinária atuação dos alunos
do ensino articulado da Música do Agrupamento
de Escolas de Penalva do Castelo, que interpretaram temas natalícios.
No sábado, dia 15, na Biblioteca Municipal, no âmbito do projeto residente “Sábados na Biblioteca”,
foi contada a história de “Laura e o coração das
coisas” (texto de Lorenzo Silva e Jordi Sábat).
Depois desta narração, na oficina de escrita criativa, houve ainda tempo para escrever uma carta
especial ao Pai Natal. A finalizar toda esta animação, realizou-se a iniciativa de partilha: Recolha de
um brinquedo para fazer outras crianças felizes.
Da parte da tarde, na Loja de Cidadão, a escritora
Olinda Beja, acompanhada na viola por Luís Almeida, encantou os presentes com um “Conto de Natal”. No fim desta apresentação teve lugar o Circo
de Natal, com momentos que deliciaram miúdos e
graúdos. No final do dia, no Pavilhão dos Bombei-

PENALVA DO CASTELO

ros Voluntários, foi promovido pelo Agrupamento
de Escolas o “Concerto de Natal”, que animou e
aqueceu uma noite chuvosa.
No domingo, dia 16, a manhã foi preenchida com
uma Caminhada / BTT de Natal, organizada pelo
Gabinete de Desporto da Câmara Municipal e pelo
Sport Club de Penalva do Castelo.
À tarde a Tuna Realense subiu ao palco para animar todos os presentes, com músicas e poemas.
Seguiram-se as atuações de Luís Giroto; da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Pindo
com canções de Natal. Realizou-se a preparação
ao vivo do Tronco de Natal Gigante com Compota
de Maçã Bravo de Esmolfe, em parceria com as
pastelarias aderentes: Pena D’Alva, O Mercado,
NEOPAN e Santo António.
Para degustar, as pessoas voluntariamente contribuíram com um valor simbólico que reverteu a
favor de uma Instituição Concelhia. Para terminar
esta tarde, decorreu a representação de uma peça
de teatro divertida, intitulada “Dulai, Dunaz, Duna As Duendas do Pai Natal”, apresentada pela Quinta da Enterranha. A Associação Rio Côja contagiou
os presentes com a energia, a alegria e o ritmo das
suas danças natalícias.
No dia 22, a Casa do Povo de Esmolfe marcou
presença interpretando alguns temas alusivos à
época. O Festival das Sopas foi promovido pelo
Rancho Folclórico de Penalva do Castelo, deliciando Penalvenses e visitantes.
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XX ENCONTRO DE JANEIRAS
Decorreu na Igreja da Misericórdia de Penalva do
Castelo, no dia 6 de janeiro de 2019, o XX Encontro de Janeiras, promovido pela Câmara Municipal,
em parceria com a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Pindo.
Participaram neste espetáculo anual onze grupos
concelhios, nomeadamente: Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Pindo – Grupo de Cantares, Grupo de Cantares Pena Alba, Casa do Povo
de Esmolfe, Grupo de Cantares de Vila Cova do
Covelo, Agrupamento 149 CNE – Ínsua, Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo com os
elementos da escola de música, Rancho Folclórico
de Penalva do Castelo, Tuna de São Martinho de
Pindo, Grupo de Concertinas do Dão, Tuna Realense e o Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo juntamente com o grupo
da catequese.
Durante três horas foi possível desfrutar de um espetáculo musical com temas alusivos às Janeiras,
que animaram e encantaram as muitas pessoas
presentes.

PENALVA DO CASTELO
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“O PRESENTE DE CÉSAR - Quem vai para o mar não volta à terra”
Penalva do Castelo foi palco da estreia do espetáculo promovido pela Rede Cultural Viseu Dão Lafões, onde se inclui o nosso Município, um Teatro
Culinário intitulado “O Presente de César - Quem
vai para o mar não volta à terra”.
Nos dias 1,2 e 3 de fevereiro de 2019, o Parador
Casa da Ínsua acolheu o espetáculo realizado pelo
Teatro Viriato, um jantar com sobremesa de bacalhau e com sabor a ficção.
Os dramas vividos em família por aqueles que partem do território Dão Lafões para pescar um peixe
que se pesca longe. E os dramas daqueles que
ficam. A terra é larga. O mar é muito. A espera é
grande. A vida no mar e a vida num prato. Tudo e
todos unidos por um peixe: o Bacalhau.

“HISTÓRIAS QUE DÃO PARA VER”
Penalva do Castelo recebeu nos dias 5 e 6 de abril
de 2019, na Casa da Ínsua - Parador, o espetáculo teatral “Histórias que DÃO para ver”, um projeto
do teatro Montemuro, promovido pela Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
No elenco, 14 participantes locais partilharam as
cenas com os intérpretes profissionais. A trama foi
rica em emoções, confrontos e cumplicidades, e a
encenação, demarcada pelas salas de cada um
dos apartamentos da Casa da Ínsua - Parador, que
acolheu o espetáculo, foi repleta de surpresas.
O vinho do Dão, o património local e o papel e importância da Mulher na sociedade foram alguns
pontos de destaque destas “Histórias que DÃO
para ver”.
A Câmara Municipal agradece à comunidade penalvense que participou e colaborou para o grande
sucesso deste espetáculo.

PENALVA DO CASTELO
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CARNAVAL SAI ÀS RUAS DE PENALVA

No dia 3 de março de 2019, saiu à rua o tradicional
corso de Carnaval de Penalva do Castelo. A iniciativa, ponto alto da programação cultural concelhia,
foi promovida pelo Município em parceria com as
associações/instituições do concelho que desfilaram pelas principais ruas da Vila, onde reinou o
verdadeiro espírito de Carnaval.
O desfile iniciou junto à Piscina Municipal, com
duas dezenas de carros alegóricos e aproximadamente quatrocentos figurantes, que, ao longo de
todo o percurso, espalharam boa disposição, cor
e alegria. As ruas encheram-se de penalvenses
e forasteiros para assistir a um momento cultural
de salutar convívio. A imaginação e a criatividade
fizeram-se representar das mais variadas formas música ao vivo, sátira politica, palhaços, tradições,
entre outros.

PENALVA DO CASTELO
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FESTA DA MÚSICA CONCELHIA
A Câmara Municipal promoveu, no dia 9
de junho de 2019, a tradicional Festa da
Música Concelhia.
O evento decorreu no Parque da Lameira,
onde subiram ao palco 11 grupos, nomeadamente: Casa do Povo de Esmolfe; Escola de Música da Casa do Povo de Esmolfe;
Escola de Música da A.D.C.R. de Pindo;
Grupo de Cantares de Pindo; Escola de
Música da A.C.R.S. de Real; Tuna Realense; Grupo de Concertinas do Dão; Grupo
de Cantares Pena Alba; Grupo de Cantares de Vila Cova do Covelo; Grupo de Cantares “Os Melros” e o Rancho Folclórico de
Penalva do Castelo.
A Festa da Música tem-se revelado importante na evolução dos diversos Grupos
Musicais, uma vez que é um marco, na
apresentação à população de todo o concelho, do trabalho desenvolvido.
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Esta iniciativa reflete a continuidade e representa o culminar
do apoio aos diversos Grupos Musicais por parte do Município, que pretende, com este evento, promover o trabalho por
eles realizado e propiciar um momento de convívio e animação
entre os Penalvenses.
A preservação do nosso património musical é uma das formas de presentificar a CULTURA, incutindo novas dinâmicas e
mais vida em Penalva do Castelo.

24

REVISTA MUNICIPAL

CULTURA

MARCHAS POPULARES
A Câmara Municipal promoveu, no dia 6 de julho
de 2019, mais uma edição das Marchas Populares, que contou com a participação de várias associações e grupos do Concelho, nomeadamente:
Associação Cultural Social Recreativa e Desportiva
de Germil “Os Melros”; Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Pindo; Associação Recreativa
e Cultural Sezurense; Grupo de Ínsua; Grupo de
Sangemil; Rancho Folclórico de Penalva do Castelo e Santa Casa da Misericórdia de Penalva do
Castelo. O desfile contou com cerca de seiscentos
elementos, que durante 4 horas animaram as muitas centenas de pessoas presentes. A antiga Praça do Mercado foi decorada e colorida com flores
de papel feitas pelos utentes de todas as IPSS do
Concelho e pelas crianças e jovens participantes
na primeira semana das Férias Ativas.
A Autarquia felicita as associações e grupos participantes pelo seu empenho na concretização de
fatos, vestidos, arcos, balões, coreografias e letras.

PENALVA DO CASTELO
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BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTINUA A PROMOVER A
INCLUSÃO E A LITERACIA DIGITAL
A Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo, enquanto instituição promotora da aprendizagem ao
longo da vida, concluiu mais duas ações gratuitas
do projeto municipal “Literacia Inform@tica Para
Todos”, uma iniciativa de inclusão e literacia digital, direcionada à população jovem, adulta e sénior
do concelho que manifeste interesse em adquirir
conhecimentos, desenvolver competências informáticas e aumentar os seus níveis de literacia digital e informacional. Considerando que a Biblioteca
Municipal é também uma entidade certificadora
de competência digitais dos cidadãos, alguns formandos das duas turmas decidiram submeter-se

ao exame prático que lhes permitiu obter o seu “Diploma de Competências Básicas em Tecnologias
de Informação”.

LINGUAGEM PARENTAL EM DISCUSSÃO
Decorreu, na tarde do passado dia 22 de dezembro de 2018, na Biblioteca Municipal de Penalva do
Castelo, uma Palestra sobre Linguagem Parental e
uma sessão de apresentação do livro “Educar para
a VIDA - Guia Ilustrado de Linguagem Parental”,
promovidas por Filomena Serrado, Autora, Formadora e Coach Relacional. Tratou-se de uma excelente sessão de enriquecimento/aperfeiçoamento
comportamental para todos aqueles que têm as
difíceis e complexas tarefas de exercer a parentalidade e de educar as gerações mais jovens
para os complexos desafios da vida e do mundo
contemporâneos, pois, como defendeu a autora e
palestrante, a “Linguagem Parental” é o “pilar das
relações saudáveis”.

EXPOSIÇÃO “O que foi a Presença? Uma leitura a 90 anos de distância”
“A Presença” foi a geração mais consciente de
todas as gerações literárias portuguesas. A mais
literária também, aquela para quem a literatura é
forma de vida e não uma de entre as possíveis,
mas a forma superior de vida.” (Eduardo Lourenço). A exposição itinerante «O que foi a Presença? - uma leitura a 90 anos de distância», realizada
no âmbito da comemoração do 90º aniversário do
aparecimento da revista Presença, pelo Centro de
Estudos Regianos, esteve patente ao público até
ao dia 31 de janeiro de 2019, na Biblioteca Municipal. O grande objetivo desta mostra expositiva,
constituída por dezasseis painéis, foi apresentar
uma retrospetiva panorâmica sobre as manifestações artísticas ocorridas em Portugal na primeira
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metade do século XX, fruto das influências estrangeiras, e as repercussões nas gerações seguintes,
num período político-social conturbado, entre duas
guerras mundiais.
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CANCRO
“EU SOU… E EU VOU ...”

Sob o lema “Eu Sou… e Eu Vou ...”, a Biblioteca
Municipal de Penalva do Castelo associou-se à
comemoração global do Dia Mundial do Cancro,
através de algumas iniciativas de impacto local,
promovidas nos dias 02 e 04 de fevereiro de 2019.
O Dia Mundial do Cancro foi instituído a 4 de fevereiro de 2000, no âmbito do World Summit Against
Cancer for the New Millenium, em Paris, e é uma
iniciativa da União Internacional de Controlo do
Cancro (UICC) que pretende consciencializar a
sociedade para uma cidadania ativa na luta contra
o cancro.
As iniciativas (sessão de “Sábados na Biblioteca”,
a partir da história infantil “O Cancro não gosta de
beijinhos!”, e duas “Sessões abertas de Tai-Chi”)
foram registadas na plataforma worldcancerday.
org e contaram com a participação especial da

Enfª Ana Maria Araújo, voluntária cultural da Biblioteca Municipal, que ajudou à dinamização de
diversas sessões de sensibilização e de esclarecimento, direcionadas aos diferentes públicos, sobre a prevenção primária e deteção precoce do
cancro.

ENCONTRO(S) COM ESCRITORES, LIVROS E
LEITURAS
No âmbito da 8 ª edição do projeto residente “Era
uma vez…”, a Biblioteca Municipal de Penalva do
Castelo, em articulação com as Edições Esgotadas, promoveu, entre os dias 01 e 14 de fevereiro
de 2019, diversos encontros de escritores, livros e
leituras com os alunos da Educação Pré-Escolar
e do 1º CEB do concelho de Penalva do Castelo.
Nos dias 01 e 04 de fevereiro, o escritor Amadeu
Braguês partilhou algumas das histórias do seu
primeiro livro, “Ecos do Arco Iris”, com os alunos
dos centros escolares de Sezures e Roriz.
No dia 05 de fevereiro, foi a vez da escritora Violante Saramago Matos se encontrar, através do livro
“Quinas pelo Mar Fora”, com os alunos de três turmas da EBI de Ínsua (1º/4º A, 1ºB e 2º A). A escritora Violante Saramago Matos é filha única de José
Saramago, o primeiro autor de língua portuguesa a
receber o Prémio Nobel da Literatura, em 1998, e
um dos escritores mais importantes de toda a literatura portuguesa.
Depois, nos dias 7 e 8, foram cinco as turmas, da
EBI de Ínsua e do centro escolar de Castelo de
Penalva, que se “encontraram” com a escritora
Luísa Antunes Paolinelli e se deliciaram com a divertida história “Piripiri e o caso da estátua desaparecida!”. Luísa Paolinelli tem raízes viseenses, é
docente de literatura na Universidade da Madeira
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e é autora/coautora de diversos livros para os mais
novos.
Posteriormente, nos dias 12 e 14, a Biblioteca Municipal acolheu os alunos da Educação Pré-Escolar do concelho e promoveu o encontro com dois
jovens escritores e com os respetivos livros: a escritora Mafalda Mota apresentou a história “Ary, o
Valente”, uma história inspirada na vida de um herói real, Aristides de Sousa Mendes, e que constitui
o primeiro livro da coleção “Heróis Sem Capa”; o
escritor José Soares, através do livro “O Coelhinho
Pimpão na Mata do Fontelo”, de que é autor e ilustrador, deu a conhecer a história do coelhinho traquina João Pimpão e das suas aventuras na mata
do Fontelo.
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EXPOSIÇÃO “Tráfico de Mulheres - Escravatura dos Tempos Modernos”
“O mais atroz das coisas más das pessoas más é o silêncio das pessoas boas.” (Mahatma Gandhi).
A Biblioteca Municipal acolheu, na sua sala polivalente até ao dia 30 de março de 2019, uma exposição evocativa do Dia Internacional da Mulher
intitulada “Tráfico de Mulheres - Escravatura dos
Tempos Modernos”.
A exposição resultou de um projeto do Movimento
Democrático de Mulheres (MDM) sobre o tráfico de
mulheres, chamado “Romper Silêncios”, e foi gentilmente cedida pelo Núcleo de Viseu deste movimento. É constituída por 18 painéis, ao longo dos
quais se traça um retrato do tráfico de mulheres/
seres humanos, um hediondo crime contra os direitos humanos e contra a condição infra-humana.
Nela encontramos inúmeras informações e factos
sobre o tráfico de mulheres, designadamente so-

bre este fenómeno em Portugal, bem como registos de vídeo e áudio com relatos de histórias vividas por mulheres neste contexto.
Fazer de conta é fazer parte... Não faça de conta!

“DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL” COM ENCONTRO COM A ESCRITORA OLINDA BEJA
No âmbito do “Dia Internacional do Livro Infantil”,
assinalada internacionalmente a 02 de abril, a escritora santomense Olinda Beja deslocou-se a Penalva do Castelo para apresentar o seu último livro
– o vigésimo! -, intitulado “Simão Balalão”, a todas
as crianças do concelho que frequentam o 4º ano
(1º CEB).
O livro “Simão Balalão” conta a história de um “menino ilhéu que tinha no peito o sonho de partir em
busca de outros horizontes” e a sua narração, pela
escritora, teve acompanhamento musical (viola) do
penalvense Luís Almeida.
A escritora Olinda Beja nasceu em São Tomé e
Príncipe e veio em criança para Portugal (Mangualde). Para além de professora (aposentada), é também contadora de histórias e escritora, com duas
dezenas de títulos publicados, em prosa e poesia,
alguns dos quais traduzidos em diversas línguas.
Um dos livros, “Um Grão de Café”, integra o Plano
Nacional de Leitura.
Presentemente, viaja pelo mundo a fazer conferências, a contar histórias e a divulgar a cultura e literatura de São Tomé e Príncipe. Em maio de 2018,
também em Penalva do Castelo, integrou o Júri da
Prova Intermunicipal da 12ª edição do Concurso
Nacional de Leitura, organizado pela Biblioteca
Municipal.
O Dia Internacional do Livro Infantil é um evento in-

PENALVA DO CASTELO

ternacional comemorado, desde 1967, no dia 2 de
abril, em função da data em que nasceu o escritor
dinamarquês Hans Christian Andersen (em 1805),
chamando-se assim a atenção para a importância
da leitura e para o papel fundamental dos livros
para a infância.

28

REVISTA MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO “Estendal dos Direitos”
Durante o mês de abril, mês dedicado à prevenção
dos maus tratos na infância, a Biblioteca Municipal
acolheu a exposição coletiva “Estendal dos Direitos”.

Os trabalhos que constituiram esta mostra expositiva resultaram da adesão de Penalva do Castelo à campanha nacional “Estendal dos Direitos” e
foram elaborados pelos alunos da Educação Pré-Escolar e 1º CEB como forma de se assinalar o
aniversário da Convenção dos Direitos da Criança,
adotada pelas Nações Unidas em 20 de novembro
de 1989 e ratificada por Portugal a 21 de setembro
de 1990.
A reflexão promovida pelos educadores de infância e professores titulares de turma acerca dos
direitos e liberdades consagrados na Convenção,
serviu de ponto de partida para os trabalhos realizados, que foram oportunamente expostos em
estendais em cada um dos estabelecimentos de
ensino e também na Biblioteca Municipal.

8º ANIVERSÁRIO DA BMPC
A Biblioteca Municipal comemorou, nos dias 31 de
maio e 01 de junho, o seu 8º aniversário, através de
um conjunto de atividades de âmbito cultural, direcionadas aos seus leitores e utilizadores de todas
as gerações.

PENALVA DO CASTELO
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“ESTÁGIO DE TAIJI QUAN” PASSA PELA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
No dia 25 de junho, a Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo acolheu uma das fases do estágio regional de Taiji Quan que decorreu nos dias 22
e 27 de junho.
Tratou-se de um evento dedicado ao Taiji Quan (Tai
Chi Chuan) e à cultura e filosofia chinesas. Sob a
orientação do conceituado Mestre Lai Wang, esta
foi uma magnífica oportunidade de aprender mais
sobre esta arte e disciplina física com uma das
suas mais proeminentes figuras a nível mundial.

Do programa, que suscitou muito interesse junto
dos públicos infantil e adulto, fizeram parte as seguintes atividades: visita ao património mais emblemático do concelho; atividades para arianças e
adolescentes (Boxe dos 5 passos); palestras sobre
“As raízes de Taiji Quan: Lao Zi e o pensamento
Daoista” e “A Teoria Yin Yang”; aprendizagem de
novas técnicas; aperfeiçoamento das formas mais
complexas das 24 Formas de Taiji Quan; realização de exames práticos; sessão de encerramento.

MOMENTO MUSICAL COM RODRIGO DOMINGOS
O músico/compositor, com ascendência penalvense, Rodrigo Domingos, vencedor do concurso
internacional de composição “Classic Pure Vienna
Internacional Music Competition”, na Áustria, na
categoria de “Competição de Composição 2019”
(“Winners of Composition Competition 2019”), partilhou, no dia 11 de julho de 2019, o seu percurso académico, a sua relação com a música e até
mesmo os problemas de saúde enfrentados, que
o conduziram ao mundo da composição musical.
Como compositor, passou a criar trilhas sonoras
para programas de televisão/filmes e para as maiores orquestras brasileiras. Durante o encontro, que
decorreu na Biblioteca Municipal, o músico/compositor brindou todos os presentes com diversas
interpretações, que revelaram o génio musical e
artístico de Rodrigo Domingos. Nesta passagem
por terras de Penalva do Castelo, ao compositor
conceituado foi-lhe proporcionada a visita a alguns
dos locais mais emblemáticos do Concelho, o que
permitiu reavivar e perpetuar memórias da terra
natal do seu pai.
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13º ANIVERSÁRIO DA PISCINA MUNICIPAL

A Piscina Municipal de Penalva do Castelo celebrou o seu 13º Aniversário nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019, com a realização de várias atividades gratuitas, promovidas pela Câmara Municipal,
através do seu gabinete de Desporto, Juventude e
Tempos livres.
Decorreu uma aula de Hidroginástica e Atividades
Aquáticas para Crianças e Jovens. De seguida,
para assinalar esta efeméride, foram cantados os
parabéns à Piscina Municipal, na presença do Presidente da Câmara, Francisco Carvalho. Durante o
dia foi possível realizar Natação livre gratuitamente. No domingo, da parte da manhã, decorreu uma
aula de Aqua Zumba com o instrutor Zé Bordonhos.
Com mais esta iniciativa, a Autarquia pretendeu
incentivar a população penalvense a utilizar e usufruir de um espaço dotado de condições adequadas para a prática de atividades desportivas.
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ENCERRAMENTO DOS XVI
JOGOS DESPORTIVOS

Realizou-se no dia 5 de julho de 2019, na antiga
Praça do Mercado, a cerimónia de encerramento
dos XVI Jogos Desportivos de Penalva do Castelo,
uma organização da Câmara Municipal, através da
Unidade Orgânica de Desporto e Tempos Livres.
O evento iniciou com o desfile dos participantes. De
seguida, a Banda Musical e Recreativa de Penalva
do Castelo entoou o Hino Nacional “A Portuguesa”.
Antes da cerimónia de entrega de prémios, subiram ao palco as alunas do grupo de Atividades
Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar, que
animaram a plateia.
Os jogos realizaram-se entre os dias 5 de maio e 5
de julho, onde participaram cerca de 400 desportistas, nas 14 modalidades em competição.
A noite terminou com a atuação do Grupo Luzitano Music. Desta forma, o Município Penalvense
fomenta a prática desportiva e proporciona momentos de convívio entre as várias coletividades
do concelho e os seus representantes.
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DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
Com o objetivo de homenagear os idosos do concelho e promover uma vida mais saudável, de convívio, cultura e bem-estar, a Câmara Municipal de
Penalva do Castelo, através da Rede Social assinalou, no dia 16 de outubro de 2018, o Dia Internacional do Idoso.
Este ano o evento contará com um momento cultural inovador, podendo os presentes usufruir da
apresentação da Tournée da Maior Idade da Câmara Municipal de Ílhavo, que consistirá na apresentação das peças “Tempos Modernos” e “Figurinos D’ Ouro”, do Projeto TeatralIDADES – Teatro
na Maior Idade, que procura a inserção e participação sociocultural da população sénior.
O evento, de cariz gratuito, dirige-se a todas as
pessoas com 65 ou mais anos do concelho.
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CPCJ REALIZA CAMINHADA PELA PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

Como forma de alertar para a importância de todos
os cidadãos estarem atentos ao que os rodeia, nomeadamente a potenciais situações de maus tratos a que crianças e jovens possam estar sujeitos,
bem como para o dever de denúncia dessas situações, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em articulação com o Gabinete de Desporto
e Tempos Livres da Câmara Municipal de Penalva
do Castelo, realizaram a Caminhada Azul, no dia
13 de abril de 2019, que contou com a presença
de cerca de 140 participantes. Nesta Caminhada
esteve presente o grupo de dança infantil Dance
Kids, orientado pelo Prof. Marco Pereira, que proporcionou um conjunto de danças coreografadas a
todos os presentes. A apoiar a Caminhada esteve a
equipa de enfermagem da Unidade de Cuidados à
Comunidade Pena D’ Alva, do Centro de Saúde de
Penalva do Castelo, na realização de um rastreio

cardiovascular aos participantes interessados. O
evento contou com a inestimável participação do
Agrupamento de Escuteiros de Penalva do Castelo, de elementos do Executivo Municipal, da diretora do Agrupamento de Escolas e do Presidente da
Assembleia Municipal de Penalva do Castelo. A todos os participantes foi oferecida uma t-shirt com a
imagem e mote proposto pela Comissão Nacional
de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças
e Jovens “Serei o que me deres…que seja amor”,
bem como um flyer com a tipificação de algumas
situações de negligência ou formas de maus tratos
que devem ser denunciadas.
Esta Caminhada pretendeu também incutir nas famílias hábitos de vida saudáveis e promover uma
parentalidade positiva através da realização de
momentos de convívio e lazer, valorizando-se o local e a beleza natural do território.

ENCERRAMENTO DO MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS
TRATOS NA INFÂNCIA
Sendo o laço azul o grande símbolo da prevenção
dos maus tratos na infância, foi dessa forma que
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Penalva do Castelo encerrou o mês de atividades,
com a formação de laços humanos azuis em todos
os estabelecimentos de ensino do concelho.
Alunos, encarregados de educação, professores
e restante comunidade educativa associaram-se à
iniciativa, contribuindo assim para a formação dos
vários laços azuis humanos realizados.
O mês de abril foi um mês de atividades pensado para esta grande causa e missão, em que se
procurou promover os direitos da criança e alertar
para a importância da denúncia das situações de
maus tratos, pois só de uma forma concertada e
articulada é possível contribuirmos para infâncias
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felizes. O nosso agradecimento a todas as entidades que se associaram a esta causa, nomeadamente Câmara Municipal, Juntas de Freguesia,
Biblioteca Municipal, Piscinas Municipais, Agrupamento de Escolas, Agrupamento de Escuteiros,
IPSS, comércio local, bem como à Foto Vítor Hugo,
responsável pelas fotografias tiradas na formação
do laço humano azul na EBI.
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CPCJ DE PENALVA DO CASTELO PROMOVE O SEU
TRABALHO EM MOSTRA DA PREVENÇÃO
Como forma de promover o trabalho realizado pela
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Penalva do Castelo durante o ano de 2018, particularmente no que respeita à área da prevenção,
a mesma participou na Mostra da Prevenção, integrada no Encontro Anual de Avaliação da Atividade das CPCJ, que decorreu em Tavira, entre os
dias 22 e 24 de maio de 2019.
A Mostra da Prevenção é um espaço que procura
representar, valorizar e dignificar o trabalho das
CPCJ, que fazem da Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens a sua missão e que
permite promover o que de melhor se faz em termos de prevenção, traduzindo o empenho, a criatividade e o gosto com que as CPCJ abraçam o
desafio da prevenção.
O Encontro Nacional teve como tema “CPCJ: Valorizar o passado, construir o futuro”, e contou com
a participação de ilustres oradores, entres eles, o
psiquiatra e escritor Daniel Sampaio. Marcaram
ainda presença Lucília Gago, Procuradora Geral

da República, José António Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e Francisca Van
Dunem, Ministra da Justiça. Todos os trabalhos
foram conduzidos pela presidente da Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse.

PARTILHA, CONVÍVIO E LAZER SERVEM DE MOTE
PARA PIQUENIQUE EM FAMÍLIA
De forma a promover o valor da família enquanto
célula fundamental do desenvolvimento da criança
e dos jovens, a Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Penalva do Castelo, com o apoio da
Câmara Municipal, dinamizou, no passado dia 01
de junho, a atividade “Piquenique em Família”.
Realizada no Parque da Lameira, em Penalva do
Castelo, a mesma contou com a presença e colaboração dos alunos do Ensino Articulado da Música, que iniciaram a tarde de atividades com um
mini concerto, fazendo evidenciar o seu talento
musical.
Houve espaço para muita brincadeira, através da
realização de jogos tradicionais, bem como para
pinturas faciais e fotografias em família, tendo o
evento terminado com a realização de um grande
piquenique partilhado.
No encontro marcaram presença mais de 100 pessoas de várias gerações, objetivo primordial da
iniciativa, de modo a promover o convívio intergeracional e o reforço dos laços familiares.
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ARRAIAL DIVERTE SENIORES

A Câmara Municipal e a Rede Social realizaram,
no dia 02 de julho de 2019, a 5ª edição do Arraial
Sénior, dirigido a todas as pessoas com 65 ou mais
anos do concelho.
No evento, que decorreu no Parque da Lameira,
marcaram presença cerca de 250 seniores, aos
quais se juntaram o Presidente da Câmara Municipal e restantes elementos do executivo municipal.
A música popular “S. João Bonito” marcou o ritmo
da marcha preparada pelos idosos de várias IPSS
concelhias, abrindo desta forma o programa de atividades.
Música e sardinha não faltaram nesta tarde animada que teve como principal propósito enaltecer o
papel dos seniores na nossa sociedade, valorizar
a importância dos seus conhecimentos e apostar
em atividades que combatam o isolamento e promovam a inclusão social.
A Câmara Municipal agradece às IPSS concelhias
toda a colaboração prestada na realização do
evento, bem como ao grupo musical “Artur e Márcia”, responsável pela animação musical.
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NATAL NO CINEMA
A Câmara Municipal proporcionou no mês de dezembro, a cerca de 330 crianças, alunos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino
básico do Agrupamento de Escolas de Penalva
do Castelo o visionamento do filme de animação
“Grinch”, que decorreu nos Cinemas NOS - Palácio
do Gelo em Viseu.
Todos os alunos receberam uma caixinha de pipocas personalizada e um pai natal de chocolate.
Com esta iniciativa, pretendeu-se proporcionar um
dia diferente e a oportunidade dos mais pequenos
usufruírem de uma experiência de animação e da
magia natalícia através de um filme alusivo ao natal.

SONHO, MAGIA E ILUSÃO EM ESPETÁCULO DE CIRCO
Foi a pensar nas crianças do concelho que a Câmara Municipal proporcionou, no dia 08 de maio
de 2019, um espetáculo de circo aos cerca de 340
alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico.
O Circo ARENA conseguiu proporcionar aos presentes uma verdadeira tarde de emoção, permitindo às crianças sonharem de olhos abertos e povoar o seu imaginário de magia, fantasia e ilusão.
Para além de malabarismos, ilusionismos, equilibrismo e acrobacias, o momento que mais risos
provocou foi o clássico de futebol entre o Benfica e
o Porto protagonizado por cães, em que o Benfica
saiu vitorioso por 6-2, bem como a empatia criada
com o palhaço Pipo.
O momento em que dentro de uma jaula fechada a
cadeado desaparece uma senhora e aparece um
enorme Tigre Branco foi outro dos momentos altos
do espetáculo, permitindo que sonho e realidade
andassem de mãos dadas.
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
e o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo realizaram, no passado dia 03 de junho de 2019,
as comemorações do Dia da Criança.
As crianças do Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico tiveram a oportunidade de assistir a um teatro
cujo tema se centrou nos direitos das crianças. Foi
protagonizado por um grupo de alunos do 5º ano
de escolaridade e teve como objetivo consolidar
os conhecimentos já adquiridos nesta área ao longo do ano letivo, contribuindo, assim, para uma cidadania mais consciente.
Houve ainda espaço para as crianças assistirem
a um mini espetáculo de circo, bem como para se
expressarem livremente através de pinturas de giz
e insufláveis. Para os mais corajosos, foi ainda proporcionada uma descida em slide, promovida pelos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo.
No final, e como forma de continuarem a diversão
pelo resto do dia, foi oferecido a todas as crianças
um ioiô, fazendo relembrar as brincadeiras mais
tradicionais.
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“BOMBEIRITO NA FLORESTA”
Tendo como prioridade as medidas de prevenção
em defesa da floresta, todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas
de Penalva do Castelo receberam, no 1º período
letivo, o livro do “Bombeirito na Floresta”. Esta atividade consistiu na leitura da história para ensinar
às crianças os princípios básicos a seguir na prevenção e combate aos fogos florestais. Os alunos
coloriram, preencheram e preservaram o livro em
boas condições até ao final do ano letivo e, como
“O prometido é devido”, a autarquia ofereceu uma
lembrança alusiva ao tema.

CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO

No dia 17 de maio de 2019 realizou-se, no Edifício-sede da Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo, a final municipal do Concurso de
Ideias de Negócio, contando com a presença de
cerca de 80 pessoas. Esta iniciativa, promovida
pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões,
Gesentrepreneur e o Agrupamento de Escolas de
Penalva do Castelo, destinou-se aos alunos do ensino secundário e inseriu-se no âmbito do Projeto
Wanted – Escolas Empreendedoras da CIM Viseu
Dão Lafões – 8ª Edição. Nesta final municipal, estiveram a concurso sete ideias de negócio: Capa
Solar; Two Wheel Safety; Smart Greenhouse; Não
Stop Car; Quick Shower; Tapete Inteligente e Inteligent Helmet System. O júri, constituído pela Dr.ª
Rosa Figueiredo, Diretora do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, Dr. Emanuel Tinoco
Ribeiro, Coordenador Técnico da Associação de
Desenvolvimento do Dão e pelo Sr. Paulo Alexan-
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dre Fonseca, Empresário Local, teve a difícil tarefa
de selecionar a melhor ideia de negócio.
Todos os concorrentes, bem como os professores
embaixadores, receberam produtos endógenos
e uma medalha de participação oferecidos pela
Câmara Municipal. O vencedor do concurso municipal foi o projeto “Quick Shower”, ideia desenvolvida pelos alunos Diogo Gomes e Tiago Oliveira
orientados pelo Professor Roberto Sousa. Cada
elemento do grupo vencedor foi premiado com
uma medalha em estanho e, por parte da CIM Viseu Dão Lafões, com uma Missão Empreendedora
em Madrid.
Com este projeto pretende-se criar uma cultura
empreendedora, promover o espírito de iniciativa,
de cooperação e criatividade, partilhar experiências e ideias, facilitar um maior contacto com o
mundo real, permitir aos jovens em idade escolar
uma experiência real na área do empreendedorismo e incentivar o desenvolvimento local.
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OBRAS EXECUTADAS PELOS
TRABALHADORES DO
MUNICÍPIO
»Abolição de esgotos antigos – Roriz;
»Alargamento de rua e construção de muro de
suporte na Campina;
»Alargamento de rua, ampliação do ramal de
esgoto e água no Bairro da Escola – Roriz;
»Alargamento do acesso a Vila Mendo – Castelo
de Penalva;
»Alteração do ramal de esgoto e águas pluviais
– Aldeia das Posses;
»Alteração do ramal de esgotos – Telhado,
Santa Eulália e Correndinha;
»Ampliação da rede água e esgotos – Estrada
Municipal de ligação Antas / Matela;
»Ampliação da rede de água – Vales – Castelo
de Penalva;
»Ampliação da rede de água – Vinha do Amaral
– Lusindinho;
»Ampliação da rede de água e esgotos – Lages
Sangemil – Ínsua;
»Ampliação do ramal de água – Lapa do Gato
– Ínsua;
»Ampliação do ramal de água e esgotos –
Antas;
»Ampliação do ramal e água e esgotos –
Miuzela – Antas;
»Aplicação de válvula redutora de pressão –
Carvoeiro – Castelo de Penalva;
»Arranjos no interior do Cemitério Municipal
»Aumento da rede de água – Rua do Altinho –
Sezures;
»Aumento de ramal de água no Largo do
Cruzeiro – Ínsua
»Aumento de ramal de esgotos – Quinta da
Ponte – Sezures;
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»Aumento do ramal de água e esgotos – Rua do
Cambão - Quinta da Regada da Pedra – Roriz;
»Aumento do ramal de águas pluviais em Vila
Cova do Covelo;
»Aumento ramal de água e saneamento na
Quinta da Regada da Pedra – Roriz – Pindo;
»Aumento do ramal de águas pluviais - Casal
Diz – Pindo;
»Aumento do ramal de águas pluviais – Quinta
da Ribeira – Sezures;
»Aumento de ramal de águas pluviais e baixada
de água para o acesso à SAR de Roriz - Pindo;
»Baixada de água em várias localidades do
Concelho;
»Beneficiação da rede de esgotos – Bloco 9 Bairro Social;
»Calcetamento da rua do Cruzeiro – Casal Diz –
Pindo;
»Calcetamento junto à capela S. António – Casal
Diz – Pindo;
»Colocação de alcatrão nas estradas municipais do Concelho;
»Colocação de caixas de visita na rua da
Murqueira – Fundo de Vila – Esmolfe;
»Colocação de espelhos parabólicos em
diversos locais do Concelho;
»Colocação de grade de proteção junto à saída
dos alunos da Escola EB2,3/S de Penalva do
Castelo;
»Colocação de paragem de autocarro junto à
Loja de Cidadão;
»Colocação de paragens de autocarro no
Concelho;
»Colocação de sinalética em diversos locais;
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»Colocação de sinalética na ponte de Vilar do
Dão – Castelo de Penalva;
»Construção de muro de suporte na Feira
Semanal;
»Demolição de casa em Aldeia das Posses –
Castelo de Penalva;
»Demolição de coreto em Aldeia das Posses –
Castelo de Penalva;
»Ligação da rede de água entre as localidades
de Sezures e Quinta da Ponte;
»Ligação da rede de água Sezures – Quinta da
Ponte com a colocação de válvulas de retenção
e mudança de baixadas de água;
»Ligação de águas pluviais – Rua da Lage –
Sezures;
»Ligação de águas pluviais – Rua Heróis do
Ultramar – Sezures;
»Ligação de fios elétrodos terra na Captação
de Água largo São Simão, Fossa dos cavalos Casal Diz, Captação de água - Rio Côja, Estação elevatória de Nesprido, ETAR de Lusinde,
Estação elevatória do largo das Festas Roriz,
Captação de águas na Quinta da Moita –
Germil/Trancozelos;
»Ligação do Poço do Outeiro ao sistema de
rega da Fonte dos Namorados - Ínsua;
»Ligação do ramal de esgotos e águas pluviais
da Capela S. Silvestre e S. Eufémia – Lisei;
»Limpeza da Ponte – Castelo de Penalva;
»Limpeza das ruas da Vila – Penalva do
Castelo;
»Limpeza de bermas na rua das Barrocas –
Ínsua;
«Limpeza do Caminho dos Galegos – Mareco;

»Limpeza dos pesqueiros para a modalidade de
Pesca Lúdica – Jogos Desportivos de Penalva
do Castelo;
»Limpeza e desinfeção de oleões;
»Marco de boca-de-incêndio – Carvoeiro –
Castelo de Penalva;
»Muro de suporte de terras – estrada principal –
Casal Diz – Pindo;
»Pintura de passadeiras junto às escolas;
»Plantação de flores e árvores na Vila;
»Poda das árvores;
»Rebaixamento de passadeiras para pessoas
com deficiência;
»Remodelação da rede de água e esgotos no
Beco das Quintãs – Penalva do Castelo;
»Reparação com betuminoso nas estradas
municipais do Concelho;
»Reparação da caçada – Vinha do Amaral –
Lusindinho;
»Reparação da fossa Stª. Eulália;
»Reparação da pavimentação em “Lajetas”,
junto ao bloco onde funcionam os ensinos
básico e pré-escolar – Escola Básica Integrada
da Ínsua;
»Reparação do ramal de águas pluviais – Rua
do Lar – Penalva do Castelo;
»Reposição de calçada em Sezures;
»Requalificação de espaços verdes – Cemitério
Municipal – Ínsua;
»Substituição de painel solar no Pavilhão
Municipal;
»Terraplanagem na Zona Empresarial de
Esmolfe – Sezures.

Abertura de arruamento em Vila Cova do Covelo
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OBRAS

Alargamento de rua e construção de muro de suporte, reparação do ramal de águas pluviais na Campina - Sezures

Alargamento, demolição de casas, construção de muros suporte de terra - Vila Mendo – Castelo de Penalva

Ampliação do ramal e água e esgotos – Rua Santo Ildefonso – Esmolfe

Arrancamento de árvores, colocação de lancil e calcetamento de passeios com cubinho na rua da Escola Secundária - Ínsua
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OBRAS

Arranjos no exterior junto à capela do Espirito Santo – Encoberta

Construção de ramal para iluminação pública – parque de estacionamento da Câmara Municipal

Construção de WC - largo das festas da Marinha – Trancozelos

Demolição de casa na rua da Srª. da Graça - Sezures
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OBRAS

Ligação do ramal de água e instalação de boca de incêndio no novo Lar de Castelo de Penalva

Limpeza da Área de Acolhimento da Zona Empresarial Esmolfe – Sezures

Limpeza do Parque da Srª. de Lurdes – Ínsua

Reparação da comporta da barragem da Srª. de Lurdes – Ínsua
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OBRAS

PRINCIPAIS EMPREITADAS

Empreitada n.º 6/2016, “Estrada Penalva do Castelo - Lisei”, pelo valor de 388.775,69 euros+ IVA

Empreitada n.º 24/2016, “Construção da Nova ETAR da Vila (Gôje)” pelo valor de 1.817.137,44 euros + IVA

Empreitada n.º 31/2016, “Recuperação do Antigo Edifício dos Paços do Concelho” pelo valor de 639.896,84 euros + IVA
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OBRAS

Empreitada n.º 42/2016, “Centro de Exposições de Produtos DOC - Santo Ildefonso - Pavimentações, Rede de Águas Pluviais, Rede de Abastecimento de
Água e Rede de Esgotos” pelo valor de 84.513,95 euros + IVA

Empreitada n.º 43/2016, “Requalificação Urbanística da Antiga Praça e Zona Envolvente” pelo valor de 104.529,78 euros + IVA

Empreitada n.º 7/2017, “Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho de Penalva do Castelo (R1, R2, R3 e Elevado do Mártir de Pindo) - Execução
de Projeto” pelo valor de 811.157,36 euros + IVA

Empreitada n.º 8/2017, “Sanitários e Balneários Públicos (Arvoredo)” pelo valor de 15.861,25 euros + IVA
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OBRAS

Empreitada 16/2017, “Conservação e Ampliação de Redes de Saneamento - Rede de Esgotos e Ampliação da Rede de Água na Quinta da Rosela Castelo de Penalva”, pelo valor de 25.315,25 euros + IVA

Empreitada n.º 17/2017, “Beneficiação e Conservação da Rede Viária – Ligação da Miuzela ao Limite do Concelho, com a Freguesia de S. João da
Fresta e Acesso à A25)” pelo valor de 90.604,75 euros + IVA

Empreitada 18/2017, “PARU - Plano de Ação para a Regeneração Urbana - Arranjo Urbanístico da Praça do Antigo Município (demolições, muros de
contenção, revestimentos e obras de arte corrente no Beco das Quintãs)”, pelo valor de 40.120,42 euros + IVA

Empreitada 21/2017, “Beneficiação da Ponte da Nossa Senhora da Ribeira - Ínsua”, pelo valor de 61.035,00 euros + IVA
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OBRAS

Empreitada 24/2017, “Sistema de Águas Residuais (SAR) de Castelo de Penalva”, pelo valor de 168.977,98 euros + IVA

Empreitada 25/2017, “Sistema de Águas Residuais (SAR) da Encoberta”, preço base de 149.972,19 euros+ IVA

Empreitada 2/2018, “Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua II (Gondomar)”, pelo valor de 202.257,09 euros + IVA

Empreitada 3/2018, “Sistema de Águas Residuais (SAR) de Casal Diz”, pelo valor de 159.932,05 euros + IVA
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OBRAS

Empreitada 4/2018, “Sistema de Águas Residuais (SAR) de Roriz”, pelo valor de 160.807,41 euros + IVA

Empreitada 5/2018, “Sistema de Águas Residuais (SAR) de Sezures”, pelo valor de 267.679,27 euros + IVA

Empreitada 7/2018, “Beneficiação de Arruamentos nas Freguesias - Construção de Rede de Águas Pluviais e Passeio na Rua da Igreja, em Castelo de
Penalva”, pelo valor de 7.398,44 euros + IVA

Empreitada 8/2018, “Construção de Ponto de Água - Beneficiação do Açude do Porto no Rio Côja para Criação de Reserva de Água para Combate a
Incêndios e para Regadios Agrícolas”, pelo valor de 80.815,97 euros + IVA
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OBRAS

Empreitada 9/2018, “Construção de Ponto de Água - Beneficiação do Açude dos Lenteirões para Criação de Reserva de Água para Combate a Incêndios e para Regadios Agrícolas”, pelo valor de 73.357,00 euros + IVA

Empreitada 10/2018, “Beneficiação de Arruamentos nas Freguesias - Pavimentação da Rua do Seixal, na Localidade da Matela”,
pelo valor de 9.932,28 euros + IVA

Empreitada 11/2018, “Construção de Ponto de Água - Desassoreamento do Açude na Nossa Senhora de Lurdes, no Rio Côja”,
pelo valor de 24.825,53 euros + IVA

Empreitada 1/2019, “Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho de Penalva do Castelo (R1, R2, R3 e Elevado do Mártir de Pindo) - Execução do
Projeto - Trabalhos Complementares”, preço base de 71.400,00 euros + IVA
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OBRAS

Empreitada 2/2019, “Beneficiação e Conservação de Arruamentos na Vila - Rua entre a Creche da SCMPC e a Casa Paroquial”,
pelo valor de 25.388,06 euros + IVA

Prestação de Serviços – Procedimento 16/2018 DF - Serviço para instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios – rede de gestão de combustível (rede secundária) confinante com a rede viária e substitui-se aos proprietários e outros produtores florestais em incumprimento –
Ajuste direto – pelo valor de 66.036,00 euros
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AMBIENTE

CÂMARA MUNICIPAL INVESTE CERCA DE 162.500€ NA
REQUALIFICAÇÃO DOS AÇUDES DOS LENTEIRÕES E
DO PORTO

O Município de Penalva do Castelo realizou trabalhos de requalificação do açude dos Lenteirões,
localizado no Rio Dão, junto à Ponte de Santa Clara, e da represa do Porto, no Rio Coja, próximo da
Ponte das Porcas, com o objetivo de criar reservas
de água para combate aos incêndios e para regadios agrícolas.
Estas estruturas não eram alvo de qualquer intervenção há mais de 40 anos e já não cumpriam a
sua principal missão, que era a de proporcionar
alguma reserva de água nos meses de verão.
A requalificação do açude dos Lenteirões custou
mais de 77.500 euros e o açude do Porto custou
cerca de 85.000 euros, sendo que a sua conclusão
está prevista para o final do mês de outubro.
Tratam-se de obras realizadas com capitais próprios da Câmara Municipal.
Com a construção das novas represas, a autarquia
espera que no próximo verão as regas e o combate aos fogos sejam feitas à base da água acumulada nestes reservatórios, o que vai permitir poupar
e valorizar a água proveniente da Barragem de
Fagilde, que deve ser canalizada apenas para o
consumo doméstico.
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OBRAS DA NOVA ETAR DE GÔJE PROSSEGUEM EM
BOM RITMO
A construção da nova estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR) de Gôje decorre em bom
ritmo.
Esta nova ETAR de Gôje é uma infraestrutura moderna, dotada com tecnologia sofisticada e com
potencial para cumprir todos os parâmetros ambientais, que foi contratualizada pelo montante de
1.817.137,44 euros.

PENALVA DO CASTELO

É uma obra estruturante para o concelho e que em
muito vem melhorar a qualidade de tratamento das
águas residuais, nomeadamente da vila, e consequentemente o ambiente sai beneficiado, uma
vez que a antiga ETAR, situada a uma centena de
metros da atual, se encontra obsoleta e incapaz
de efetuar um eficaz tratamento, não cumprindo já
com os requisitos ambientais.
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DIVERSOS

SITUAÇÃO FINANCEIRA
O equilíbrio das contas, permitiu-nos reduzir a dívida em mais de um milhão e seiscentos mil euros.
Presentemente estão em execução obras com
comparticipação comunitária com o valor superior
a seis milhões de euros.
O desempenho do Município, segundo o Anuário
Financeiro dos Municípios Portugueses, continuou
a melhorar, no ranking dos Municípios Portugueses
com melhor equilíbrio orçamental, subimos para
19º lugar a nível nacional, mantendo o 1º lugar a
nível distrital.
No mesmo documento é também referido que

somos o 20º Município a nível nacional e o 1º do
distrito com menor prazo médio de pagamento a
fornecedores, três dias em média.
Com esta regra nos pagamentos permite-nos obter melhores preços de produtos e serviços, junto
dos nossos fornecedores. Este estudo analisa as
contas de todas as 308 Câmaras Municipais do
país, sendo uma referência para o poder local em
Portugal.
Assim, à semelhança do publicado em revistas anteriores, aqui ficam os dados da contabilidade da
Câmara, à data de 30.06.2019.

SITUAÇÃO FINANCEIRA À DATA DA
TOMADA DE POSSE (22-10-2013)

SITUAÇÃO FINANCEIRA À DATA DE
30-06-2019

Disponibilidades:
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo

Disponibilidades:
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo

558.171,72 euros
2.000.000,00 euros

1.654.421,65 euros
1.500.000,00 euros

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
2.283.094,94 euros *

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
3.154.421,65 euros

Dívida:
Curto prazo:
Dívidas a fornecedores 336.698,26 euros
Médio e longo prazo:
Dívidas a Bancos
2.688.558,23 euros

Dívida:
Curto prazo:
Dívidas a fornecedores 153.411,37 euros
Médio e longo prazo:
Dívidas a Bancos
1.180.154,13 euros

TOTAL DA DÍVIDA

TOTAL DA DÍVIDA

3.025.256,49 euros

1.333.565,50 euros

ANÁLISE GRÁFICA
ANO DE 2019
3.154.421,65 €
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €

1.333.565,50 €

1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €

DÍVIDAS

DISPONIBILIDADES

* Esta verba englobava a quantia de 275.076,78 euros, correspondente a dois adiantamentos da Administração Central, cujos pagamentos ocorreram no ano de 2014, o que traduzia, na prática: 2.558.171,72 euros – 275.076,78 euros = 2.283.094,94 euros
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