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EDITORIAL

“Já agora, Infante, em homenagem ao Infante Dom Pedro – grande Homem da História
do País e do nosso Concelho – permitindo-nos, assim, honrar o passado, juntando-lhe
sempre modernidade, criatividade e ambição!”
É com grande satisfação que escrevo o editorial da Revista INFANTE, edição
que substitui o Boletim Municipal que nos habituámos a receber trimestralmente em nossas casas. Quero começar por felicitar todos os Penelenses que participaram activamente nas eleições autárquicas de Outubro
passado, independentemente das candidaturas que apoiaram, pelo seu
interesse e empenho no desenvolvimento do nosso Concelho.
Todos queremos evoluir!
Mudámos simbolicamente o formato e o grafismo do Boletim Municipal
porque queremos um Concelho moderno, um Concelho diferenciado, com
munícipes que acreditam na sua Terra e que são exigentes a perspectivar
o futuro!
Numa época em que a falta de confiança abala os Portugueses de uma forma geral e os meios financeiros ao dispor das autarquias são escassos, a
mensagem fundamental que queremos difundir é que, com gestão rigorosa e planea-mento, atingiremos os objectivos a que nos propusemos para
o ano de 2006:
1 - Colocar a educação na primeira linha de acção: entre as muitas acções
levadas a cabo na melhoria de vários estabelecimentos escolares, decidimos que a Carta Educativa do Concelho, ferramenta fundamental para a
gestão deste pelouro, será elaborada pelo Instituto de Estudos Geográficos da Universidade de Coimbra, a mesma entidade que elaborou as cartas
educativas de Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, entre outros;
2 - Dinamizar o tecido económico e empresarial do Concelho, através da
conclusão da ampliação da Zona Industrial, da dinamização de um pólo da
Associação Comercial e Industrial de Coimbra no Concelho de Penela e da
realização do 1º Fórum de Desenvolvimento Económico;
3 - Apostar no Turismo Cultural, através da dinâmica integrada do potencial
que temos na Villa Romana do Rabaçal, nos Castelos do Germanelo e de
Penela, na Espeleologia, na Aldeia da Ferraria de São João e nas Represas
Naturais da Louçainha;

para a população do nosso Concelho e, de uma forma específica, para os
nossos idosos;
5 - Realizar a Certificação de Qualidade dos Serviços Municipais, processo
que se iniciou ainda em Dezembro de 2005 e que permitirá a melhoria contínua no atendimento e na prestação de serviços aos munícipes;
6 - Organizar e melhorar a rentabilidade dos serviços de obras por administração directa da Câmara Municipal, que a partir, do mês de Março, estarão
nas novas instalações do Parque Industrial;
7 - Concertar várias políticas no âmbito da Juventude, através da criação
do Conselho Municipal da Juventude, da realização anual do Fim de Semana da Juventude e da elaboração de um conjunto de políticas de atracção e
fixação de jovens casais;
8 - Concluir a revisão do Plano Director Municipal, documento que permitirá
fazer a gestão urbanística nos próximos 10 anos;
9 - Melhorar as nossas infra-estruturas ao nível da rede viária, saneamento
e abastecimento de água em baixa, bem como desenvolver várias acções
no plano do urbanismo nas nossas aldeias e sedes de freguesia;
10 - Iniciar a construção da sede da Confraria do Queijo Rabaçal e da loja
dos produtos endógenos no Rabaçal.
É por tudo isto e, acima de tudo, porque contamos com a confiança de cada
um de Vós, que estamos optimistas e com uma enorme motivação para realizar todos estes projectos.
Já agora, Infante, em homenagem ao Infante Dom Pedro – grande Homem
da História do País e do nosso Concelho permitindo-nos, assim, honrar o
passado, juntando-lhe sempre modernidade, criatividade e ambição!
Um grande abraço de amizade

4 - Definir claramente a política de acção social do Concelho através da Rede Social e da elaboração da Carta de Equipamentos Sociais, que permitirá
caracterizar o conjunto de necessidades nesta vertente tão importante
(Paulo Jorge Simões Júlio)
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01 - Construção de um muro para suporte de terras na Malhada;
02 - Conservação e Restauro da Área Residencial da Villa Romana do Rabaçal;
03 - Reabilitação urbana no Rabaçal;
04 - Regularização da Ribeira de Bouçã (danos causados pela Chuva);
05 - Casa da Criança de Penela, ampliação provisória;
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06 - Pavimentação da Estrada Municipal Infesto – Pombais
07 - Substituição de baixadas de água;
08 - Saneamento das Cerejeiras;
09 - Reparação da estrada da Carvalheira da Boiça,
10 - Construção do muro de suporte em Podentes;
11 - Largo dos Carvalhinhos;
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12 - Abrigo de passageiros na Casinha-Podentes;
13 - Pavimentação no Trilho;
14 - Obras no cemitério de Podentes;
15 - Polidesportivo do Espinhal
16 - Calçada em Câneve;
17 - Obras no Castelo de Penela - Anfiteatro;
18 - Reabilitação do largo da Igreja da Cumieira;
19 - Reposição da calçada na Rua da Eira da Lage;
20 - Beneficiação de caminhos florestais;
21 - Sinalização horizontal na entrada sul de Penela;
22 - Arranjos dos separadores na entrada Norte de Penela
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VIAS DE COMUNICAÇÃO
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Novos projectos... novas acessibilidades

Santo Amaro, Alfafar, Camarinha, Serradas e Venda dos
Moinhos com mais segurança rodoviária

A par da quotidiana intervenção na manutenção de estradas e caminhos
por todo o Concelho, já se encontram em elaboração os projectos para a
rectificação das estradas Alfafar – Podentes e Cerejeiras – Fetais Fundeiros, pela empresa GIPAC – Gabinete de Informática e Projecto Assistido por
Computador, Lda..
Estas vias são fundamentais para a expansão e modernização da rede viária, na medida em que constituem uma infraestrutura de enorme importância na dignificação das acessibilidades e na promoção da mobilidade de
pessoas e bens.

Santo Amaro, Alfafar, Camarinha, Serradas e Venda dos Moinhos são cinco
localidades do Concelho de Penela atravessadas pelo IC3 que já têm semáforos de controlo de velocidade. A inauguração decorreu no dia 12 de
Dezembro e contou com a presença do Presidente da Câmara, Eng. Paulo
Júlio, do Presidente da Junta de Freguesia de S. Miguel, Luís Reis, do
Director das Estradas de Coimbra, Eng.º José Gomes e do Director da EDP,
Eng.º António Taborda.
No momento simbólico da inauguração, coube a duas alunas da Escola do
1º Ciclo de Santo Amaro carregar no botão que deu o 1º sinal vermelho aos
automobilistas mais “aceleras”. Com a limitação efectiva de velocidade
nestas localidades estão criadas melhores condições de segurança para
as crianças e para as populações.
Este equipamento é o resultado dum protocolo celebrado entre a EP – Estradas de Portugal e o Município de Penela como resposta às reivindicações há muito apresentadas pelas populações locais e também pela Câmara Municipal, por força da crescente intensidade de tráfego que se verifica
neste eixo rodo-viário fundamental nas ligações à Região Centro Interior.

educação

Penela define Carta Educativa

Crianças aprendem a língua inglesa

O Município de Penela decidiu iniciar o processo de elaboração da Carta
Educa-tiva do Concelho. Com um investimento que ronda os 25.000,00#,
o Município vai ficar habilitado com um instrumento fundamental de planeamento e ordenamento da rede de ofertas em todos os níveis de educação.
Pretende-se que este estudo, conjuntamente com a Carta dos Equipamentos Desportivos, constituam instrumentos fundamentais para sustentar a
definição das políticas de desenvolvimento da educação e de valorização e
rentabilização dos equipamentos desportivos do concelho.
A entidade responsável pela elaboração destes dois documentos (suportados em bases de dados dinâmicas geo-referenciadas, construídas e fornecidas em formato digital) é o Centro de Estudos Geográficos da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra – entidade que já elaborou as cartas
educativas de Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Cantanhede, entre outras. Atendendo à ne-cessidade da carta educativa estar concluída e plenamente eficaz em Abril próximo, foi acordado com o já referido Centro de
Estudos que as cartas esta-riam concluídas até ao final do próximo mês
de Março, para permitir a apre-sentação do Relatório Final do Projecto ao
Conselho Municipal de Educação de Penela e posterior aprovação, até final
de Abril, pelos órgão do Município - Câmara e Assembleia Municipal. A Carta
Educativa, enquanto documento orien-tador, constitui um instrumento imprescindível à definição das opções em matéria de Educação - um Pelouro
que os novos órgãos do Município elegeram como um dos mais estruturantes para o desenvolvimento global do Concelho.

A Câmara Municipal de Penela e o Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro
aderiram ao “Programa de Generalização do Ensino do Inglês no 1º Ciclo
do En-sino Básico”. A introdução desta nova disciplina constitui uma das
grandes novidades deste ano lectivo de 2005/06 nas escolas do 1ºCEB do
país e também do nosso Concelho.
O acordo estabelecido entre o Municipio e a Direcção Regional de Educação
do Centro (DREC) tem por objectivo o desenvolvimento da aprendizagem
da língua inglesa em regime de complemento educativo de frequência gratuita, garantin-do a universalidade da oferta de ensino a todos os alunos do
3.º e 4.º anos de todo o Concelho.
As aulas decorrem na Escola Básica 1, 2, 3 Infante D. Pedro, de 2ª a 6ª feira, entre as 16h00 e as 17h30, sendo o transporte dos alunos das escolas do 1º Ciclo de Cabeça Redonda, Cumieira, Grocinas, Ferrarias, Infesto,
Carvalhal de Stº Amaro, Rabaçal, Podentes, Cerejeiras, Espinhal e Fetais
Cimeiros assegu-rado pela Câmara Municipal que, também, é responsável
pela contratação da professora. O Ministério da Educação, através da sua
estrutura regional, comparticipa com uma verba de 100 euros por aluno e
por ano lectivo.

Penela abre portas à Hora do Conto
Música, trabalhos manuais, pintura, filmes, jogos didácticos, dramatização
e sessões de leitura fazem parte da programação dos Atelier’s da “Hora do
Conto” desde o dia 17 de Dezembro 2005. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Penela, que tem como público-alvo todas as crianças com idades
entre os 3 e os 10 anos, com o objectivo de instituir hábitos de leitura nos
mais pequenos.
Esta nova actividade lúdico-pedagógica, que se realiza todos os Sábados
entre as 10h30 e as 12h30 na Biblioteca Municipal, pretende contribuir
para a formação de jovens leitores utilizando histórias interessantes e de
fácil interpretação, de forma a cativar as crianças para o prazer da leitura.
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Escola dos Fetais Cimeiros reabilitada
Integrada num processo de modernização do património escolar do
Concelho de Penela, a Escola dos
Fetais Cimeiros, na Freguesia do
Espinhal, reabriu as suas portas,
no inicio de Novembro, com instalações renovadas para receber os
seus alunos e professora. A requalificação deste edifício e espaço
envolvente teve como objectivo
melhorar as condições físicas, possibilitando um ensino adequado às
mais modernas exigências educativas e respondendo, igualmente,
aos novos desafios educacionais
que se colocam diariamente às
nossas crianças.
A escola dos Fetais Cimeiros beneficiou da recuperação do edifício
(remodelação das redes de água,
esgotos, gás, electricidade e aquecimento) e da beneficiação de todo
o espaço de recreio das crianças
(pavimentação e equipamentos).
Com um investimento que rondou
os 55.650,00 Euros foi possível
introduzir melhoramentos de grande vulto num edifício que se apresentava bastante degradado, garantindo uma melhor resposta às
necessidades educativas presentes e futuras desta localidade e das
que lhe estão próximas, contribuindo para o aumento significativo dos
níveis de conforto dos seus utilizadores – alunos e professores.

Com a finalidade de estimular a
imaginação e a criatividade das
crianças e jovens em idade escolar,
a Câmara Municipal de Penela e o
Agrupamento de Escolas Infante
D. Pedro pro-moveram, no âmbito
da quadra natalícia, o Concurso de
Pintura – “Um Olhar sobre o Natal
2005”. O presente concurso teve
como objectivo seleccionar desenhos para a produção dos Postais
de Natal do Município para o ano
de 2005. Foram convidadas todas
as crianças e jovens do ensino préescolar, 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino
Básico. Dos 365 trabalhos apresentados a concurso, foi selec-cionado um vencedor por cada nível
de ensino.

Vencedores:

01

03

02- 1º Ciclo – Rhia de Carlo, da Escola 1º CEB de Cerejeiras;
03 - 2º Ciclo – Rita Palaio, do 5º
Ano de Escolaridade da EBI;
04 - 3º Ciclo – Carlos Carvalho, do
7º Ano de Escolaridade da EBI.
De 10 de Dezembro até 6 de Janeiro 2006 os 365 trabalhos “Um olhar
sobre o natal” estiveram expostos
no edifício dos Paços do Concelho.
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01 - Pré-escolar – Inês Fernandes,
do Jardim Infância do Espinhal;

educação

Um Natal sem parar com iniciativas para todas as idades
Todas as crianças do Concelho assinalaram o Natal de 2005 com diversas
festas que primaram pelo convívio e pela animação. A Câmara Municipal
apoiou estas iniciativas, colocando à disposição os meios necessários
para fazer destes momentos um verdadeiro sucesso.

Casa da Criança em festa
A Casa da Criança de Penela, no dia 17 de Dezembro, acolheu mais uma festa de natal dos mais jovens Penelenses. Mesa farta, boa disposição, sorrisos e manifestações de alegria das crianças marcaram o tom da festa onde
todos, pais incluídos, foram alternando entre espectadores e “artistas”. E
quando chegou a hora das prendas não apareceu Pai Natal... apareceram
dois!

Festa de natal no Espinhal
As crianças do Jardim-de-Infância do Espinhal e das Escolas do 1º Ciclo da
Freguesia (Fetais Cimeiros e Espinhal) viveram a sua festa de natal no dia
18 de Dezembro, numa organização conjunta da Junta de Freguesia, da Associação de Jovens do Espinhal, da Associação de Moradores da Quinta da
Cerca e da Sociedade Filarmónica do Espinhal. Para além da “obrigatória”
distribuição de presentes houve um vasto conjunto de actividades promovidas pelas associações participantes.

Um Natal diferente para as crianças e jovens da EBI
O Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, com o apoio da Câmara Municipal, organizou a Festa de Natal das crianças e jovens do Jardins-de-infância, do 1º, 2º e 3º Ciclo que teve lugar nos dias 14 e 16 de Dezembro, no
Clube Desportivo e Recreativo Penelense.
A festa de natal contou com a apresentação de uma peça de teatro alusiva
à quadra natalícia, com cantigas em inglês (entoadas pelas crianças dos 3º
e 4º anos) e animações diversas.
Todos os estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e Jardins de Infância foram presenteados com uma máquina fotográfica digital, oferta da Câmara
Municipal.
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Workshop ajuda a definir diagnóstico social

Distribuição de alimentos ajuda famílias do Concelho

A Rede Social de Penela promoveu, no dia 18 de Novembro, um workshop
com o objectivo de angariar contributos para a elaboração do Diagnóstico
Social do Concelho. O workshop foi dinamizado pela Interlocutora Distrital
da Rede So-cial, Dr.ª. Sandra Cardoso, utilizando a metodologia participativa, com a fina-lidade de identificar e analisar qualitativamente as problemáticas sociais so-bre as quais se pretende intervir, e definir as prioridades de intervenção.
Para esta iniciativa foram convidados todos os parceiros que aderiram à
Rede Social de Penela (Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia de
Penela, Cercipenela, Caritas Diocesana de Coimbra, Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, Centro de Saúde, Serviço Local de Segurança Social,
Casa de Benefi-cência Conselheiro Oliveira Guimarães, Grupo de Ajuda Fraterna, Junta de Fre-guesia da Cumieira, Junta de Freguesia do Espinhal, Associação Quinta das Pontes, Destacamento Territorial da Guarda Nacional
Republicana de Coimbra, Instituto de Emprego e Formação Profissional da
Lousã), bem como outras entidades conhecedoras da realidade do Concelho, para que o retrato social obtido possibilite a definição de um modelo de
acção eficaz na eliminação da pobreza e exclusão.
De todos os temas debatidos com o contributo participativo de todos os
pre-sentes resultaram seis temáticas principais: Idosos; Jovens; Habitação; Saúde; Acessibilidades/Transportes; e Educação/Formação/Emprego

No âmbito do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, a
Câmara Municipal apoiou as entidades de acção social concelhias que promoveram recentemente uma acção de distribuição de ajuda alimentar a
famílias carenciadas.
A Câmara Municipal, para além do transporte, associou-se com as restantes instituições no acondicionamento e distribuição dos alimentos fornecidos pela Segurança Social (PCAAC).
Uma acção que, uma vez mais, colocou em sintonia as diversas entidades
com responsabilidades no âmbito da acção social para ajudar as famílias
com maio-res dificuldades económicas do nosso Concelho.

EVENTOS

Concertos de Natal pelo concelho de Penela

No âmbito das comemorações da quadra natalícia e com o objectivo de
cele-brar o espírito do Natal num ambiente de paz e harmonia, a Sociedade Filar-mónica Penelense e o Coro Misto das Paróquias de Penela, com
o apoio da Câmara Municipal, realizaram, entre os dias 17 de Dezembro
e 6 de Janeiro, um ciclo de Concertos de Natal em todas as sedes de
Freguesia.
Foram anfitriões desta louvável iniciativa a Associação Cultural e Recreativa de Podentes no dia 17 de Dezembro, o Centro Cultural da Cumieira
no dia 18 de Dezembro, o Salão Nobre dos Paços do Concelho no dia 25 de
Dezembro, a Casa da Cultura da Sociedade Filarmónica do Espinhal (antiga Casa do Povo) no dia 1 de Janeiro e o Espaço-Museu da Villa Romana do
Rabaçal no dia 6 de Janeiro.
Com a realização destes recitais, a organização pretendeu promover a
des-centralização da Cultura no Município, divulgando a música e o canto
nas diferentes freguesias.
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AMBIENTE E FLORESTAS
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Campanha de distribuição de pinheiros

Limpeza urbana... qualidade ambiental na Vila de Penela

“Árvores de Natal”
A Câmara Municipal de Penela, a FLOPEN – Associação de Produtores Flores-tais e a junta de Freguesia do Espinhal, com o apoio das restantes Juntas de Freguesia do Concelho, uniram esforços na distribuição de pinheiros para a campanha “Árvores de Natal”. Esta iniciativa teve por objectivo
contribuir para a preservação da floresta através da correcta gestão de
recursos.
O Pinheiro bravo (Pinus pinaster Aiton) utilizado nesta campanha advém
da correcção da densidade dum povoamento da Junta de Freguesia do Espinhal, com 15 anos de idade e que se encontra a ser intervencionado ao
abrigo do Programa AGRIS.
No sentido de reaproveitar as árvores do desbaste foi colocada em cada
sede de freguesia (junto ao Clube Desportivo Recreativo Penelense, à Escola do 1º Ciclo do Rabaçal, à Junta de Freguesia de Podentes, à Junta de
Freguesia do Espinhal e à Igreja da Cumieira) uma caixa com pinheiros, com
vista à sua (re)utilização pelas “gentes” do nosso Concelho como árvore
de natal. No final da época natalícia a organização convidou a população a
devolver as árvores utilizadas às respectivas caixas, para serem destroçadas e devolvidas à flores-ta sob a forma de matéria orgânica.

O desenvolvimento dos agregados populacionais tem vindo a tornar os
espa-ços urbanos cada vez mais densos, agressivos, sujos e desumanizados.
Urge, portanto, desenvolver mecanismos de oposição a esta tendência,
que promovam a criação e manutenção de um sistema eficaz de limpeza
urbana, bem como a sustentabilidade e integração dos espaços naturais.
A limpeza dos espaços urbanos, se, por um lado, é condicionada pela utiliza-ção conferida pelos munícipes, por outro, condiciona essa mesma utilização.
Atento a esta realidade, o Município de Penela está empenhado em melhorar a limpeza urbana, valorizar os espaços verdes existentes, criar novas
áreas e fomentar o uso de boas práticas de defesa e preservação do ambiente em ge-ral e do património natural em particular.
Nesse sentido, está a ser efectuado o controlo da vegetação espontânea,
com recurso a uma equipa de sapadores florestais da FLOPEN, na zona
envolvente do Castelo de Penela, na zona envolvente da Escola Básica Integrada de
Penela e no talude inferior do IC3.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Gabinete de Apoio ao Investidor
O Gabinete de Apoio ao Investidor (GAI) é uma estrutura da Câmara Municipal vocacionada para apoiar os investidores e empresários. Este gabinete,
na de-pendência directa do Presidente da Câmara, pretende dinamizar os
agentes económicos e promover a actividade empresarial no concelho,
através dum serviço de atendimento e acompanhamento personalizado
ao nível dos pro-cedimentos administrativos, da divulgação de apoios e
incentivos e do enca-minhamento e articulação dos processos junto de
outros serviços públicos.
A missão do GAI, centrada na promoção do desenvolvimento económico
sus-tentado, sistematiza-se a três níveis:
Informar:
Oportunidades de investimento no concelho;
Incentivos ao investimento no concelho;
Estatísticas Locais Nacionais e Europeias;
Locais adequados para a instalação das actividades económicas;
Realização de seminários, debates, feiras e outros eventos;
Legislação de enquadramento das actividades económicas;
Temas de actualidade europeia e de interesse empresarial;
Oportunidades de financiamento e de cooperação.
Prestar assistência técnica:
No processo de criação de novas empresas;
Nos processos de licenciamento industrial;
Na resolução de problemas relacionados com o licenciamento de actividades económicas;

Na resolução de problemas decorrentes do exercício de actividades económicas;
Na procura de parceiros e promoção de encontros empresariais;
Nas iniciativas de expansão das empresas sedeadas no concelho;
Nos processos de intenção e concretização de investimentos no concelho;
Na interpretação do PDM - Plano Director Municipal
Aconselhar:
Os programas e incentivos mais adequados aos projectos de investimento;
Os contactos e a melhor forma de se dirigir às entidades intervenientes
nos processos;
A apresentação à Câmara Municipal de Penela e/ou demais entidades, dos
problemas sentidos pelos empresários na prossecução dos seus objectivos.
Pretende-se que o GAI constitua um estímulo à modernização, promova a
dinamização do tecido empresarial e reforce as dinâmicas locais, apoie a
diversificação industrial e o acesso rápido e eficiente à informação, oriente
e apoie o empresário no cumprimento de exigências legais e incentive a
criação de empresas.
São objectivos do GAI:
Promover uma relação individualizada com os investidores;
Ser um serviço informativo, a nível empresarial e social, no concelho;
Ser um serviço global de informação e apoio ao munícipe e empresa,
Informar sobre legislação relevante para a actividade empresarial.
Prestar informação sobre os apoios e as oportunidades dirigidos à actividade empresarial;
Prestar informações sobre os instrumentos de apoio à criação, reestruturação e reconversão de empresas em diversas áreas: indústria, agricultura,
comércio, serviços e outros
Identificar necessidades, sugestões e prioridades do Concelho;
Actualizar o banco de dados sobre a actividade empresarial do Concelho;
O Gabinete de Apoio ao Investidor pretende, ainda, fomentar diversos contactos com outros organismos e criar parcerias úteis e fundamentais para
um fun-cionamento eficaz, através do estabelecimento de protocolos de
colaboração para apoio a iniciativas empresariais.
01 - Zona Industrial de Penela - ampliação estará concluída em junho.
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25 Anos ao serviço de Penela
No aniversário dos Bombeiros Voluntários a corporação recebeu
uma nova viatura de combate aos
incêndios
Caminhada de gigante tem sido a
da Associação Humanitária dos
Bom-beiros Voluntários de Penela
(AHBVP) desde o dia 19 de Setembro de 1980, data da sua constituição enquanto associação de carácter humanitário. Os Bombeiros de
Penela assinalaram a passagem
do seu 25º aniversário no dia 11
de Dezembro. O actual Pre-sidente, António Roque e o Coman-dante
Raul Vasconcelos, responsáveis
máximos pela Associação e pelo
Cor-po Activo, organizaram um
vasto pro-grama de comemoração
das bodas
de prata. Às 8h45 o corpo activo
apresentou-se em formatura geral,
frente ao quartel, para o hastear
das bandeiras no mastro de hon-

ra. Depois da recepção aos convidados, em cerimónia realizada no
Parque Multi-usos, foram atribuídas condecora-ções e promoções
de posto a alguns voluntários. A
comemoração inte-grou, ainda, a
apresentação e bênção duma nova
viatura (VFCI-08) de combate a
incêndios. No final da ma-

5 Anos ao serviço da AHBVP:
Nuno José Pereira Figueiredo
Rui Miguel Fernandes Carvalho
Luís Miguel Dias Fernandes
Maria de Lurdes Rodrigues Teodósio
Sérgio Miguel Alexandre Santos
Victor Manuel de Jesus Antunes
Pedro Jorge Fernandes Santos
Luís Miguel Tomás dos Reis
Luís Manuel Mendes Varandas

nhã foi prestado tributo aos bombei-ros e dirigentes já falecidos
com a ce-lebração de missa e a
romagem ao cemitério. Após o almoço-convívio, que reuniu bombeiros, familiares e amigos, foi feita
a apresentação pú-blica do livro
comemorativo dos 25 anos dos
Bombeiros de Penela.
Foram distinguidos com medalhas
e diplomas os seguintes Bombeiros:

10 Anos ao serviço da AHBVP:
António Simões Lima
José Manuel Francisco Duarte Brásio
Leonel António Rodrigues Mendes
Silvina Maria dos Santos Rodrigues
Nuno José Pereira Figueiredo
Valter José da Silva Palrinhas
Victor Manuel Rodrigues Gomes
Filipe Miguel Godinho de Sousa
Rui Miguel Fernandes Carvalho

01 A Câmara Municipal de Penela comparticipou com 40 000€ para a
aquisição da nova viatura da AHVBP.
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Angariação de fundos para finalização do complexo de equipamento social da Santa Casa da Misericórdia de Penela

Passagem de ano gera campanha
de solidariedade
A Santa Casa da Misericórdia de
Penela organizou uma Festa de
Passagem de Ano 2005/2006, no
Pavilhão Multi-usos de Penela, com
vista à anga-riação de fundos para
a construção do novo Complexo de
Equipamento Social – Creche, ATL,
Hospital e Lar.
A festa, com jantar incluído, prolon-gou-se noite dentro, com muita
festa e animação promovida pelo
Grupo Mu-sical KAPIKUA. Com o
soar das doze badaladas estoiraram os foguetes e o Castelo de Penela viu-se iluminado de mil cores
com o fogo de artifício com que o
Município comemorou o início de
um novo ano.
O montante angariado reverteu
inte-gralmente a favor das obras
da Santa Casa da Misericórdia de
Penela.

Campanha de Solidariedade... faça o seu donativo!
A Santa Casa da Misericórdia de Penela está empenhada em construir um novo complexo de Equipamento Social,
incluindo as valências de Creche/ATL, Unidade de Cuidados Continuados, Fisioterapia e Lar, através da adaptação/ampliação do antigo edifício do Hospital de Penela, que abraçará a prestação de Serviços Continuados
de Saúde e Fisioterapia, bem como uma unidade para dependentes, colmatando assim uma lacuna social da
Comunidade Concelhia.
A obra de construção civil e equipamentos da Creche foi adjudicado por 485.019,88 euros mais IVA, sendo comparticipada em 43,19% e a Unidade de Cuidados Continuados e Fisioterapia foi adjudicado em 1.159.633,13 euros
mais IVA, tendo sido comparticipado em 33,32%, o que significa um encargo da Santa Casa superior a 23% do valor
final.
Face ao enorme investimento, muito acima da capacidade financeira da Misericórdia, esta instituição particular
de solidariedade social lançou uma campanha de angariação de fundos junto de “irmãos e amigos”. As pessoas
singulares ou colectivas que desejem contribuir devem contactar os serviços administrativos da Santa Casa da
Misericórdia de Penela e fazer o seu donativo.
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CULTURA

“Pedro e Inês” o novo livro de Isabel Santinho
A Pé de Página Editores e a Câmara Municipal de Penela apresentaram no
dia 11 de Dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o livro “Pedro e
Inês”, da autoria de Isabel Santinho.
Este livro, segundo a autora Penelense, é uma forma de recordar a história
de amor mais famosa de Portugal – a de Pedro e Inês – contada em verso,
com ilustrações de Kala, uma jovem ilustradora de Coimbra.
Isabel Santinho, natural de Penela, é profissional de Biblioteca, frequenta a
licenciatura em Turismo e vai já no quinto livro editado.

Especialistas visitam Villa Romana do Rabaçal
O Espaço-Museu da Villa Romana do Rabaçal recebeu cerca de uma centena e meia de especialistas de várias nacionalidades, no âmbito do X Colóquio Internacional da Asso-ciação Internacional para o Estudo do Mosaico
Antigo (AIEMA).
Este Colóquio, que decorreu entre 29 de Outubro e 3 de Novembro, em Conímbriga (Condeixa-a-Nova), com a presença de especialistas provindos
da Europa, Norte da América e Norte de África, teve como tema “O mosaico
antigo nos centros e nas periferias: originalidades, influências e identidade” e teve como objectivo aproveitar a oportunidade para ava-liar as metodologias e práticas de estudo dos mosaicos romanos em Portugal e a sua
especificidade no panorama do património nacional.
Os colóquios da AIEMA, organizados desde 1963, são um fórum privilegiado onde especialistas do estudo histórico, arqueológico, artístico e outros
podem confrontar os seus pontos de vista ao abordarem o tema do mosaico antigo de época grega, ro-mana e medieval.
Para além da visita ao Espaço-Museu da Villa Romana do Rabaçal, a Câmara
Municipal de Penela ofereceu aos participantes no Colóquio, um Concerto
de Música Instrumental Por-tuguesa, pelo Grupo Realejo (bandolim, sanfona – viola de roda, cavaqui-nho e viola), na Igreja da Misericórdia de Penela.
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Obras já publicadas:
Para além de diversos poemas publicados em jornais locais e regionais e da participação na Antologia
poética da Associação Portuguesa
de Poetas, a autora já publicou: na
Livra-ria e Papelaria Nova de Tomar
“Luz, Sonho e Palavras”; contos: “o
pai natal e a cegonha”, “uma espiga
amareli-nha e um pedacinho de céu
azul”; e na Pé de Página Editores,
“Lendas de Penela” e a obra agora
apresentada - “Pedro e Inês”.

CULTURA

Escuteiros de Caldas de Vizela exploram Penela
No passado mês de Dezembro, o Agrupamento de Escuteiros 279 de S. Miguel, Caldas de Vizela, visitou o Concelho de Penela durante um fim-de-semana, nu-ma actividade pré-programada de visitas a Grutas. Nesse âmbito, os cerca de 30 elementos dos escuteiros visitaram a Gruta do Algarinho
e, num registo completamente diferente, efectuaram percursos pedestres
na área envolvente.
Na opinião de dois dos responsáveis pela organização da actividade, Júlio
Castro e Delfim Carneiros, esta foi uma experiência “cinco estrelas” pelo
conteúdo inerente – o meio-físico, a geologia, as actividades lúdico-pedagógicas e, ainda, a adrenalina vivida. Apesar da anterior experiência em
actividades em grutas, os escuteiros foram unânimes em classificar as
grutas de Penela como as mais interessantes na sua globalidade. E tanto
assim é que prometeram voltar no começo da Primavera para prolongar
ainda mais a estadia.

“Arte sempre nova nos mosaicos romanos das Estações
do Ano em Portugal”, de Miguel Simões da Fonte Pessoa

Protocolo valoriza Castelo do Germanelo

(...) O passado que preserva o seu valor ou que encarna uma tradição ou
marca uma presença no tempo é sempre novo. (...)
Paulo Freire, 1996, p. 39

Sendo o Município de Penela um território vincadamente marcado por numerosos vestígios de outras épocas, como sejam os Castelos de Penela e
Germanelo, os Pelourinhos de Penela e de Podentes, a Villa Romana do Rabaçal, as casas brasonadas do Espinhal, o Palácio da Quinta da Boiça, entre
outros. Constituindo estes vestígios testemunhos incontornáveis do papel
que o território, hoje Penelense, desempenhou em diversos momentos da
História do País, o Município de Penela assinou recentemente, com Salvador Manuel Fareleiro Lacerda Arnaut, em representação do proprietário do
Castelo do Germanelo, um protocolo com vista ao uso e valorização deste
património a nível turístico e a nível de estudos científico/académicos. A
cedência deste imóvel histórico permitirá à autarquia Penelense o direito
de desenvolver acções que visem a promoção, conservação, segurança,
restauro e valorização do Castelo do Germanelo e da área envolvente, tendo como limite a garantia de preservação da unidade do local e do seu valor
histórico e monumental.

O Espaço-museu do Rabaçal recebeu, no passado mês de Setembro, a cerimónia de apresentação do livro “Arte sempre nova nos mosaicos romanos
das Esta-ções do Ano em Portugal”, de Miguel Pessoa. A obra foi apresentada pelo Prof. Doutor Jorge Alarcão, professor da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra e um dos maiores especialista da época romana.
Este livro contém a descrição, a identificação e as imagens dos conjuntos
das Estações do Ano presentes nos mosaicos romanos descobertos, até
ao momento, em Portugal, incluindo os mosaicos da Villa Romana do Rabaçal.
O promotor desta edição foi a Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento, que contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Penela.
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ALDEIAS

Ferraria de São João... uma aldeia em transformação
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 se encontra a decorrer e que tem como grandes
objectivos: preservar a identidade local, estimular a auto-estima das populações, promover o desenvolvimento da economia local e a qualidade de
vida dos ha-bitantes. Localizado na Freguesia da Cumieira, o aglomerado
urbano espraia-se adoçado a uma encosta exposta a poente, com largas
vistas sobre um vale e protegido por uma crista quartzitica no lado oposto.
As construções são de natureza simples, como as suas gentes, executadas

com as matérias disponí-veis nas redondezas – o xisto, o calcário, o quarzito, 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 al-deia e possibilitou o aparecimento de
projectos de valorização/dinamização deste espaço rural enquanto espaço cultural, de recreio e lazer.
A operação de reabilitação urbana que está a decorrer na Ferraria de São
João tem por base um Plano de Aldeia - projecto que foi candidatado e aprovado no âmbito do QCA III - PROGRAMA OPERACIONAL DO CENTRO- EIXO II
- ACÇÕES INTEGRADAS DE BASE TERRITORIAL
e visa, para além da recuperação e revitalização urbana da aldeia, a sua
integração numa rede de aldeias serranas com potencial turístico denominada “Aldeias do Xisto”.
Este projecto alargado insere-se na Acção Integrada de Base Territorial do
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Pinhal Interior e encontra-se a decorrer em cerca de 23 aldeias distribuídas por 13 concelhos. Este programa de financiamento previu intervenções de âmbito público e privado. No que se refere à componente pública,
encontram-se em fase final de execução as obras de Remodelação da Rede
Eléctrica, Remode-lação da Rede de Água e Requalificação Urbana de Espaços Públicos (Pavi-mentações, Qualificação do Largo Central, Rede de Drenagem de Águas Pluviais). Estão ainda previstas, a este nível, operações
de revitalização do aglomerado, das quais destacamos: O Museu Vivo; O
Centro Polivalente de Cultura e Recreio; O Parque Verde de Lazer; Ao nível
da componente privada encontram-se já executadas as obras em quatro
construções destinadas a Habitação, outras onze já receberam luz verde
para avançar e estão a ser preparadas candidatu-ras para cerca de mais
18 construções.

DESPORTO

Torneio de Sueca atrai centenas de pessoas

Férias desportivas de natal

Promovido pelo Clube Desportivo e Recreativo Penelense (CDRP) com o
apoio da CerciPenela, do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro e da Câmara Municipal, realizou-se no dia 8 de Dezembro, no Pavilhão Multiusos
de Penela, o maior torneio de sueca do mundo.
Todo o país, continente e ilhas (Açores), esteve representado neste torneio
que contou com 788 jogadores, o que constitui um novo record. Com direito a prime time nos noticiários (SIC e TVI) aquele que é o Maior Torneio
de Sueca do Mundo, (título concedido em 2004) pelo Book the Guiness of
Records (livro de recordes mundiais) brindou os participantes com 130
prémios (do 1º ao 65.º lugar da classificação) em ouro. Pulseiras, libras,
meias-libras e medalhas, foram os troféus arrecadados pelos mais hábeis
na arte de baralhar, partir e jogar.
Pese a carga competitiva inerente à natural pressão do jogo, porque é de
uma competição que se trata, importa referir que este torneio constitui,
acima de tudo, um momento impar de convívio e confraternização entre
jogadores. Talvez por ser mais do que um torneio. É só o maior Torneio de
Sueca do Mundo!

Dias divertidos e ocupados de forma salutar e construtiva foi a proposta
da Câmara Municipal de Penela para os jovens do concelho nas férias de
Natal, com a organização de diversas actividades desportivas na semana
de 26 a 30 de Dezembro. A valência principal das férias desportivas de Natal centrou-se na prática de modalidades desportivas, porque o desporto
constitui um antídoto ao stress, proporciona bem-estar físico e mental e
carrega as “baterias” para enfrentarem novos desafios.
Nesta semana de férias, todos os jovens entre os 6 e os 16 anos puderam
praticar diversas modalidades desportivas: futsal, andebol, basquetebol,
volei-bol, ginástica, natação e atletismo, entre outras.
Entretanto, as próximas férias desportivas já estão em preparação. Quem
desejar inscrever-se deve dirigir-se ao Gabinete de Desporto da Câmara
Muni-cipal, na Piscina Municipal ou no Pavilhão Multiusos.
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DESPORTO

III Concurso canino e 24ª exposição especializada de Rottweilers mostra os melhores
exemplares nacionais
O Pavilhão Multiusos de Penela foi palco, no dia 13 de Novembro, do III Concurso Canino que incluiu a 24ª Exposição
Especializada de Rottweilers, fruto de uma parceria entre o Município de Penela e a Associação de Caçadores do
Concelho de Penela. Cerca de 80 cães, na sua maioria da raça Rottweiler, marcaram presença em mais uma mostra
canina.
A 24ª Exposição Especializada de Rottweilers deu início ao programa do Concurso. Os julgamentos deste evento foram realizados pela Juíza Especialista, Chantal Delafontaine. Estiveram presentes 57 espécimes, incluindo alguns
exempla-res do país vizinho - Espanha.
Quanto ao Concurso Canino, um pastor alemão, do canil D’aktari (Aveiro) foi o grande vencedor, o segundo lugar foi
para um Rottweiler de terras Penelenses, da Quinta das Pedreiras, enquanto que o terceiro lugar coube a um Golden Retriever, da Quinta da Formiga. No final do concurso, os Juízes Luís Catalan e Carlos Lopes da Silva decidiram
atribuir ao Rottweiler da Quinta das Pedreiras o primeiro prémio para o melhor exemplar do Concelho.
Estas duas exibições, para além de serem um momento que proporcionou uma oportunidade única aos seus visitantes de contacto com alguns dos melhores exemplares da espécie canina, são também um evento que promove
o Concelho de Penela, as suas terras e gentes.
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TOMADA DE POSSE

Instalação dos novos Órgãos
Autárquicos do município de Penela
Na sequência das Eleições Autárquicas de 9 de Outubro, realizou-se no dia
28 do mesmo mês, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a tomada de
posse dos novos órgãos do Município para o quadriénio 2005/2009.
O acto foi presidido por Emídio Domingues, Presidente da Assembleia Municipal cessante, e os órgãos do Município têm agora a seguinte composição:
Câmara Municipal
Presidente: Paulo Jorge Simões Júlio (PSD)
Pelouros: Educação, Cultura, Desenvolvimento Económico, Empreitadas e
Obras Publicas, Gestão e Organização, Juntas de Freguesia e Colectividades, Marketing e Turismo.
Vice-Presidente: José Carlos Fernandes Reis (PSD)
Pelouros: Deporto e Juventude, Feiras e Eventos, Obras Particulares, Protecção Civil e Florestas, Qualidade Ambiental, Rede Viária e Trânsito.
Vereadores:
António José dos Santos Antunes Alves (PSD)
Pelouros: Saúde e Acção Social; Urbanismo e Espaços Verdes; Armazém e
Parque de Máquinas; Obras de Administração Directa.
António Manuel Mendes Lopes (PS)
(sem pelouros)
Luís Manuel Francisco Filipe (PS)
(sem pelouros)
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GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Município de Penela aposta na Qualidade

Modificações... e acções na Câmara Municipal de Penela

O Município de Penela, ciente da importância que a Qualidade assume nos
nossos tempos, decidiu dar início ao processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com a Norma Portuguesa NP
EN 9001/2000.

O Município de Penela está apostado em disponibilizar aos munícipes todo
um conjunto de prestações onde a qualidade, a eficiência e a eficácia sejam
uma constante. Para tal estão a ser desenvolvidas várias acções no âmbito
da modernização dos seus serviços, ao nível da reestruturação de equipamen-tos e da formação de activos.

E porque a implementação da Certificação de Qualidade passa por introduzir melhorias qualitativas na gestão da Câmara Municipal de Penela como
forma de produzir serviços cada vez mais adequados às necessidades e
expectativas dos munícipes, a autarquia encontra-se determinada em
adquirir este certi-ficado. No fundo, trata-se da implementação de novos
métodos de trabalho capazes de aumentar a satisfação das necessidades
da população e, ao mesmo tempo, criar um ambiente interno mais estimulante e participativo.
Para conseguir esta certificação o Município conta com o apoio da empresa
Índice Consultores, Lda., responsável pela formação e consultadoria necessá-ria ao processo. Estima-se que a certificação da qualidade de todos
os serviços da autarquia esteja concluída no início de 2007.

Saiba mais...
Nova Recepção: Quem teve oportunidade de se dirigir aos serviços da câmara, teve já oportunidade de constatar algumas modificações, como por
exemplo, a nova recepção. Este novo espaço de atendimento ajuda a criar
uma relação mais próxima entre os serviços autárquicos e os munícipes,
para além de permitir um mais rápido encaminhamento dos utentes.
Participar nas decisões: Quanto à gestão interna, foi criado um sistema de
reuniões, de periodicidade semanal e mensal, de âmbito sectorial e abrangen-do todos os funcionários, por forma a possibilitar uma maior participação de todo o grupo de trabalho na tomada de decisões. Com este sistema
de reuniões regulares pretende-se melhorar a comunicação interna e consequentemente agilizar procedimentos e melhorar a motivação de todos
quantos prestam a sua colaboração nos serviços municipais.

