


Caros amigos,
A Agenda muda de formato e periodicidade. 
Estamos a tentar comunicar mais e melhor, chegar 
a todos vós para que conheçam o trabalho que 
está a ser desenvolvido no concelho. 
Há mais eventos sociais, económicos, culturais… 
há um fervilhar de novos projetos, de novos 
cartazes atrativos para o concelho de Belmonte.  
Esta agenda vai manter-nos em contacto, vai 
pôr-nos ao corrente do que está para acontecer, 
vai dar informações, curiosidades, apresentar 
entrevistas. 
Trabalhamos em eventos atrativos para os 
turistas, mas existe toda uma programação para 
o próprio concelho – teatro, exposições, passeios, 
concertos… Desejamos que estas iniciativas 
sejam cada vez mais participadas. Queremos que 
esteja presente, que traga a sua família, os seus 
amigos e vizinhos. Que dê corpo a um concelho 
mais ativo, mais dinâmico, mais integrador. 
Venha participar, seja a alma do Município de  
Belmonte!

António Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Belmonte
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A Belmonte Cultura 
apresenta-se como uma 
forte aposta do município 
numa oferta cada vez mais 
diversificada e diferenciadora, 
com muitas propostas nas 
várias vertentes culturais.

Esta publicação representa a cultura no Concelho, 
a música, o teatro, o desporto.
Apresentamos fevereiro, março e abril repletos 
de atuações, espetáculos, desfiles, mercados, 
feiras, exposições, colóquios e torneios.

Fevereiro é o mês para promovermos os hábitos 
de vida saudáveis, quer no desporto, quer na 
alimentação. É também o mês de expormos os 
“Amores de ontem, amores d’outrora”. Os nossos 
Finalistas convidam a população para o Baile, 
no Pavilhão Multiusos. Fechamos o mês em 
grande com o Mercado Belmontino, repleto de 
animação e convívio, promovendo as tradições, 
produtos e sabores da região.

Com o mês de março chega a Primavera e nas 
ruas de Belmonte vão desfilar os meninos do 
Ensino Básico do Concelho, colorindo o 
Carnaval! Na freguesia de Colmeal da Torre 
chegam os festejos de Carnaval com o Desfile, 
Baile e Enterro do Entrudo. 

A apresentação das Bandas “À Descoberta 
de Novos Talentos” convida a população 
para 3 dias de grandes atuações, onde será 
encontrada a banda vencedora. A 8 de março 
damos os parabéns a todas as Mulheres e à 
Empresa Municipal de Belmonte pelo seu 15º 
aniversário. 
O Município de Belmonte viaja até à capital 
portuguesa para estar presente na BTL - Bolsa 
de Turismo de Lisboa, com uma imagem reno-
vada e mostrando ser um destino turístico de 
excelência, sendo cada vez mais uma referência 
na indústria do Turismo.

Em abril promovemos o desporto com Mara-
tonas BTT, Futebol de 7 e a Caminhada de 
Primavera. A meio do mês, Belmonte acolhe o 
31º Colóquio da Lusofonia. 

As Festas do Concelho de Belmonte de 2019 
oferecem um programa cultural de excelência 
e terá certamente como pontos altos os 
concertos dos THE GIFT, TOY e dos 
RESISTÊNCIA, banda esta que levará o públi-
co a recordar clássicos da música  portuguesa 
da década de 90 como “Nasce Selvagem”, “Não 
Sou o Único” e “Amanhã é Sempre Longe 
Demais”.



Fevereiro
Destaque do Mês

MERCADO BELMONTINO
Pavilhão Multiusos de Belmonte
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Showcooking
Receitas Saudáveis
em 2019
09 DE FEVEREIRO, SÁBADO, 14:30h
Sala Panorâmica •Loja do Cidadão • Belmonte

A atividade tem como objetivo a promoção de hábitos 
saudáveis, ao nível do desporto e da alimentação.
A nutricionista Patrícia Gabriel, confecionará alguns 
pratos (doces e salgados), seguido de degustação por 
parte dos participantes. 
Posteriormente, Sofia Sousa fará uma aula de Combat 
Dance, durante 30 minutos. 
A participação estará sujeita a inscrição prévia, com um 
máximo de 25 participantes.
Inscrições: farmacia.costa.belmonte@farmaciasholon.pt
ORGANIZAÇÃO: FARMÁCIA COSTA
APOIO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

Amores de ontem,
amores d’outrora
EXPOSIÇÃO
14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO
INAUGURAÇÃO: 14 DE FEVEREIRO, 18:00h
Ecomuseu do Zêzere • Belmonte

“Se quer alguém por sua beleza, não é amor, é desejo. 
Se quer alguém por sua inteligência, não é amor, é 
admiração. Se quer alguém porque é rico, não é amor, é 
interesse. Se quer alguém e não sabe porquê, isso é amor.”
Exposição sobre o amor realizada com fotografias, 
postais e testemunhos cedidos por pessoas de 
Belmonte, a quem manifestamos o nosso agradeci-
mento.
ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE
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Baile de Finalistas
2018/2019
16 DE FEVEREIRO, 22:30h
Pavilhão Multiusos • Belmonte

A Comissão de Finalistas 2018/19 organiza o tradi-
cional baile, com todos os alunos vestidos a rigor 
para uma noite longa e inesquecível para todos.  

ORGANIZAÇÃO: COMISSÃO DE FINALISTAS BELMONTE 
2018/19
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Pedro Monteiro
“Não viemos ao mundo para temer o 
futuro. Viemos para o moldar.” 
Barack Obama

Inês Azevedo
“A escola é a prática para o futuro e o 
primeiro passo para um futuro melhor e 
como dizia Aristóteles: ‘as raízes da edu-
cação são amargas mas o fruto é doce’” 

Sofia Pinto
“Aquele que se recusa a aprender na sua 
juventude perde-se no passado e está 
morto para o futuro.” Eurípedes

Daniela Reis
“Eu sei que sou exatamente o que deveria 
ser. Hoje, se nada sou, por certo, daqui a 
pouco, tudo serei.” Sócrates Di Lima

Inês Gomes
“Eu não sei o que quero ser, mas sei 
muito bem no que não me quero tornar.” 
Friedrich Nietzsche

Clara Lucas
“A educação é o nosso passaporte para o 
futuro pois o amanhã pertence às pessoas 
que se preparam hoje.” Malcolm X

André Gonçalves
“Na escola, primeiro recebemos a lição e 
depois fazemos o teste. Na vida, passamos 
o teste e só depois aprendemos a lição.”

A visão dos
nossos Finalistas 

Estes jovens serão certamente parte importante do futuro do nosso concelho.  
A Câmara Municipal de Belmonte aproveita a oportunidade para os felicitar 

e desejar a melhor sorte para os próximos desafios.
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Mercado Belmontino
23 E 24 DE FEVEREIRO
Pavilhão Multiusos • Belmonte

ORGANIZAÇÃO: EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

O Mercado Belmontino pretende ser um espaço de animação e convívio, criado com o objetivo de dar a conhecer, 
promover e divulgar, ao público residente e visitante, tradições e sabores da nossa gastronomia regional, promover 
os produtos agrícolas locais e regionais e criar um espaço de exposição de mercado agro-pecuário.
Este certame quer ser o motor impulsionador das atividades agro-alimentares do Concelho de Belmonte, fomentando 
a marca “Belmonte”.

Programa: www.cm-belmonte.pt
Informações: empds.belmonte@gmail.com



Março
Destaque do Mês

Concurso de Bandas
À DESCOBERTA DE NOVOS TALENTOS

Auditório da Santa Casa de Belmonte





Desfile de Carnaval
Escolas do Concelho
01 DE MARÇO, SEXTA, 10:00h
Rua Pedro Álvares Cabral • Belmonte

ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
ESCOLAS DO CONCELHO
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À Descoberta 
de Novos Talentos
Apresentação das Bandas
01 A 03 DE MARÇO
Auditório da Santa Casa • Belmonte

ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

Nesta quarta edição do concurso “À Descoberta de Novos 
Talentos” recebemos novos projetos musicais que, não 
temos dúvidas, irão que falar no futuro. Almada, 
Guarda, Castelo Branco, Ciudad Rodrigo são algumas das 
proveniências das bandas deste ano. 
A banda vencedora, além de receber um prémio monetário 
irá atuar nas Festas do Concelho, no próximo mês de abril.

Dia 1 de Março realiza-se pela Rua Pedro Álvares Cabral 
o tradicional Desfile de Carnaval das Escolas do Concelho 
de Belmonte, onde participam alunos do pré - escolar e 1.º 
Ciclo. Esta iniciativa enche de cor e alegria as ruas, sendo 
também uma prova da imaginação e criatividade da comu-
nidade escolar. 



Belmonte Cultura | MARÇO   13

Belmonte Cultura - Falem-nos do vosso percurso e 
quais as bandas que vos inspiram?
Johnny Dead Radio - Esta aventura já tem alguns 
anos, juntámo-nos com o objetivo de fazer a música 
que gostamos. Tentamos passar o que sentimos a 
quem nos ouve e vê. Houve algumas mudanças ao 
longo do tempo, tanto de elementos e formação, bem 
como o que tocamos. 
Fomos evoluindo o nosso som naturalmente, man-
tendo a nossa personalidade, mas sempre com o com-
promisso de agradar ao público. Passámos por muitos 
palcos, uns maiores que outros, desde o Hard Rock 
Café Lisboa, Queima das Fitas de Coimbra, Fusing, 
D.R.A.C, etc... e é de facto o que mais gostamos de 
fazer - tocar ao vivo.
Neste momento estamos a preparar o nosso primeiro 
EP e um videoclip. Estará tudo disponível em breve. 
É extremamente longa a lista de bandas que nos influ-

enciam, ouvimos muita música de muitas décadas, 
crescemos a ouvir blues, rock, hard rock, grunge, 
indie, pop, funky e algumas bandas mais pesadas 
(mas metal não é muito a nossa onda). Todos nós 
ouvimos Guns n’ Roses, Nirvana, Soundgarden, 
Queen, Jimi Hendrix, Prince, por aí fora... Ultima-
mente o que temos ouvido passa por Queens of the 
Stone Age, Rival Sons, Black Keys, etc...
Mas não nos queremos colar a outras bandas, 
queremos ter um som que nos caracterize e que 
nos reconheçam quando nos ouvem.
BC -  Como tiveram conhecimento do Concurso 
e o que vos levou a participar?
JDR - Soubemos do concurso através de um amigo 
de Belmonte, também músico. Já participámos 
em alguns concursos e só nos trouxe coisas boas. 
Nunca tínhamos tocado na zona, foi uma ótima 
oportunidade de mostrar a nossa música a mais 

Entrevista | Johnny Dead Radio
Vencedores do Concurso de Bandas À Descoberta de Novos Talentos 2018

“Vejam este concurso como uma oportunidade de se darem a conhecer...”,  foi assim que o coletivo da Figueira da 
Foz, definiu a importância deste evento.
Com Belmonte ainda bem presente na memória, a banda aproveitou para nos contar um pouco do seu percurso, 
influências e projetos futuros.   



pessoas e partilhar o palco com outras bandas que 
tivemos o prazer de conhecer.
BC - O que acharam da experiência e de Belmonte?
JDR - Adorámos Belmonte! Fomos muito bem recebi-
dos nas duas vezes que vos visitámos. Todas as pessoas 
com quem estivemos foram excelentes, prestáveis e 
simpáticas. Agradecemos a todos, ao Presidente da 
Câmara, à organização do evento, às bandas partici-
pantes, aos nossos amigos que nos acompanharam, a 
quem nos viu e ouviu pela primeira vez e se divertiu 
e cantou connosco. Foi muito gratificante termos 
ganho o concurso, deu-nos a possibilidade de voltar a 
Belmonte e tocar nas Festas do Concelho. Esperamos 
voltar muitas vezes, até porque se come muito bem.

BC - Qual o conselho que têm para dar às bandas 
que vão participar este ano?
JDR - Às bandas que vão participar este ano, dese-
jamos que corra tudo bem. Vejam este concurso como 

uma oportunidade de se darem a conhecer, mostrem 
o melhor de vocês, preparem um bom espectáculo, 
façam o que gostam, e acima de tudo, divirtam-se, o 
público sente a vossa energia.
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Carnaval
Colmeal da Torre

03 DE MARÇO, DOMINGO, 15:30h
Sede do CCDR • Colmeal da Torre ORGANIZAÇÃO: CCDR COLMEAL DA TORRE

O Enterro do Entrudo realiza-se no Colmeal da Torre 
na terça -feira de Carnaval, sendo que a sua história 
perde-se no tempo. Do evento consta uma procissão, 
com vários momentos sarcásticos e um padre a 
“fingir” que tem como figura principal um boneco 
realizado com palha - o Entrudo - que é levado numa 
padiola pelas ruas da terra. No fim da procissão o 
boneco é queimado no Largo da Igreja. 
Não pode perder, dia 5 de março a partir das 21:00h. 
Dos festejos de Carnaval, consta ainda um Baile 
(4 de março) e atividades para os mais novos
(3 de março). 

Carnaval das Crianças

Baile de Carnaval
com Virgilio Faleiro

Enterro do Entrudo

04 DE MARÇO, SEGUNDA, 22:00h
Salão do CCDR • Colmeal da Torre

05 DE MARÇO, TERÇA, 21:00h
Sede do CCDR • Colmeal da Torre
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Carnaval em Belmonte
Espetáculo de Magia
05 DE MARÇO, TERÇA, 15:00h
Largo do Pelourinho • Belmonte

ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE

Em tarde de Carnaval, animamos o nosso centro 
histórico com um espetáculo que envolve magia, 
música, cor e muita animação. 
Os melhores truques de magia vão surpreender todos. 
Passe pelo Largo do Pelourinho e comprove! 

Exposição 8.8.8.8
8 de Março, 8 Mulheres, 
8 Fotógrafos, 8 Fotografias

Comemoração do Dia
Internacional da Mulher
08 DE MARÇO, SEXTA
Centro Histórico • Belmonte

ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE

Depois de no ano passado termos desafiado 8 fotógra-
fos locais para fotografarem a Mulher de Belmonte, 
este ano desafiámos 8 fotógrafos de fora do Concelho 
para nos darem a sua visão e interpretação da Mulher 
de Belmonte. 
As fotografias estarão expostas no Centro Histórico 
de Belmonte. 
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Menina Lucinda
por Carlos Afonso
A mulher é um ser belo, ama como ninguém e ninguém lhe 
ensinou, ela é luta e amor, também dor e sofrimento, a mul-
her carrega às costas as dores e angústias do mundo inteiro, 
sempre disponível para amar.
Todas as sociedades têm mulheres e homens que se dis-
tinguem e são exemplo de coragem e determinação. 
Hoje vou falar de uma grande mulher, que ainda está entre 
nós.
Lucinda Mendes de Carvalho - A Menina Lucinda - mulher 
determinada no trabalho, boa mãe, esposa e avó, casou cedo 
e teve quatro filhos, uns a seguir aos outros, três deles em 
finais dos anos cinquenta, princípios dos anos sessenta e o 
seu quarto e último filho em 1974. 
Lembro esta senhora muito bem, desde muito novo, a 
imagem que tenho dela é, sempre a trabalhar, mulher de 
deitar tarde e erguer cedo, a sua vida foi de muito e intenso 
trabalho, pois além dos filhos e marido tinha um lugar de 
venda de fruta e peixe, localizado na praça da República 
junto à Teresinha Pacheco.
A luz da sua casa raramente se apagava durante a noite, isto 
porque além do seu comércio, tinha uma máquina de trico-
tar, nos tempos em que se faziam as camisolas, porque este 
agasalho não existia a cada esquina como hoje.
Durante a noite, ouvia-se a sua máquina a lançar malhas, 
num vai e vem constante até altas horas da madrugada.
Sempre me questionei, quando é que esta mulher descansa! 
Cheguei mais tarde a perguntar-lhe isso mesmo, ela respon-
deu-me: - “Era aguentar e cara alegre. O resultado disso é 
estar gasta e cheia de dores”.
A sua vida com a chegada do 25 de Abril mudou um pouco 
para melhor.
Com a criação do primeiro infantário em Belmonte O 
Amiguinho, a Menina Lucinda vai para cozinheira desta in-
stituição. Ela, aqui, era muito mais que cozinheira, também 
dava apoio às crianças. Sempre teve meninos que levou pela 
manhã a pé para o infantário e trazia à tarde para sua casa 
onde os pais iam mais tarde buscar e assim facilitar a vida 

de muitas famílias. Para alguns meninos ainda hoje é 
conhecida por Avó Lucinda.
Esta grande senhora aposentou-se após uma longa e 
intensa vida de trabalho que lhe deixou graves marcas no 
corpo que a atormentam até hoje.
Mulher de uma personalidade muito forte, também com 
alguma acidez, provocada por essa dureza de quem só 
dependeu unicamente de si mesma, habituada que foi 
desde cedo a não virar costas às dificuldades.
A sua vida mais suave na velhice, mas cheia de difi-
culdades provocadas pela sua coluna vergada e pelas 
artroses, com doenças de velhice, mesmo antes do tempo, 
manteve-se altiva, determinada e autónoma, a não querer 
ajuda mesmo com as suas dificuldades. Essa ajuda só é 
aceite quando a cabeça começa a falhar. Hoje está no lar 
da Santa Casa de Belmonte.
A Menina Lucinda como a maioria dos Belmontenses 
a chama, ou Lucindinha como minha mãe a chamava, 
é exemplo de muitas das mulheres desta minha terra e 
concelho. Foram mulheres desta têmpera que moldaram 
e continuam o legado humano deste povo, que muitas 
das vezes não reconhece a verdadeira importância do 
seu papel na sociedade, não lhe dando o seu devido valor 
como exemplo de luta e tenacidade.
É imperioso que não esqueçamos aqueles que construíram 
no passado o nosso presente, porque só honrando esta 
nossa herança podemos compreender os dias de hoje.
Através da Menina Lucinda quero homenagear todas as 
mulheres e mães que lutaram com todas as forças para 
que os seus filhos tivessem uma vida melhor. E elas foram 
muitas…  

Este texto é uma parceria entre a BELMONTE CULTURA e o JORNAL  DE BELMONTE
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Comemoração do
15º Aniversário
da EMPDS - Empresa
Municipal de 
Belmonte
08 DE MARÇO, SEXTA
Belmonte

ORGANIZAÇÃO: EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE

O Concelho de Belmonte viu nascer a EMPDS 
Belmonte E.M., como uma empresa de promoção 
cultural e turística. 
É com orgulho e alegria que celebramos 15 anos de 
existência e de sucesso. Manter-se num mercado tão 
competitivo e conseguir crescer ao longo dos anos, 
deve-se aos profissionais competentes e talentosos que 
aceitam o desafio diário de superar obstáculos e lutar 
para serem cada dia melhores.
Esta filosofia irá continuar durante muitos bons anos…

I Feira da Morcela
e do Arroz Doce
09 E 10 DE MARÇO
Olas

ORGANIZAÇÃO: AMIGOS DAS OLAS

Nos dias 9 e 10 de março, nas Olas realiza-se a I Feira 
da Morcela e do Arroz Doce. Vontade de potenciar 
estes dois produtos locais e dinamizar a localidade são 
os principais objetivos do evento. 
Música, artesanato e o recuperar de antigas tradições, 
como o desumar do forno e o amolador, farão parte 
do programa.
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Exposição
Desenhos da Vida
10 DE MARÇO A 20 DE MAIO
INAUGURAÇÃO: 10 DE MARÇO, 15:00h
Casa da Torre • Caria

ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE

Desenhos realizados pelos utentes do Centro de 
Assistência Paroquial de Caria.
“DESENHOS DA VIDA” é um projeto que com-
preende a investigação, a seleção e recolha das 
memórias das pessoas seniores.
Procura promover sessões de desenho no sentido de 
estimular nos participantes a ativação da memória 
de uma geração que nunca se exprimiu através do 
desenho, tornando presente um património imaterial 
esquecido e que através do desenho se expõe na sua 
autenticidade.
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BTL 2019
Bolsa de Turismo de Lisboa
13 A 17 DE MARÇO
FIL • Lisboa

Festa de S. José
com Virgilio Faleiro
19 DE MARÇO, TERÇA
Carvalhal Formoso
ORGANIZAÇÃO: COMISSÃO DE FESTAS 2019

A Bolsa de Turismo de Lisboa decorre de 13 a 17 de 
março na FIL e trata-se de uma das mais importantes 
feiras de turismo do mundo, sendo que potenciar 
novos contactos e promover os melhores negócios e 
destinos é uma das premissas da BTL 2019. 
Mais um ano, o Município de Belmonte estará pre-
sente com um novo stand e com uma nova imagem 
de forma a cada vez mais se assumir como um destino 
turístico de excelência. Não deixe de nos fazer uma visita!

Dia Mundial da 
Árvore
21 DE MARÇO, QUINTA

ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

O Dia Mundial da Árvore ou da Floresta celebra-se a 
21 de março.
O Município de Belmonte prepara junto da comu-
nidade escolar do concelho várias atividades relacio-
nadas com a preservação das Árvores e da Natureza. 
Este dia tem como objetivo principal a promoção do 
contacto das crianças e dos jovens com a Natureza, 
incentivando-os e envolvendo-os em todas as ações.



Pinta a Árvore, fotografa-a com o teu telemóvel e envia para gci@cm-belmonte.pt. Vamos publicar 
todas as fotografias no nosso facebook no Dia Mundial da Árvore. Não te esqueças de assinar a tua pintura!
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VI Prova de Vinhos 
Caseiros
24 DE MARÇO, DOMINGO, 14:30h
Monte do Bispo

ORGANIZAÇÃO: EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

Numa região onde muitos agricultores produzem 
vinhos, a EMPDS realiza a VI Edição do Concurso 
de Vinhos Caseiros do Concelho de Belmonte, que 
irá decorrer no dia 24 de março de 2019 no Monte do 
Bispo.
Concurso que tem como objetivo encontrar o melhor 
vinho caseiro do nosso concelho, em “prova cega” 
onde a decisão final cabe aos enólogos. O convívio e 
sensibilização da população para a importância dos 
nossos Produtos Belmonte faz parte deste concurso.
Pretendemos incentivar o empreendedorismo, bem 
como auxiliar a inscrição dos agricultores no IVV 
para assim poderem comercializar o mesmo.

Dia do Teatro
27 DE MARÇO, QUARTA

A data foi criada em 1961 pelo Instituto Internacional 
do Teatro e para a comemorar decorrem neste dia 
vários espetáculos teatrais gratuitos ou com bilhetes 
mais baratos e são relembrados alguns dos artistas 
e das obras mais importantes da história do teatro. 
O objetivo da data é promover a arte do teatro junto 
das pessoas. Neste dia vamos ter teatro em Belmonte! 
Esteja atento! 
ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

Tertúlia/Debate

Substantivo Feminino 
“A importância da Mulher 
na construção da Paz”
30 DE MARÇO, SÁBADO, 17:00h
Auditório Museu Judaico • Belmonte

ORGANIZAÇÃO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MULHERES - 
NÚCLEO COVILHÃ E BELMONTE

Tertúlia organizada pelo Movimento Democrático de 
Mulheres – Núcleo Covilhã e Belmonte que pretende 
ser um momento de partilha e debate sobre “A im-
portância da Mulher na construção da Paz”. Além das 
convidadas deseja-se que seja um espaço que apele à 
opinião pública.
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Caminhada
Noturna
30 DE MARÇO, SÁBADO, 21:00h
Colmeal da Torre

ORGANIZAÇÃO: CCDR COLMEAL DA TORRE

Aliar a prática desportiva ao convívio e à descoberta 
das belas paisagens que ladeiam o Colmeal da Torre 
e com a luz das estrelas têm um encanto diferente 
são os objetivos desta Caminhada Noturna organizada 
pelo Centro Cultural Desportivo e Recreativo do 
Colmeal da Torre. A caminhada terá cerca de 10km. 
Informações e inscrições: ccdrcolmealdatorre@gmail.com

Aniversário do
CCDR Colmeal
da Torre
31 DE MARÇO, DOMINGO
Colmeal da Torre

ORGANIZAÇÃO: CCDR COLMEAL DA TORRE

O Centro Cultural Desportivo e Recreativo do 
Colmeal da Torre festeja o seu 39º Aniversário com 
um lanche convívio no qual conta com todos os 
seus associados.
Antes, no dia 28 de março, celebra-se uma missa
homenagem aos sócios falecidos. 



Abril
Destaque do Mês

Festas do Concelho 2019
THE GIFT

Pavilhão Gimnodesportivo de Belmonte





Troféu Maratonas
BTT da Beira
Interior - 3ª Prova
07 DE ABRIL, DOMINGO, 08:00h

ORGANIZAÇÃO: CASA DO BENFICA DE BELMONTE
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O Concelho de Belmonte prepara-se para receber de 
novo uma prova a contar para o Troféu de Maratonas 
da Beira Interior – TMBI.
Atletas e bicicletas de BTT partirão da Vila Belmon-
tense e irão percorrer vários percursos repartidos por 
duas distâncias de competição: Endurance entre 65 e 
75 Km’s e Race entre 40 e 50 Km’s.
À semelhança de anos anteriores, a organização está 
a cargo da Casa do Benfica de Belmonte e tem como 
principal preocupação a passagem dos percursos por 
todas as freguesias do concelho, como forma de pro-
mover todas as localidades onde os ciclistas passam.
A “BTTerras de Cabral” insere-se num calendário de 
cinco provas.
Toda a informação e inscrições disponíveis em: 
www.ac-beirainterior.net / T. 964 170 010 | 919 052 933

Dia do Combatente

09 DE ABRIL, TERÇA
Monumento do Combatente • Belmonte ORGANIZAÇÃO: LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE BELMONTE

A Liga dos Combatentes - Núcleo de Belmonte 
assinala o Dia do Combatente com uma romagem ao 
Monumento do Combatente, em Belmonte. 
O Dia do Combatente comemora-se a 9 de abril, por 
coincidir com o aniversário da Batalha de La Lys, que 
tomou lugar em 1918, durante a Primeira Grande 
Guerra e onde milhares de soldados portugueses 
perderam a vida.

Seman’ativa
Especial Páscoa
09 a 17 DE ABRIL, 09:00h ÀS 17:30H

ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

Numa perspetiva de continuidade e face ao sucesso 
dos anos transatos, durante o período de interrupção 
letiva da Páscoa, o Município de Belmonte irá desen-
volver a Seman’ativa Especial Páscoa 2019.
A mesma terá lugar entre os dias 9 e 17 de abril, entre 
as 9h e as 17:30h, podendo contar com a participação 
de crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 
12 anos (cuja inscrição é obrigatória).
Acreditamos que desta forma as crianças e jovens 
procuram uma saudável ocupação dos tempos livres, 
através da participação em atividades de enriqueci-
mento da sua experiência pessoal, do usufruto dos di-
versos equipamentos desportivos, culturais e recreativos 
existentes ou ainda, o alargamento dos seus horizon-
tes, com visitas a diversos espaços e locais dentro e 
fora do concelho de Belmonte.
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Belmonte Capital da 
Lusofonia na Páscoa 
de 2019
por J. CHRYS CHRYSTELLO, MA, Presidente 
da Direção da AICL - Associação Internacional 
dos Colóquios da Lusofonia

Desde 2016 e até 2021 que esta vetusta vila acolhe os 
Colóquios da Lusofonia, este ano na sua 31ª edição 
com sessões especiais dedicadas aos “20 anos após o 
referendo da independência de Timor-Leste”, “Notas e 
estudos judaicos”, Homenagem ao decano dos autores 
açorianos Eduíno de Jesus e à geminação das Sinagogas 
de Ponta Delgada (Açores) e Belmonte.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, aliás, estará 
representada ao mais alto nível com o seu Presidente 
José Manuel Bolieiro, o historiador José de Mello, o 
historiador Sérgio Rezendes e o escritor e jornalista 
José Andrade.

Um variado leque de quase seis dezenas de partici-
pantes representará os AÇORES, ALEMANHA, 
AUSTRÁLIA, CABO VERDE, BÉLGICA, BRASIL, 
CANADÁ, GALIZA, LUXEMBURGO, POLÓNIA, 
PORTUGAL E TIMOR-LESTE.

Para além dos laureados com o Prémio Nobel da 
Paz 1996 (Dom Ximenes Belo e Ramos-Horta) 
teremos como convidado de honra o melhor 
escritor timorense da atualidade Luís Cardoso de 
Noronha, vários especialistas em Timor-Leste e um 
grupo de 20 dançarinos de Díli que aqui se deslo-
cam propositadamente para celebrar o evento.

Haverá igualmente música de Timor interpretada 
por Piki Pereira e Mintó Deus e Alfredo Azinheira 
(ex-Chinchilas e ex-Académicos de Díli) estará 
presente com a sua Banda Ar D’Graça.

De Ponta Delgada virão, a diretora do Conservatório 
Regional, pianista e maestrina Ana Paula Andrade, 
que tocará com a Escola de Música local, 
acompanhada de Carolina Constância ao violino, 
Henrique Constância ao violoncelo e ainda a sopra-
no Carina Andrade.

O Coro Animato e a Academia Sénior também 
divulgarão temas musicais.

J. Chris Chrystello, Presidente da Direção da AICL

12 a 15 DE ABRIL
Belmonte
ORGANIZAÇÃO: EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE



A aguarelista Lotus de Jade Tchum inaugurará uma 
exposição de obras suas.

São convidados para as sessões dedicadas ao 
Judaísmo os investigadores Alberto Trindade Martinho, 
Antonieta Garcia, António Bento e David Canelo.

A maior parte das sessões decorrerá no Museu 
Judaico (dias 12,13 e 15) e com sessões no Auditório 
Municipal (dia 13 à noite e dia 14) sendo abertas à 
população em geral e gratuitas para todo o público, 
esperando-se sala cheia sobretudo para a espetacular 
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10º Torneio de Páscoa - Futebol de 7
20 DE ABRIL, SÁBADO
Estádio Municipal • Belmonte

ORGANIZAÇÃO: UF BELMONTE E COLMEAL DA TORRE
APOIOS: CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE E UNIÃO DESPORTIVA DE BELMONTE

Celebra-se no dia 20 de abril de 2019 o 10.º Torneio de Páscoa – Futebol de 7, uma atividade destinada à partici-
pação dos residentes e naturais da freguesia.
Este torneio visa incentivar a prática desportiva e fomentar o convívio intergeracional, onde o mais 
importante é a camaradagem e a amizade.
Esta iniciativa, anteriormente organizada pela Junta de Freguesia de Belmonte, desde a sua 1.ª edição que se realiza 
sempre no sábado antes da Páscoa.

e rara atuação das danças de Timor.

As refeições, passeios, atas e crachás destinam-se 
apenas aos que se inscreverem como assistentes 
presenciais antes de 1 de março. Todos os detalhes 
podem ser consultados (sendo regularmente atualizados) 
em http://coloquios.lusofonias.net/XXXI



Semana do Brasil
22 A 24 DE ABRIL, DOMINGO

ORGANIZAÇÃO: EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
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Com olhar encantador
por Sérgio Meneguelli
Perfeito de Colatina
Cidade brasileira que recentemente assinou um protocolo de 
intenções com Belmonte para colaboração em atividades 
económicas, sociais e culturais.

“Com olhar encantador. 
Belmonte é muito mais do que nos é apresentado em 
vídeos, livros e matérias jornalísticas.
Belmonte é vida com criatividade, emoção, 
inspiração, história, cultura e uma organização 
impecável. 
Ficamos lisonjeados com a receptividade e muito 
agradecidos com as oportunidades de união entre 
nosso município e esta impecável vila portuguesa. 
Nossa visita fortaleceu ainda mais os laços de irmandade 

Será um encontro com a comunidade onde queremos 
enaltecer a grande descoberta de Pedro Álvares 
Cabral, as belezas naturais, culturais e históricas do 
Brasil.
Das várias iniciativas destacam-se entre outros eventos 
no dia 22 de abril o “Live Cooking”, comida e música 
brasileira e inauguração da exposição “Esperança”.
No dia 23 de abril teremos o Encontro Empresarial 
Belmonte/Colatina e no dia 24 uma visita guiada 
noturna ao Museu dos Descobrimentos, com Cocktail 
Brasileiro.

e estamos honrados com nossa inclusão nos even-
tos de comemoração: a Semana do Brasil e as Festas 
do Concelho de Belmonte a se realizar em abril. 
Com muitíssimo gosto levaremos uma comitiva 
de autoridades e empresários para que a assinatura 
da Geminação Belmonte/Colatina seja o início de 
grandes parcerias. 

Estamos felizes e ansiosos para que este momento 
aconteça e possamos pisar mais uma vez no solo 
português e compartilhar de especiais experiências 
com pessoas distintas e capacitadas que integram 
Concelho e Câmara de Belmonte.” 

www.facebook.com/sergiomeneguellicolatina
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Abril para o Concelho de Belmonte significa festa.
São 7 dias repletos de eventos culturais e musicais. 
Os dias 22, 23 e 24 de abril são dedicado ao Brasil. Um 
encontro de culturas em Belmonte onde o Brasil é 
representado pela gastronomia, exposições e con-
ferências. Uma excelente oportunidade de ir ao Brasil 
sem sair de Portugal. 
A partir de 24 e até 28 de abril haverá vários espe-
táculos ao vivo com destaque para The Gift, Toy e 
Resistência. Comemora-se também o dia do concelho 
a 26 de abril. Teremos a presença da RTP com o pro-
grama Aqui Portugal no dia 27 de abril. Pelo facto de 
ser abril haverá também um programa dedicado 25 
de Abril - Dia da Liberdade.

24 DE ABRIL, QUARTA
Pavilhão Gimnodesportivo • Belmonte

Toy

Cantar e Dizer Abril

25 DE ABRIL, QUINTA, 15:00h
Auditório do Museu Judaico • Belmonte
ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE

António Manuel Neves Ferrão, mais conhecido por 
Toy, subirá ao palco do Pavilhão Gimnodesportivo 
de Belmonte no próximo dia 24 de abril para abrir 
os espetáculos das Festas do Concelho. Será uma boa 
oportunidade para ouvir grandes êxitos do setubalense 
como “Chama o António”, “Estupidamente Apaixonado” 
e o mais recente êxito “Coração Não Tem Idade (Vou 
Beijar)”.

Como já vem sendo hábito desta Associação, a 
comemoração do 25 de Abril é feita com a atividade 
CANTAR E DIZER ABRIL.
Momento musical e de poesia para assim lembrar os 
45 anos do Dia da Liberdade.
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The Gift

26 DE ABRIL, SEXTA
Pavilhão Gimnodesportivo• Belmonte

Aqui Portugal
Programa da RTP em direto de Belmonte

27 DE ABRIL, SÁBADO
Belmonte

Resistência

27 DE ABRIL, SÁBADO
Pavilhão Gimnodesportivo• Belmonte

Programa completo brevemente disponível em www.cm-belmonte.pt

Os The Gift contam já com 25 anos de carreira e são 
pioneiros na indústria da música independente em 
Portugal onde tiveram já vários singles e discos no 
Nº1 do top de vendas nacional. Lançaram em 2017, 
o seu mais recente trabalho de originais “Altar”. No 
próximo dia 26 de abril, não pode perder a atuação 
desta banda com temas como “Ok! Do you want some-
thing simple?”, “Music” ou “Fácil de Entender”.

Os Resistência são uma das mais emblemáticas 
formações da música portuguesa da primeira metade 
dos anos 90 e responsável por alguns dos grandes 
clássicos. Apostando numa pureza acústica e na 
força de um coletivo para elevarem a hinos temas 
como “A Noite” dos Sitiados, “Não Sou o Único” 
dos Xutos & Pontapés, “Fado” dos Heróis do Mar e 
“Nasce Selvagem” dos Delfins. Venha revisitar estes 
grandes êxitos no próximo dia 27 de abril. 



Belmonte Cultura - O que o satisfaz na política?
António Rocha - O que mais me satisfaz na política 
é estar ao serviço dos outros, ao serviço do bem 
coletivo, deixar uma marca no desenvolvimento de 
uma terra, ajudando a que todos possam evoluir e ter 
um futuro melhor. O poder local, pela sua proximi-
dade, permite estar junto das pessoas e perceber que, 
por vezes, até pequenas decisões marcam a vida das 
pessoas e isso é muito gratificante!

BC - Qual foi o momento que mais o marcou 
enquanto autarca?
AR - Não definiria um, mas muitos. Sempre que 
inauguramos estruturas projetadas pela Câmara Mu-
nicipal e as colocamos ao serviço da população, são 
momentos marcantes e compensadores para quem 
se empenhou em tais projetos. Poder melhorar as 
condições de uma terra e das suas gentes, dá uma 

sensação de serviço cumprido e, obviamente, uma in-
tima satisfação pessoal por ver o nosso empenho dar 
frutos… a alegria das pessoas, os sorrisos, os abraços, 
são marcantes. Sempre disse que o meu projeto são as 
pessoas e é para elas que trabalho, sobretudo para as 
mais necessitadas… que são sempre as mais merece-
doras e as mais agradecidas! 

 BC - Tem saudades da medicina?
AR - Claro que sim. Sobretudo do contacto diário 
com as pessoas, a relação de confiança que se criava, 
por vezes em situações pessoais muito difíceis… 
tenho imensas memórias desse tempo. Foi a profissão 
que escolhi, para que me preparei, que exerci durante 
anos… mas quando me envolvi na política e assumi 
os diversos cargos por onde passei, tornou-se incom-
patível. Tive que fazer uma escolha. Mas continuo ao 
serviço das pessoas. De uma outra forma, mas estou 
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Entrevista | Dr. António Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Belmonte

O representante máximo do executivo Belmontense respondeu às nossas perguntas com a assertividade e simpatia 
que o caracteriza e com a certeza do caminho que tem sido traçado desde que está à frente do Município.



ainda ao serviço das famílias, da comunidade… e isso 
dá-me um prazer imenso!

BC - Fale-nos das comemorações do concelho em 
abril...
AR - As comemorações do concelho são de uma 
importância enorme pelo seu caracter simbólico 
em termos religiosos e históricos, para Portugal e 
para Belmonte. Assinalamos a chegada de Cabral a 
terras de Vera Cruz e marcamos o dia da primeira 
missa nesse novo mundo, a 26 de abril. Não devemos 
esquecer estas datas, até para renovar o nosso empenho 
em retomar o espírito de Cabral: saber ousar o desconhe-
cido, saber conquistar o impossível, saber abrir novas 
estratégias. Há sempre lugar para momentos solenes, 
com convidados e amigos, e com actos de reconhe-
cimento dos que se destacam entre nós. E depois 
um lado festivo, popular, que permite um tempo de 
alegria e convívio entre todos… 

BC - Belmonte tem sido uma referência no Turismo, 
tendo o número de visitantes vindo a aumentar de 
ano para ano. Como explica este crescimento?
AR - O turismo de Belmonte é uma linha estratégica 
para o concelho, pois como sempre digo, é a indústria 
do século XXI. Temos feito uma grande aposta e 
com resultados visíveis – só no ano passado tivemos 
128 500 entradas nos museus. Significa que está em 
crescendo a procura da nossa terra, o mesmo é dizer 
a procura dos nossos comerciantes, dos nossos hotéis, 
dos nossos restaurantes… é este avolumar de turistas 
que mexe com a nossa economia local. Em março 
estaremos na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, para 
promover as potencialidades do concelho, na maior 
mostra turística do País. Este é um setor de ativi-
dade cada vez mais profissionalizado. Não podemos 
esperar só por quem passa, temos de estar nas agendas 

das grandes agências de turismo, dos grandes 
grupos de viagens internacionais. Há um trabalho 
de bastidores, que as pessoas desconhecem, mas 
que é fundamental para conseguir resultados… 
Hoje, podemos dizer que, todos os dias há turistas 
em Belmonte. É algo que me orgulha muito e me 
incentiva a continuar este trabalho!

BC - Como avalia o trabalho que tem sido realizado 
pelo Município? 
AR - Há um trabalho ordeiro e planeado que se vai 
descobrindo. Foram muitas as inaugurações efetuadas 
no meu mandato. Recentemente, abrimos as portas 
do Centro Escolar de Caria para os mais novos, o 
que me deu um grande prazer. Mas temos mais tra-
balho em vista como são exemplo a musealização 
do Castelo e o Centro Interpretativo de Centum 
Cellas, para nomear algumas das mais importantes.
Tudo é sujeito a criticas, mas creio que toda a 
gente reconhece que existe uma nova dinâmica 
social e económica no concelho de Belmonte. O 
executivo, no seu todo, está empenhado em servir a 
população o melhor possível. Estamos de passagem 
na política, somos servidores do povo, esta é a 
nossa obrigação e acreditem - estamos de boa-fé a 
trabalhar nesse sentido. 
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MercadiNhos Pop-Up
Pascoela Cultural
28 DE ABRIL, DOMINGO, 09:00h
Monte do Bispo

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO InMONTE CULTURAL
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A Associação InMonte Cultural do Monte do Bispo, 
realiza no dia 28 de abril mais uma edição do seu 
Mercadinho Pop-Up – Pascoela Cultural como forma 
de promover os produtos locais da região.
Produtos agrícolas, sabores locais e artesanato aliados 
a atividades culturais fazem parte do programa.

Caminhada de
Primavera
28 DE ABRIL, DOMINGO, 15:00h
Sede ADB • Belmonte

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE

Esta atividade já vai sendo hábito na Associação e tem 
por objetivo levar os associados e amigos a usufruir 
das belezas naturais da nossa região.

Feiras e Mercados:
• Feira de Ramos (Caria): 14 de abril
• Feira de Sábado de Aleluia (Colmeal da Torre): 20 de abril
• Feira dos Cucos (25 de março) - passará para o domingo seguinte
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Biblioteca
Municipal de 

Belmonte
FEVEREIRO

Autor do Mês
RICHARD FORD

Hora do Conto

A GRANDE FÁBRICA DAS PALAVRAS
DE AGNÉS DE LESTRADE

1º CICLO | 4 E 6 DE FEVEREIRO 
Biblioteca Municipal • Belmonte

1º CICLO | 8 DE FEVEREIRO 
Casa da Torre • Caria

PRÉ-ESCOLAR | 11 A 18 DE FEVEREIRO 
Biblioteca Municipal • Belmonte

A FADA ORIANA
DE SOPHIA DE MELO BREYNER ANDERSEN

ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS 
DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À 
INCLUSÃO | 19 DE FEVEREIRO 
Sala do Agrup. Escolas Pedro Álvares 
Cabral • Belmonte



Biblioteca
Municipal de 

Belmonte
MARÇO

Autor do Mês
MAEVE BINCHY

Hora do Conto

A GALINHA RUIVA
DE ANTÓNIO TORRADO

PRÉ ESCOLAR | 18 DE MARÇO 
Casa da Torre • Caria

PRÉ-ESCOLAR | 25 A 29 DE MARÇO 
Biblioteca Municipal • Belmonte

21 DE MARÇO 
Biblioteca Municipal • Belmonte

Chá Literário

3ª Exposição de Espantalhos

15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL 
Biblioteca Municipal • Belmonte
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Biblioteca
Municipal de 

Belmonte
ABRIL

Autor do Mês
MANUEL ALEGRE

1ª Exposição 
«Ler está na Moda»

22 DE ABRIL A 22 DE MAIO 
Biblioteca Municipal • Belmonte

6ª Noite na Biblioteca
24h com os Livros

24 DE ABRIL
Biblioteca Municipal • Belmonte



Bolo de Amêndoa e Ameixas de Ana Isabel Cabeças

- 250 gr de açúcar
- 250 gr de amêndoas
- 250 gr de ameixas
- 6 ovos

1.     Batem-se as claras em castelo fortemente e em seguida junta-se o açúcar à vez e continua-se a bater até 
atingir o ponto de suspiro;
2.     Junta-se a amêndoa moída e as ameixas cortadas aos bocadinhos e envolve-se;
3.     Vai ao forno numa forma, já previamente untada e polvilhada de farinha. Desenforma-se o bolo apenas 
quando estiver frio;
4.     Com as gemas fazem-se os ovos moles e por fim cobre-se o bolo com os ovos moles.

Belmonte
Culinária

apresenta a receita de...
Ana Isabel Cabeças
Bolo de Amêndoa e 
Ameixas
• 250 gr de açúcar
• 250 gr de amêndoas
• 250 gr de ameixas
• 6 ovos

1.     Batem-se as claras em castelo fortemente e em 
seguida junta-se o açúcar à vez e continua-se a bater 
até atingir o ponto de suspiro;
2.     Junta-se a amêndoa moída e as ameixas cortadas 
aos bocadinhos e envolve-se;
3.     Vai ao forno numa forma já previamente untada 
e polvilhada de farinha. Desenforma-se o bolo apenas 
quando estiver frio;
4.     Com as gemas fazem-se os ovos moles e por fim 
cobre-se o bolo com os ovos moles.

SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
T. 275 910 010 • geral@cm-belmonte.pt
www.cm-belmonte.pt

EMPDS - EMPRESA MUNICIPAL DE BELMONTE
T. 275 088 698 • empds.belmonte@gmail.com

ESPAÇO DO CIDADÃO | LOJA DO CIDADÃO
T. 275 088 727 • edc.belmonte@ama.pt

JULGADO DE PAZ DE BELMONTE
T. 275 912 274 • 275 912 276 
correio.belmonte@julgadodepaz.mj.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELMONTE
T. 275 083 496 • biblioteca.belmonte@sapo.pt

BIBLIOTECA CANTADEIRAS DE CARIA 
T. 275 471 037 • biblioteca.caria@gmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
cmjv@cm-belmonte.pt

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
gabinetesocial@cm-belmonte.pt

CPCJ-COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS
T. 275 910 014 • cpcjbelmonte@cm-belmonte.pt

GABINETE DE ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO
cultura@cm-belmonte.pt

GAEP-GABINETE DE APOIO AO 
EMPREENDEDORISMO E PLANEAMENTO
T. 275 082 260 • gaep@cm-belmonte

GAE - GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE
T. 275 913 054 • belmonte.gae@gmail.com

GIP-GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
T. 275 911 511 • gip.belmonte@cm-belmonte.pt

GCI-GABINETE DE COMUNICAÇÃO & IMAGEM
T. 275 082 260 • gci@cm-belmonte.pt

GAVVD-GABINETE DE APOIO A VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
T. 275 335 427 • Linha 24h (963 603 300)
apoiovitimacoolabora@gmail.com
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CONTACTOS
JUNTAS DE FREGUESIA
Caria.........................................275 476 124
Inguías......................................275 913 158
Maçainhas.............................275 912 922
UFBCT.....................................275 913 058

PARCEIROS
R. Judiarias Portugal.........275 185 886
A. Históricas Portugal.......275 913 395
Geopark Estrela....................271 220 167
AM Cova da Beira.................275 323 116

ENSINO
AE Pedro Álvares Cabral.275 910 000
C. Escolar de Belmonte....275 913 888
J. Infância Girassol..............275 471 729
S. Marcos.................................275 476 671

COLECTIVIDADES
ACR Caria..............................275 476 330
AJ Maçaínhas.........................275 911 735
AL Amigos da Gaia..............275 431 309
AA Estação Belmonte......969 320 270
A. Caça Pesca Belmonte..961 445 070
ASS Soli’s................................275 087 747
A. Desportiva Belmonte....275 913 129
ARIF Caria.............................275 476 809
A. iN Monte Cultural.............275 471 126
B. Música de Belmonte....964 075 863
B. Filármonica de Caria....966 535 947
Cantadeiras de Caria.........275 476 126
C. Benfica de Belmonte...275 038 034
CCDR Monte do Bispo.........275 471 731
CCR Malpique......................962 654 716
CECURDE C. Formoso......275 912 452
CC Pedro Álvares Cabral.275 913 086
CCDR Colmeal da Torre.....275 912 377
G. Motard Ferróviários.......968 611 736
NL Comb. de Belmonte.....935 717 647
UD Belmonte.........................275 911 664

INFO TURISMO
Posto de Turismo.................275 911 488
Castelo de Belmonte..........275 913 901
Beltour..................................968 820 459

MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Jornal de Belmonte............275 913 129
Rádio Caria...........................275 476 200

LARES
Santa Casa..............................275 911 656
CAS de Maçainhas...............275 911 587
CA Paroquial..........................275 471 726
R. Social de Caria................967 542 404

ARTESANATO
A Prensa...............................965 606 022
Antiguidades.......................968 438 189
Artesanato Boa Sorte.......927 697 341
Cantinho Santiago.............962 587 379
Cooperativa Belofícios.....275 088 224
Hiperart. das Beiras............275 431 097
Jorge Matos ........................275 912 228

ALOJAMENTO LOCAL
Altitude...................................275 085 148
Casinha da Avó...................966 334 976
Casa da Carreira.................967 070 072
Casa do Castelo....................275 181 675
Casa da Fonte Grande........914 210 051
Casa Marias..........................963 188 556
Casa Miriam e Abraão........964 170 010
Casa dos Navegantes.........964 194 197
Casa do Pai...........................963 913 569
Cantinho Santiago.............962 587 379
Casa do Serradouro..........962 472 798
Casa Rosa Milagre............926 458 690
Casa Rafael...........................913 696 067

CASA DE CAMPO
Casa da Chandeirinha........914 766 155
Kazas do Serado..................275 471 329
Q. Chão do Nabal.................917 570 293
Quinta do Panasco............969 026 631
Quinta da Ribeira................962 534 610
Quinta do Rio........................965 217 439
Nª Srª da Esperança...........964 194 197

HOTEL/POUSADA
Hotel Belsol...........................275 912 206
Pousada Belmonte.............275 910 300
Hotel Belmonte Sinai.........275 910 800

RESTAURANTES
BELMONTE
As Ferreirinhas.....................275 913 043
Beirão........................................275 911 583
Belsol.......................................275 912 206
Brasão.....................................965 283 179
Casa do Castelo.....................275 181 675
Churrasqueira O Galo.........275 911 007
Descobrimentos..................275 184 023
Farol da Esperança...............275 911 170
Grelha.......................................275 913 194
Manjar dos Deuses..............275 911 022
BELM. GARE
A Vinha.....................................275 912 847
Millenio......................................275 911 257
GAIA
A Bica.......................................275 434 210
Casa Costa Petiscos............275 434 119
Quinta da Bica.......................275 431 434
CARIA
Bebiana..................................275 476 259
Cangas....................................275 476 280
Carrocel..................................275 476 079
Mira Serra..............................275 476 205
ÍNGUIAS
Bernardo................................275 912 299
COLMEAL DA TORRE
Flórida.....................................275 912 669
MAÇAÍNHAS
A23..........................................927 729 022

SNACK-BARES
1º Dezembro............................275 911 710
Cabral Lounge Café..............275 912 131
Café Monte Belo ...............934 853 666
Castiçal.....................................275 912 124
Fio de Azeite..........................275 913 005
Lhá.............................................275 911 845
Pastelaria Hot Space..........275 182 735
Pastelaria Monumental......275 181 532
Pastelaria Saribela...............275 911 378

    Emergência.................................112
    Bombeiros...............275 910 090
    GNR............................275 910 020
    Piquete......................961 445 070




