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Provedor do Idoso quer 
garantir direitos dos/as 
mais velhos/as e promover 
a sua qualidade de vida 

Póvoa de Lanhoso cada 
vez mais procurada para 
investimentos empresariais. 
Câmara Municipal quer ser 
parceira dos investidores

Intervenções prometem 
melhorar a qualidade de 
vida das populações, dando 
uma nova vida à Póvoa de 
Lanhoso

Presidente da Câmara 
Municipal, Avelino Silva, 
considera Atendimento 
Descentralizado nas 
freguesias uma “decisão 
acertada”
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Mais emprego 
O concelho tem hoje mais empresas e mais emprego. 
Tenho dedicado grande parte do meu tempo a este obje-
tivo, estando perto das empresas, ajudando no que está 
ao nosso alcance. Seja no apoio à formação dos desem-
pregados, seja na resolução de problemas nos parques 
industriais, seja ainda na atribuição de benefícios fiscais 
às novas empresas que se instalaram no concelho. Tem 
sido um trabalho com resultados muito positivos. A 
minha principal preocupação é ajudar para diminuir 
o desemprego e tentar que os jovens que emigraram 
regressem à nossa terra. 

Melhor espaço 
público 
Nos últimos meses o concelho tem assistido a um 
número significativo de obras. Grande parte delas está 
a ser realizada na Vila, pois os fundos comunitários 
disponíveis deram prioridade à regeneração urbana dos 
centros dos concelhos. E nós não poderíamos desperdiçar 
esta oportunidade e por isso estamos a melhorar a 
sala de visitas do concelho, onde todos os Povoenses 
usufruem de melhores condições. Seja na melhoria dos 
passeios das ruas, seja no alargamento do Parque do 
Pontido, seja na requalificação da principal praça da Vila, 
seja, ainda, na requalificação há muito desejada do largo 
da feira semanal.

Melhor ambiente  
e proteção civil
Os investimentos não se resumem à sede do concelho, 
bem pelo contrário. Nestes curtos meses arrancamos 
com uma empreitada de alargamento da rede de água 
e saneamento em dez freguesias, num investimento de 
quase 4 milhões de euros. Tivemos, ainda, a preocupação 
de despertar o concelho para a necessidade de 
protegermos a floresta e as habitações, especialmente 
cumprindo as limpezas que vão certamente diminuir 
o risco de incêndio. Um forte contributo para o 
desenvolvimento sustentado da Póvoa de Lanhoso.

Escolas  
modernas
Iniciámos a requalificação da Escola EB 2/3 Professor 
Gonçalo Sampaio. Uma intervenção fundamental e 
necessária para que os alunos deste ciclo de ensino 
tenham as melhores condições físicas para aprenderem. 
Este projeto fecha um ciclo fortíssimo de investimentos 
da autarquia nas escolas, depois da construção dos 
centros escolares.

Sensibilidade  
social 
Uma marca que quero continuar a valorizar. Somos um 
concelho com sensibilidade social, reconhecida externa-
mente e por isso continuamos a apostar em projetos que 
melhorem a vida daqueles que mais precisam. É exem-
plo o Provedor do Idoso que será um enorme contributo 
para esse objetivo.

Estas são as marcas mais distintas destes meses de 
trabalho, que temos realizado em colaboração com a 
comunidade, especialmente as nossas associações e 
paróquias. É assim que queremos continuar, servindo os 
Povoenses e contribuindo para a afirmação da terra da 
Maria da Fonte como um território bom para viver, para 
trabalhar e para se visitar.

Um abraço amigo
Avelino Silva

Editorial

Informar os 
Povoenses
Informar os Povoenses é o principal objetivo deste novo 
meio de comunicação da autarquia. Os cidadãos têm o 
direito de conhecer tudo o que diz respeito ao trabalho 
desenvolvido pela Câmara Municipal, permitindo uma 
maior proximidade entre eleitos e eleitores.
Neste novo ciclo autárquico, que tenho a honra de lide-
rar, definimos como prioritário reforçar a comunicação 
da autarquia, seja através dos meios digitais, como são 
exemplo as redes sociais, seja pelos meios convencionais, 
mais acessíveis a toda a comunidade.
O princípio base é o da transparência, permitindo aos 
Povoenses acompanhar não apenas o trabalho desenvol-
vido, mas essencialmente as informações que lhes são 
úteis ao seu dia a dia.
Queremos também permitir que as freguesias e as 
associações tenham aqui um espaço de divulgação dos 
seus eventos e projetos mais marcantes, o que faremos 
nas próximas edições. Estou convencido que desta forma 
daremos mais um contributo para a coesão do território, 
envolvendo tudo e todos neste desafio que é melhorar a 
qualidade de vida dos Povoenses e daqueles que esco-
lheram a nossa terra para viver.
Esta primeira edição espelha, no essencial, os primeiros 
meses deste mandato marcados por uma forte atividade 
e investimento.

Presidente da Câmara 
Municipal  da Póvoa de 
Lanhoso, 
Avelino Silva
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A Câmara Municipal da Póvoa de 
Lanhoso apresentou uma nova 
imagem corporativa e um novo site.
 

O novo logótipo 
representa num 
símbolo os três ícones 
que melhor retratam 
e orgulham os e as 
Povoenses, em suma, 
aquilo que os/as faz 
únicos e diferencia: 
o Castelo de Lanhoso, 
a Maria da Fonte e a 
Arte de bem trabalhar 
o Ouro. 

O novo site apresenta novas funcio-
nalidades, procura responder aos 
desafios da transparência e estar 
mais acessível a munícipes e turistas.
“Entendemos que era importante 
renovar e reforçar a imagem do 
nosso concelho”, refere o Presidente 
da Câmara Municipal, Avelino Silva. 
“Desafiámos os criativos a criarem 
uma imagem que afirme um conce-
lho em permanente desenvolvimen-
to, inovador e que se orgulha da 
sua história”, explica. “A Póvoa de 
Lanhoso tem uma identidade histó-
rica e cultural riquíssima e única e 
é esse o grande orgulho dos Povoen-
ses”, acrescenta.
A comunicação corporativa também 
está a ser reforçada. “Este trabalho 
insere-se numa estratégia de melho-
rar a comunicação do município aos 
mais variados níveis. Fizemos uma 

Póvoa de Lanhoso  
renova imagem  
e página de internet

Raízes com  Futuro.

renovação da comunicação digital, 
que é visível, apresentámos o novo 
portal da internet e temos o jornal 
do município”, refere o autarca 
Povoense. 
A apresentação da nova imagem 
corporativa e do novo site realizou-se 
no dia 20 de abril, no Centro Inter-
pretativo Maria da Fonte.

Interpretação  
da forma

O Castelo

Redução formal a 3 ameias, 
representando de forma 
simplificada o castelo.  A sua 
posição sobre a curva da 
“foice” da Maria da Fonte 
retrata a paisagem do Castelo 
da Póvoa de Lanhoso sobre 
o monte do Pilar, numa 
grande massa “laginosa”.

Na Póvoa de Lanhoso 
escreve-se a História da 
origem da Ourivesaria 
(com base em descobertas 
no Castro de Lanhoso 
de peças de ouro 
pormenorizadamente 
trabalhadas datadas do  
 I milénio a.c.), que continua 
ainda hoje, um ofício vivo, 
de característico cunho 
manual e de impressionante 
detalhe e leveza.

Símbolo da força e coragem 
da mulher minhota, como 
 símbolo do POVO Povoense.

O coração no 
lugar da cabeça
Presença do elemento 
“coração” pela associação 
mais direta aos motivos 
decorativos minhotos.

A Maria da Fonte O Ouro
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Como recebeu o convite para ser 
o Provedor do Idoso?
Provedor do Idoso, Álvaro  
Oliveira: O convite foi feito de uma 
forma simples, pelo senhor Presi-
dente da Câmara e aceitei de bom 
grado. Acertou em cheio. Ao tempo 
que eu faço coisas deste género. E 
concordo que a sociedade terá que 

preparar-se de forma a ajudar as 
pessoas de idade, porque ainda es-
tão marginalizadas. Acho que me 
vai completar, nos últimos anos de 
vida.

Como encara este desafio?
Provedor do Idoso: O desafio é bo-
nito. Tudo o que seja fazer o bem é 

bom. A energia que deve alimentar, 
movimentar as pessoas deve ser fa-
zer o bem. E este é um cargo em que 
se faz o bem, portanto, perfeito.

Quais são as principais 
atribuições e competências do 
Provedor do Idoso?
Provedor do Idoso: As pessoas 
não fazem muito ideia - nem eu fa-
zia ideia - de qual é o potencial da 
figura de um Provedor. Ao longo do 
tempo, tenho vindo a ser apresen-
tado a pessoas, a figuras da socie-
dade. Tenho vindo a contactar com 
outras pessoas já com uma certa 
experiência. Vou fazendo a minha 
análise, vendo qual é o meu papel, 
qual é o meu terreno. Eu acho que o 
Provedor tem de resolver tudo, por 
mais insignificante que possa pare-
cer…

Mas o seu campo de atuação 
também tem limites…
Provedor do Idoso: É óbvio. Eu 
não me posso imiscuir naquilo que 
está instituído na sociedade. As Câ-
maras com que tenho contactado 
estão todas nas suas políticas orien-
tadas para defender os interesses 
das pessoas, os direitos das pessoas. 
E os idosos e os jovens e as crian-
ças estão muito vincados nos seus 
planos políticos. E a minha função 
não é só resolver problemas, é tam-
bém saber se os problemas estão a 
ser bem resolvidos. E, se estão, eu 
bato palmas. Sou mais um parcei-

ro, mais uma figura, para ajudar a 
resolver os problemas da sociedade.

Quais são as suas principais 
preocupações enquanto 
Provedor do Idoso?
Provedor do Idoso: Os valores 
humanos têm de estar em cima da 
mesa e ser discutidos. O respeito 
pelas pessoas de idade tem de ser 
exigido seja a quem for. Eu tenho 
de ser um interlocutor, uma pessoa 
atenta para chamar a atenção, no 
caso de as coisas não estarem a ser 
feitas, aos políticos. 
A figura de Provedor é bem aceite 
no campo da Justiça. Porque ha-
via essa lacuna, que o surgimento 
de um Provedor aqui e em outras 
terras vem resolver. Para já somos 
quatro, em Guimarães, Amares, 
Vieira do Minho e Póvoa de Lanho-
so. Mas isto vai alargar-se ao país 
inteiro. É uma peça que faz falta no 
puzzle. Mas têm de ser pessoas que 
não se deixem levar por política, 
que não misturem. Aqui há senti-
mento, há valores humanos. 
A figura de Provedor é respeitada e 
pode ajudar a desbloquear mais fa-
cilmente as situações.  

Como é que os seniores do nosso 
concelho o têm recebido?
Provedor do Idoso: Vieram ter co-
migo, cumprimentaram-me, dar-
me os parabéns, ficaram contentes. 
O feedback foi muito positivo.

Em suma, o Provedor do Idoso 
vai lutar por mais qualidade de 
vida desta população…
Provedor do Idoso: Os problemas 
que dizem respeito aos políticos são 
muitos, mas eu tenho de lhes fazer 
sentir que, no centro dos seus pro-
gramas, têm de estar as pessoas. 
E, em primeiro lugar, as que pre-
cisam. O dinheiro existe para fazer 
bem a quem precisa, para ajudar a 
quem precisa. Se a obra está feita e 
as pessoas não estão bem, está mal. 
A primeira coisa a fazer é resolver 
os problemas das pessoas e depois 
tapar o buraco. O grande buraco é 
humano. E tenho de fazer sentir isto 
aos senhores Presidentes de Jun-
ta. Há coisas que têm de ser mais 
direcionadas para as pessoas. E é 
um trabalho que os dignifica muito. 
Muitos deles já o estão a fazer. Por 
aquilo que eu conheço, e ainda não 
conheço tudo, o concelho está mui-
to bem orientado. As pessoas estão 
muito bem apoiadas. Mas é preciso 
mais. Estou convencido de que, com 
o tempo e sendo o Provedor uma 
figura que vem para emparceirar, 
para dar o braço e ajudar a resolver 
os problemas, as coisas vão correr 
muito melhor, com mais qualidade 
de vida e respeito. 

Provedor  
do Idoso
garante dos direitos da 
pessoa idosa e agente 
de promoção da sua 
qualidade de vida

“Nós queríamos criar a figura do 
Provedor do Idoso com a ajuda da 

Rede Social, valorizando este novo parceiro 
para melhorar permanentemente o bom 
trabalho que já vamos desenvolvendo”

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso,  
Avelino Silva 

Provedor do Idoso
Perfil

Álvaro Oliveira é um Povoense 
reconhecido na comunidade.  
Empresário, com 65 anos, tem um 
forte percurso associativo, desta-
cando-se o contributo na direção do 
Sport Clube Maria da Fonte, no Con-
selho Marifontista; e as presidências 
do Clube de Caçadores da Póvoa de 
Lanhoso e do Clube Povoense.
É um homem com sensibilidade 
social e com um profundo conhe-
cimento das dinâmicas da nossa 
comunidade.
Realiza atendimentos todas as 
sextas-feiras, das 10h00 às 12h00,  
na Casa da Botica.

pROvedOR dO 
idOsO
Objetivos 

Estabelecer uma comunicação 
mais regular entre a população 
sénior e as diversas entidades 
que atuam nesta área.
Ser um elemento de ligação à 
autarquia, designadamente asse-
gurando a representatividade da 
população sénior na definição das 
suas políticas para o envelhecimento.

Algumas 
competências 
1. 

Defender os direitos das 
pessoas idosas

2.

Receber queixas, denúncias e recla-
mações relacionadas com as pessoas 
idosas e proceder ao seu encaminha-
mento para as entidades competentes

3.  

Averiguar as situações sinalizadas 
pelas pessoas idosas ou pela comu-
nidade que possam indicar perigo

em Entrevista
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O Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva, já 
esteve em oito freguesias do concelho, 
no âmbito da iniciativa do Atendi-
mento Descentralizado. 

O Atendimento Descentralizado às 
populações começou no dia 22 de 
novembro de 2017, em Lanhoso. 
Desde essa data, esta iniciativa já se 
realizou em Santo Emilião, Geraz do 
Minho, Campos e Louredo, Covelas, 
Garfe, Monsul e Taíde. 

Avelino Silva considera agora que esta 
foi uma “decisão acertada” e que tem 
sido uma “experiência muito gratifi-
cante”. O autarca Povoense tem ainda 
aproveitado esta oportunidade para 

explicar as prioridades da sua 
governação para 2018 e para 
o mandato. “É muito impor-
tante dar este sinal à popu-
lação, de que quero governar 
com todos e o mais próximo 

possível. Tenho registado sugestões 
e preocupações, que tentamos resol-
ver”, salienta. 

Têm sido inúmeros os e as Povoenses 
que têm procurado o Presidente da 
Câmara Municipal nas suas fregue-
sias, para abordarem os mais diver-
sos assuntos ou simplesmente para 
apresentarem os seus cumprimentos. 
Os autarcas locais têm também acom-
panhado a realização desta iniciativa, 
pioneira no concelho e que contribui, 
no fundo, para uma maior proximi-
dade entre eleitores e eleitos, ou seja, 
entre as populações e o Presidente de 
Câmara.

Pretende-se que o Atendimento 
Descentralizado seja realizado nas 
22 freguesias e uniões 
de freguesia do conce-
lho. Esta novidade 
foi anunciada pelo 
Presidente da Câmara 
Municipal da Póvoa de 
Lanhoso, Avelino Silva, 
no discurso da tomada 
de posse, no dia 20 de 
outubro de 2017. Na 
altura, indicou que, 
como medida simbóli-
ca, mas reveladora da 
postura que pretende 
assumir na gestão da 
autarquia, iria realizar 
as audiências descen-
tralizadas, recebendo 
os e as Povoenses nas 
suas próprias fregue-
sias.

Presidente da 
Câmara Municipal 
realiza atendimento 
descentralizado nas 
f reguesias 

4. 

Acompanhar, até ao seu encer-
ramento, cada um dos processos 
instruídos ou encaminhados, esta-
belecendo sempre que necessário a 
ligação com o/a interessado/a.

5. 

Promover o desenvolvimento pessoal 
e social das pessoas idosas, a sua 
autonomia e  integração social

6. 

Intervir na tutela dos interesses das 
pessoas idosas, designadamente 
junto das diversas instituições

7.  

Dirigir recomendações aos órgãos 
competentes, com vista à correção 
de atos ilegais ou injustos inferi-
dos contra as pessoas idosas

8.  

Procurar as soluções mais adequadas 
à tutela dos interesses legítimos 
dos/as cidadãos/ãs idosos/as e ao 
aperfeiçoamento da ação admi-
nistrativa, em colaboração com os 
órgãos e serviços competentes

9.  

Assegurar a representatividade 
da população sénior na definição 
das políticas da autarquia

Presidente 
visita forças 
vivas da  
comunidade
O Presidente da Câmara Municipal 
tem em curso um conjunto de visitas 
às forças vivas da comunidade.
Avelino Silva tem visitado empresas, 
IPSS’s, estabelecimentos de ensino e 
coletividades do nosso concelho, pois 
reconhece que estas entidades são 
“parceiros fundamentais” da autar-
quia, na promoção da qualidade de 
vida e bem-estar das populações. 

Atendimento 
Descentralizado 
foi uma “decisão 
acertada” e tem sido 
uma “experiência 
muito gratificante”

Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso,  
Avelino Silva 
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A taxa de execução orçamental da 
receita da Câmara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso foi de 94,7%, em 2017, 
espelhando uma forte capacidade de 
concretização.

O valor é apontado no Relatório de 
Gestão e Prestação de Contas, que 
regista ainda um saldo transitado de 
cerca de 400 mil euros. O ano de 2017 
foi, portanto, “muito positivo para o 
concelho, aumentando a notoriedade 
deste território, melhorando os índi-

ces de emprego e de desenvolvimen-
to económico e materializando um 
programa de requalificação de equi-
pamentos e do espaço público” indis-
pensável para o aumento da qualidade 
de vida dos e das Povoenses, refere o 
Executivo Municipal, neste documen-
to.

Do ponto de vista económico-finan-
ceiro, os indicadores “revelam uma 
autarquia com contas equilibradas, 
cumprindo todos os limites legais, 

especialmente num ano de fortes 
investimentos”, pode ler-se no preâm-
bulo do referido documento, que 
indica ainda que, do ponto de vista 
das realizações, a maioria esmagadora 
das propostas foi concretizada. “Esta 
é a melhor forma de contribuir para 
a credibilidade dos agentes políticos, 
pois a mesma resulta da capacidade 
de cumprir aquilo que se assume”. 

A respeito da evolução da dívida, o 
documento explica que “era esperado” 

o aumento em relação ao ano anterior 
e que “resulta do forte investimento 
nas freguesias através de protocolos 
de delegação de competências, sendo 
que parte da sua liquidação transitou 
para 2018”. E acrescenta-se: “A Póvoa 
de Lanhoso assistiu em 2017 a um 
investimento permanente por todo 
o concelho. Paralelamente, foram 
trabalhados todos os procedimentos 
administrativos para adjudicar as 
obras dos fundos comunitários, uma 
componente burocrática que faz parte 

da execução destes investimentos. 
Acresce ainda que, em áreas centrais, 
como a educação, a intervenção 
social ou a promoção cultural não se 
abrandou o ritmo de iniciativas e de 
projetos”. 

Este documento foi aprovado na 
reunião de Câmara, no dia 23 de abril, 
e na Assembleia Municipal, no dia 27 
de abril.

O Município regista o quarto melhor prazo 
médio de pagamento no país, refere um rela-
tório da Direção Geral das Autarquias Locais. 
Em termos regionais, lidera com destaque as 
Autarquias minhotas. Três dias é de quanto 
precisa a Autarquia Povoense, em média, para 

realizar o pagamento a fornecedores e presta-
dores de serviços. 
“Estes resultados revelam que somos é um 
exemplo em termos nacionais e A Póvoa 
de Lanhoso partilha o quarto melhor prazo 
médio de pagamento com nove Autarquias. 

Num universo de 308 municípios, a generali-
dade das Câmaras Municipais tem um prazo 
médio de pagamento de 33 dias. O Município 
da Póvoa de Lanhoso está, portanto, 30 dias 
abaixo da média nacional. O Município com 
prazo médio de pagamento mais alargado 

precisa de 821 dias para fazer face aos seus 
pagamentos. Estes dados reportam-se ao últi-
mo trimestre de 2017. 

Nova Estratégia 
Nacional para 
a Igualdade 
e a Não 
Discriminação 
apresentada no 
Theatro Club

O Theatro Club acolheu a apresen-
tação da Nova Estratégia Nacional 
para a Igualdade e a Não Discrimi-
nação – Conhecer para Intervir, no 
dia 16 de abril.

A Secretária de Estado para a Cida-
dania e a Igualdade, Rosa Monteiro, 
apresentou as linhas principais 
deste documento. São cerca de 140 
as medidas previstas. Antes, esta 

representante do Governo foi rece-
bida nos Paços do Concelho, onde 
assinou o livro de honra.

O Presidente da Câmara Municipal 
deu conta, de entre outros aspe-
tos, do trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido pela Autarquia. 
“Confesso que sou um autarca 

orgulhoso do trabalho que fazemos 
ao nível social e ao nível da educa-
ção, pois têm sido duas áreas que 
nos últimos anos sofreram fortes 
investimentos com resultados muito 
positivos”, referiu, concluindo: “Da 
parte da autarquia, porque acredi-
tamos nos valores da Cidadania, da 
Diversidade, no verdadeiro respeito 
pelos Direitos Humanos e na impor-
tância de termos um Concelho mais 
igualitário, continuaremos a traba-
lhar, de preferência mais e tentando 
ser melhor, incluindo todos e todas 
nesta missão”.

A nova estratégia apresentada inte-
gra três planos de ação: Plano para 
a Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens; Plano para a 
Prevenção e combate à Violência 
contra as mulheres e a Violência 
Doméstica; e o Plano de Ação para o 
Combate à Discriminação em razão 
da origem, orientação sexual, da 
identidade e expressão de género e 
características sexuais. 

Póvoa de Lanhoso 
aprovou contas 
equilibradas  
de 2017

Autarquia lidera no prazo 
médio de pagamentos
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O Presidente da Câmara Municipal 
fez um balanço “muito positivo” das 
Festas de S. José 2018. “Estamos 
muito satisfeitos e as nossas expecta-
tivas foram superadas, sem dúvida. 
A procissão foi o momento alto, com 
milhares de pessoas nas ruas. Nos 
momentos em que não choveu, tive-
mos adesão em massa de Povoenses 
e de visitantes, o que demonstra que 
o programa que apresentámos foi do 
agrado da maioria das pessoas”, refe-
riu Avelino Silva. 

Para além da procissão, as propos-
tas musicais também registaram 
grande adesão, casos da Noite da 
Juventude, com os HMB, Eazy, Ian 
Meerut e Meninos de Coro; da Noite 

Solidária, com a atuação de José Cid 
e com o Tributo a António Variações; 
e do espetáculo infantil “O Mundo da 
Sara”, numa demonstração de que o S. 
José começa realmente nas crianças. 
Referência ainda para a atuação dos 
Povoenses Akisom. Estes espetáculos 
realizaram-se numa tenda instalada 
para o efeito na Praça Eng. Armando 
Rodrigues e tiveram entrada livre. 

O programa do principal fim de 
semana de Festividades Concelhias 
cumpriu-se como previsto. No dia 
19, feriado municipal, destaque para 
a cerimónia do Hastear da Bandeira. 
A Noite de Folclore, a IX Concentra-
ção/Exposição de Motas Clássicas, o 
Passeio de BTT – Trilhos de S. José, o 

IV Encontro de Carochas, o Encontro 
de Concertinas e o concerto de Músi-
ca Filarmónica foram igualmente 
propostas muito concorridas. Desta-
que ainda para a Feira Franca e para 
o tradicional Concurso Pecuário assim 
como para a eucaristia solene e para o 
fogo de artifício no encerramento das 
Festas. 

As Festas de S. José 2018 começa-
ram no dia 10 de março, mas, nesse 
primeiro fim de semana, devido à 
chuva, houve necessidade de adiar 
ou cancelar alguns dos momentos 
previstos. A abertura da exposição 
“Um (Outro) olhar sobre a Arte Sacra 
Concelhia”, o Festival de Natação, 
o Passeio de TT e a Super Especial 

de TT, o Concurso de Tiro ao Prato 
foram propostas que se desenrolaram 
normalmente, no primeiro fim de 
semana de Festividades.

De salientar ainda que, que de 16 a 19 
de março, decorreu o fim de semana 
gastronómico, promovendo o Cabrito 
à S. José e as Rochas do Pilar, em cerca 
de 30 estabelecimentos de restau-

ração e alojamento aderentes. No 
mesmo período, a Praça Eng. Arman-
do Rodrigues acolheu uma Mostra de 
Artesanato e Produtos Regionais.

Festas  
de S. José  
com  
“balanço  
muito 
positivo”

Noite da Juventude

Concerto de Música Filarmónica

Espectáculo HMB - Noite da Juventude

Noite de Fólclore

Espectáculo Infantil “O Mundo da Sara”

IX Concentração/Exposição de Motas Clássicas

Espectáculo Musical, José Cid - Noite Solidária

Abertura da exposição “Um (Outro) olhar sobre a Arte 
Sacra Concelhia”

No ano de 2017, o Núcleo Museológico do Castelo de Lanhoso recebeu quase 13 mil e 600 visitantes?  
Trata-se de um recorde, pois, desde que há registos, este número nunca foi alcançado. SABIA QUE...
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intervenções no parque 
do pontido, praça eng. 
Armando Rodrigues e 
passeios, na vila, assim 
como investimento em 
água e saneamento, nas 
freguesias, prometem 
renovar a sede de 
concelho e melhorar a 
qualidade de vida das 
populações, dando uma 
nova vida à Póvoa de 
Lanhoso.

em Foco

A mais emblemática Praça da Póvoa de Lanhoso – a Praça Eng. Armando Rodri-
gues – entrou em obras, no dia 26 de março de 2018, porque está a ser valorizada.
O objetivo primeiro desta intervenção é responder às urgentes necessidades que 
atualmente se verificam e potenciar um novo fôlego de desenvolvimento e urba-
nidade no local historicamente mais representativo e emblemático da Póvoa de 
Lanhoso.
Os principais trabalhos a levar a cabo são ao nível de arruamentos e passeios, 
iluminação, rede de águas pluviais, espaços verdes e rega. Está ainda prevista a 
criação de palco na Praça e de um passadiço sobre o ribeiro do Pontido. 

“Tivemos a preocupação de não desvirtuar a identidade desta praça, realizando uma 
intervenção que pretende acima de tudo melhorar o conforto de quem a usa e os espa-
ços pedonais. As praças têm de estar preparadas para as pessoas, porque são pontos 
de encontro. É isso que vamos fazer, permitindo também uma maior área para o 
comércio. No fundo, estamos a dar mais vida a este espaço público central que já  
carecia de um melhoramento”

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso,  
Avelino Silva

O coração da Vila  
vai bater mais forte 

Requalif icação Praça  
Eng. Armando Rodrigues

investimento elegível

comparticipação comunitária

Cofinanciado pelo Programa Operacional Regional 
do Norte - Norte202, portugal2020 e união europeia 
através do Fundo europeu de desenvolvimento 
Regional.

658.691 €

(85%) 559.888 €

Requalif icação Passeios

investimento elegível  

comparticipação comunitária

Cofinanciado pelo Programa Operacional Regional 
do Norte - Norte202, portugal2020 e união europeia 
através do Fundo europeu de desenvolvimento 
Regional.

582.199 €

(85%) 494.852 €
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Já está em fase final a primeira fase da “Reabilitação do Pontido”.Esta inter-
venção eminentemente infraestrutural numa área de 15.518,40m2 é consti-
tuída por trabalhos de paisagismo e rega; rede de iluminação elétrica; ITUR 
(infraestruturas de telecomunicações); rede de abastecimento de água e águas 
residuais; arruamentos e muro; ramada e pérgula; parque infantil e mobiliário 
urbano. 
Pretende-se, desta forma, estabelecer uma dinâmica de uso que, além da sua 
integração com a envolvente, torne mais atrativa a utilização deste espaço 
pelos Povoenses.

Requalificação  
da rede de passeios 
melhora mobilidade

Reabilitação do Pontido  
promete trazer novas  
dinâmicas 

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, no âmbito da estratégia de regene-
ração urbana, está empenhada em melhorar a mobilidade das pessoas no centro 
da Vila sede de concelho, de modo a que se ande mais a pé e se possa circular 
melhor pelos passeios. 

“A revitalização e reorganização das nossas redes pedonais era uma neces-
sidade identificada. A Autarquia está a desenvolver estas intervenções que 
irão melhorar a mobilidade e as acessibilidades aos Povoenses”, 
salienta o Presidente da Câmara Municipal, Avelino Silva. 

Requalif icação do Pontido

investimento elegível  

comparticipação comunitária

Cofinanciado pelo Programa Operacional Regional 
do Norte - Norte202, portugal2020 e união europeia 
através do Fundo europeu de desenvolvimento 
Regional.

508.488 €

(85%) 432.215 €
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O concelho está em movimento, com a 
realização de um conjunto de obras no 
terreno para abastecimento de água e 
saneamento.
“No final, teremos uma cobertura de 90% 
no abastecimento de água. 
Sabemos que estas obras perturbam o 
quotidiano das pessoas, mas são obras 
absolutamente fundamentais para todos”, 
destaca Avelino Silva, que tem acompa-
nhado in loco o desenvolvimento destes 
trabalhos. “É para isto que trabalhamos 
diariamente: para melhorar a qualidade 
de vida dos Povoenses”, conclui.

Póvoa de Lanhoso 
com obras  

para fecho de redes 
de água e saneamento 

no terreno
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Teremos uma cobertura de 90% no 
abastecimento de água. Sabemos que 
estas obras perturbam o quotidiano das 
pessoas, mas são obras absolutamente 
fundamentais

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, 
Avelino Silva

SABIA QUE... Até finais de maio de 2018:  

Abastecimento de água
Contadores instalados             7780
Rede executada     241,40 km

Saneamento
Contadores instalados              4947
Rede executada             75 km

Os proprietários dos prédios devem proceder 
à ligação à rede pública, sempre que a área 
em que se localizem os edifícios já disponha 
de cobertura através da rede pública de 
distribuição de água e de drenagem de águas 
residuais?

Estas intervenções fazem parte da 
empreitada designada “Fecho das 
Redes de Abastecimento de Água dos 
Subsistemas da Agere/Ponte do Bico, 
Andorinhas e Rabagão e das redes 
de águas residuais dos Subsistemas 
da Bacia do Ave e de Serzedelo”, que 
tem um valor de adjudicação supe-
rior a três milhões e 700 mil euros 
(3.752.487,96€). 

Esta empreitada engloba as obras que 
materializam as cinco candidaturas 
que a Autarquia viu aprovadas pelo 
POSEUR – Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, que permitirá o financia-
mento a 85% das despesas elegíveis 
através do Fundo de Coesão.
No mesmo âmbito, estão atualmente 
em curso as seguintes obras: fecho da 
Rede de Abastecimento de Água em 
Covelas; fecho da rede de abasteci-
mento de Água a Brunhais, Esperança 
e Oliveira; fecho da rede de Abasteci-

mento de Água em Serzedelo; e fecho 
da Rede de Saneamento na Freguesia 
de Santo Emilião.
Tendo iniciado no passado mês de 
fevereiro, o prazo global de execução 
é de 15 meses.
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Arrancaram 
as obras de 
requalificação da 
EB 2/3 Prof. Gonçalo 
Sampaio
Arrancaram as obras de requalifi-
cação da EB 2/3 Professor Gonçalo 
Sampaio, um estabelecimento de 
ensino por onde passaram gerações e 
gerações de Povoenses. 
“Esta é mais uma excelente notí-
cia para a Póvoa de Lanhoso e vem 
responder a anseios legítimos e anti-
gos de toda a comunidade, o que nos 
deixa felizes”, refere o Presidente 
da Câmara Municipal da Póvoa de 
Lanhoso, Avelino Silva. 

É consensual que a referida Escola 
necessita de uma intervenção urgente, 
sendo disso prova o relatório efetuado 
pela DGEstE – DSRN e o acordo de 
colaboração para a requalificação e 
modernização das instalações esta-
belecido entre a Autarquia e o Estado 
através do Ministério da Educação.

Em funcionamento desde o ano letivo 
1984/1985, a Escola está edificada de 
forma dispersa (em 5 blocos mais o 
pavilhão desportivo, ao qual acresce 

ainda um pavilhão pré-fabricado) 
devido à acentuada diferença de 
cotas existente no terreno disponi-
bilizado para a sua construção. Esta 
realidade condicionou fortemente a 
implantação e execução originais dos 
blocos, dispersando-os em diversos 
patamares, o que influencia a acessi-
bilidade aos mesmos, tendo por isso 
sido projetadas várias escadarias ou 
planos inclinados. A solução existente 
também apresenta uma distribuição 
que obriga os alunos a fazer um longo 
percurso até chegarem à entrada de 
cada bloco. 

Associado a este desenho que atual-
mente se revela desadequado, a 
soluções construtivas desajustadas e 
potencialmente causadores de dife-
rentes problemas, a Escola apresenta 
um nível de degradação significativo, 
decorrente do funcionamento pleno 
das instalações, tendo em conta que, 
para além do currículo normal, neste 

estabelecimento existe uma oferta 
formativa diversificada. 

Esta realidade deu, portanto, origem 
à elaboração por parte da Autar-
quia de uma candidatura para a 
requalificação da escola. A operação 
“Requalificação e Modernização das 
Instalações da Escola Básica Gonçalo 
Sampaio” foi candidatada e aprovada 
no âmbito do Programa Operacional 
Regional do Norte – Norte 2020.  

Esta operação visa realizar obras de 
requalificação e modernização nos 
blocos, A, B, C, D e E no prazo de 12 
meses após a adjudicação da emprei-
tada. O investimento total elegível da 
operação é de 2.500.000€, financia-
dos a 85% pelo FEDER – Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional.

Jornal do Município Nº112



A Póvoa de Lanhoso começou o ano 
com a boa notícia de mais um inves-
timento no concelho, resultante da 
instalação de uma empresa têxtil do 
grupo Valérius, que se prevê venha a 
criar 100 postos de trabalho. A esta 
notícia, vêm juntar-se outras que 
dão conta de que as zonas industriais 
do concelho estão cheias e de que, 
por exemplo, uma empresa como a 
Prozis tem necessidades constantes 
de recrutar. 
“Estas são boas notícias para o conce-
lho. A Póvoa de Lanhoso atravessa 
um momento muito positivo com a 
instalação de novas empresas, com 
a criação de emprego que vem mini-
mizar problemas sociais”, refere o 
Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso Avelino Silva. 
“A Autarquia só pode ter uma postura 
de colaboração, sendo parceira destes 
investidores na resolução de situa-
ções que seja necessário ultrapassar. 
Estamos convencidos de que a políti-
ca de incentivos fiscais do município, 
o trabalho que fizemos na classifi-
cação do concelho como de baixa 
densidade bem como todo o trabalho 
realizado pelo Gabinete de Promoção 
do Desenvolvimento Económico do 
Município têm sido fatores importan-
tes para crescermos do ponto de vista 
económico”, acrescenta o Presidente 
da Câmara Municipal. 

O Presidente da Câmara tem ainda 
visitado o tecido empresarial da 
Póvoa de Lanhoso, tentando perce-
ber os problemas e as ambições dos 
empresários e das empresárias e 
quais as respostas que devem partir 
da Autarquia. Em simultâneo, tem 
vindo a ser feito um trabalho de 
levantamento das necessidades de 
formação de modo a melhor poder 
apoiar as empresas locais na qualifi-
cação da mão-de-obra. 

Câmara Municipal 
apoia investidores 

No âmbito do acompanhamento e do 
apoio às empresas e aos novos proje-
tos de investimentos, o Presidente 
da Câmara Municipal, Avelino Silva, 
visitou as obras da Prozis em curso no 
Parque Industrial de Fontarcada.
Acompanhado pelo Presidente do 
grupo Prozis, Miguel Milhão, e pelo 
executivo municipal, Avelino Silva 
pôde verificar o bom andamento das 
obras do novo projeto de expansão da 
unidade produtiva deste grupo, que é 
líder europeu na venda de suplemen-
tos alimentares.
“É de destacar o perfil empreen-
dedor e inovador desta empresa, 
que felizmente soubemos acolher”, 
referiu Avelino Silva, no final desta 
visita. “A Prozis é uma referência 

nacional e internacional que, 
a par dos postos de trabalho 
que garante aos nossos jovens, 
projeta e credibiliza a Póvoa de 
Lanhoso como território amigo 
dos empresários. Temos feito um 
esforço muito grande para fixar 
boas empresas e para apoiar as 
empresas existentes”, explicou 
ainda o Presidente da Câmara 
Municipal.
De acordo com o autarca, tem 
sido intensificada a relação entre 
a Autarquia e o IEFP no sentido 
de garantir formação adequada 
à mão de obra disponível. “Os 
resultados são muito positivos, 
quer ao nível da logística, quer 
ao nível do sector têxtil. A Prozis, 
desde a primeira hora, que 
contou com o apoio da Câmara 
Municipal e, por isso, aqui esta-
mos hoje a acompanhar mais 
este seu novo desafio. Estão de 
parabéns e nós estamos gratos 
por nos ajudarem a melhorar a 
qualidade de vida dos Povoen-
ses”, salientou Avelino Silva.
A Prozis emprega já mais de 230 
Povoenses e tem uma previsão 
de crescimento exponencial. O 
novo projeto de expansão da 
Prozis prevê um aumento do 
investimento de 12 M€ para 20 
M€ e um aumento do número 
de postos de trabalho. As obras 
de construção da nova unidade 
deverão estar concluídas em 
meados de 2019. De acordo com 
fonte da empresa, está ainda 
prevista a construção de novas 
unidades industriais e logísticas 

assim como a continuação da inter-
venção junto da população como 
forma de contribuir para a melhoria 
do bem-estar e das condições de vida.
Recorde-se que esta empresa tem 
merecido um forte apoio da autarquia 
da Póvoa de Lanhoso ao nível dos 
benefícios fiscais e no apoio logístico 
e técnico tendente à sua manutenção 
no concelho.

Presidente da 
Câmara “anuncia” 
projeto inovador 
no concelho

No final da visita, Avelino Silva 
deixou antever o surgimento de um 
novo projeto inovador, que nascerá 
na Póvoa de Lanhoso.“Estamos a 
trabalhar intensamente num novo 
projeto de formação que vai ser muito 
interessante, na área da produção e 
transformação de compósitos para 
a aeronáutica”, mas, em breve, direi 
algo mais sobre este assunto. Desde 
o primeiro dia do meu mandato que 
me tenho dedicado de forma especial 
à criação de emprego e é esse um dos 
meus principais objetivos para este 
ano”, revelou.

Póvoa de 
Lanhoso 
recebe cada 
vez mais 
investimentos

Gabinete de Promoção 
do Desenvolvimento 
Económico
O Gabinete de Promoção do Desenvolvimento Económico da 
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, inserido no Pelouro do 
Desenvolvimento Económico, surge como um instrumento de 
apoio à promoção de condições mais favoráveis ao investimento no 
concelho, à promoção do empreendedorismo, incentivando a cria-
ção de novas empresas e apoio e desenvolvimento das já existentes.

O Gabinete de Promoção do Desenvolvimento Económico da Póvoa 
de Lanhoso está situado no edifício principal da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso – 1.º Piso.

CONTACTOS:

Email:  gab.economico@mun-planhoso.pt
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A peça “António – um nome, dois 
mundos” do Grupo de Teatro da 
Associação Social e Cultural dos 
Funcionários da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso arrecadou o 

prémio para Melhor Guarda-Roupa 
no Concurso Nacional de Teatro 
(CONTE).
“Nem imaginam o orgulho que senti 
quando assisti à vossa apresentação. 

Este é um bom exemplo da força e da 
dedicação dos trabalhadores desta 
casa. Estão todos de parabéns”, afir-
mou o Presidente da Câmara Muni-
cipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino 

Silva, durante a sua intervenção na 
Gala de Encerramento. 
A peça “António – um nome, dois 
mundos” foi escrita e encenada pela 
diretora artística do Theatro Club, 

Maíra Ribeiro, que agradeceu a 
distinção. “Quero agradecer à Câma-
ra Municipal por apostar na Cultura, 
por apostar nos seus funcionários a 
fazer teatro, a querer sempre esta 
casa cheia”, salientou. Esta produção 
esteve ainda nomeada para Melhor 
Interpretação Principal Feminina 
(Célia Dias) e Melhor Desenho de 
Luz – Prémio Orlando Worm (Fran-
cisco Machado e Rui Costa).

 
Perto de um milhar 
de pessoas assistiu 
ao CONTE

A XIV edição do Concurso Nacio-
nal de Teatro decorreu entre 27 de 
janeiro e 3 de março, com nove espe-
táculos de grupos de todo o país. A 
plateia do Theatro Club esteve quase 
sempre cheia.

O Presidente da Câmara Municipal, 
Avelino Silva, mostrou-se satisfeito 
com este registo. “Sem público, não 
há espetáculo. E, este ano, tivemos 

É um investimento na formação 
dos/as mais novos/as e nas famí-
lias. A Câmara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso entregou 167 bolsas de 
estudo, a Povoenses que frequentam 
o ensino superior e o ensino secundá-

rio, num investimento superior a 93 
mil euros (93.240,00€).
“Tenho todos os motivos para me 
sentir feliz, porque a Câmara está a 
cumprir o seu papel, de estar ao lado 
dos Povoenses, apoiando quando 
necessário e criando respostas como 

as bolsas de estudo, que não é mais 
do que estar a apostar na formação 
dos nossos jovens”, refere o Presi-
dente da Câmara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso, Avelino Silva.
Ao nível do ensino superior, 117 estu-
dantes recebem estas bolsas de estu-

do; ao nível do ensino secundário, 
são 50. “Este é um gesto da autarquia 
para que vocês sintam que estamos 
ao vosso lado. Que queremos muito 
que os Povoenses se fixem na sua 
terra, que aqui tenham as melhores 
condições para viver e para traba-
lhar”, considera Avelino Silva. 
“Para nós, a formação dos nossos 
jovens é fundamental e é por isso que 
temos investido na construção de 
escolas e nos apoios sociais escolares. 
Estamos também a fazer um trabalho 
muito intenso no apoio às empresas, 

precisamente para que vocês tenham 
emprego na vossa terra”, esclareceu 
ainda o Presidente da Autarquia. 
Esta entrega decorreu no dia 24 de 
fevereiro, no espaço Jovem. Avelino 
Silva esteve acompanhado pelos 
Vereadores Gabriela Fonseca e André 
Rodrigues.

Póvoa de Lanhoso 
investe na formação 
dos mais jovens

“Espero que tenham orgulho em ser Povoenses e 
que defendam a vossa terra estejam onde estiverem 
a estudar. Nós cá estaremos a trabalhar para 
quando terminarem os vossos cursos poderem ter 
respostas profissionais e aqui continuarem o vosso 
percurso de vida”

Presidente da Câmara Municipal, Avelino Silva Presidente da Câmara Municipal desafiou 
jovens a defenderem a Póvoa de Lanhoso

Bolsas de Estudo apoiam formação dos 
mais jovens

Bolsas de Estudo são investimento nas 
famílias

CONTE premiou guarda-roupa 
de  “António – um nome, dois 
mundos”

O elenco da peça “António - um nome, dois mundos” Os vencedores do CONTE 2018: Grupo D’Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultu-
ral do Banco de Portugal, com a peça “Brincadeiras”

“Amo muito a Póvoa de Lanhoso. Gosto muito dos 
seus habitantes, dos seus naturais e daqueles que 
cá vivem. Obrigado por serem tão bons”, referiu. 
“Estar aqui para entregar prémios, é uma coisa que 
me honra muito e, que alguns tenham o meu nome, 
ainda me honra mais. É para mim, uma grande 
honra fazer parte desta casa. Fiquem sabendo que 

virei cá enquanto os anos permitirem, já são muitos”

Patrono do CONTE, Ruy de Carvalho 

Avelino Silva ofereceu a Ruy de Carvalho 
imagem da Maria da Fonte

“O senhor, para além de ser a maior referência do 
teatro português, é um homem muito generoso. A 
sua disponibilidade para ser nosso amigo e para 
ajudar a dar dimensão a este Concurso é algo que 
só é possível aos grandes homens. Muito obrigado, 
mestre Ruy. A Póvoa de Lanhoso estará sempre 

grata à sua pessoa”

Presidente da Câmara Municipal, Avelino Silva 

Continua na página seguinte >>

Jornal do Município Nº114



um número recorde de participan-
tes. Cerca de 900 pessoas assistiram 
a este Concurso, o que significa que 
esta sala esteve sempre cheia ao 
longo destas semanas. Este é um 
bom sinal. Um sinal de que o teatro 
está vivo na Póvoa de Lanhoso e de 
que os Povoenses acarinham e parti-
cipam neste Concurso”, sublinhou.
A Melhor Produção foi a peça “Brin-
cadeiras” do Grupo D’Artes e Comé-
dias do Grupo Desportivo e Cultural 
do Banco de Portugal. O certame, 
que apresenta o que de melhor se 

faz ao nível de teatro de amadores 
em território nacional, é organizado 
anualmente pela Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, pela Fede-
ração Portuguesa de Teatro e pela 
Fundação INATEL. O Theatro Club é 
o palco escolhido para a competição.

“Vamos continuar este trabalho de melhorar a qualidade de vida dos Povoenses, 
valorizando também a cultura. Queremos muito que este caminho seja percorrido 
com as associações, com as freguesias, com o povo e com todos os Povoenses que 
gostam da Cultura para que seja possível passar às novas gerações este legado que 
tanto nos orgulha. Alargando a oferta cultural, criando novos públicos, valorizando 
os equipamentos culturais e o nosso património, que é único, tenho a certeza de que 
teremos um concelho que será também uma referência na Cultura”

Presidente da Câmara Municipal, Avelino Silva

Munic ipal

II ECOARTE
Visite o Centro de 
Investigação do Carvalho 
de Calvos e aprecie as 
instalações artísticas

 

CAMINHADA
NOTURNA 
3 AGOsTO

TEATRO PARA 
BEBÉS
14 OuTubRO 
11 NOVEMbRO 
16 DEzEMbRO

RALLy TAçA 
d’OURO
8 sETEMbRO

FÉRIAS ATIVAS 
VERãO
25 JuNhO  
A  
31 AGOsTO

ÉPOCA BALNEAR 
PISCINA 
dESCOBERTA  
23 JuNhO  
A  
9 sETEMbRO

Hospital António Lopes
Hospital distrital
centro de saúde

253 639 030
253 027 000
253 639 670

CUIDADOS DE SAúDE

Bombeiros voluntários
GNR
proteção civil
emergência Florestal
iNeM

253 639 240
253 730 130
962 994 242
117
112

EMERGêNCIA

www. POVOADELANHOSO.pt

contactos úteis

câmara Municipal
Arquivo Municipal
Biblioteca Municipal
piscinas Municipais

253 639 700
253 639 701
253 639 708
253 639 707

Theatro club
casa da Botica
espaço Jovem

253 639 706
253 639 708
253 738 454
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Missa campal sénior no 
Centro Interpretação Carvalho 
Calvos | 10 maio
Cerca de 220 pessoas participaram na missa campal 
sénior. Esta iniciativa realizou-se pelo segundo ano 
consecutivo, dando resposta a anseios de utentes 
das já referidas entidades, as quais desenvolvem 
a sua atividade junto dos/as Povoenses com mais 
idade.

Câmara Municipal homenageou o 
SC Maria da Fonte | 19 maio
Homenagem ao Sport Clube Maria da Fonte pela 
subida da equipa sénior de futebol ao campeonato 
nacional. De lembrar que anteriormente, a Câma-
ra Municipal já tinha aprovado um voto de louvor 
àquela coletividade.

Final Intermunicipal do Concurso 
Nacional de Leitura | 23 maio
A Póvoa de Lanhoso acolheu a final intermunicipal 
da Comunidade Intermunicipal do Ave do Concur-
so Nacional de Leitura, em que participaram cerca 
de 30 alunos e alunas de Cabeceiras de Basto, Fafe, 
Famalicão, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de 
Lanhoso, Vieira do Minho e Vizela.

GranFondo Póvoa de Lanhoso 
RP Boavista | 27 maio
A 1ª Edição do GranFondo Póvoa de Lanhoso – RP/
Boavista, organizado pelo Município da Póvoa de 
Lanhoso e o Boavista Ciclismo Clube, contou com 
a participação de 140 ciclistas que percorreram 
um percurso de 115Km, com um cenário de sonho, 
mítico, em pleno coração do Minho, muito elogiado 
pelos participantes. 

Inauguração do Centro de Convívio 
de Travassos | 2 junho
Inauguração do Centro de Convívio de Travassos, 
que passa a ocupar as instalações da antiga EB1.  
O projeto dos Centros de Convívio visa combater 
a solidão e o isolamento dos utentes, promovendo 
um envelhecimento ativo e melhorando a qualidade 
de vida das populações.

Apresentação do IFRRU 2020 
Instrumento Financeiro de Reabilitação 
e Revitalização Urbanas | 12 junho
O Município da Póvoa de Lanhoso promoveu uma 
sessão de esclarecimento sobre apoios disponí-
veis e requisitos para obter financiamento através 
do Instrumento Financeiro para a Reabilitação 
e Revitalização Urbanas 2020 (IFRRU 2020). O 
programa visa financiar operações de reabilitação 
urbana incidentes nas Áreas de Reabilitação Urba-
na (ARU).

em Imagens  
Atividade Municipal

Campanha de Prevenção de 
Incêndios Florestais
A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso em cola-
boração com outros agentes como os Bombeiros, a 
GNR, as Juntas de Freguesia e as paróquias sensi-
bilizaram as populações para a temática do uso do 
fogo e a forma de prevenir incêndios.

www.povoadelanhoso.pt


