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A Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso
já entregou os
primeiros cartões para
comparticipar a compra de
medicamentos.

PóvoaCresce é uma nova
medida de incentivo à
natalidade, que se traduz
no apoio ao pagamento
das mensalidades das
creches.

O Município Povoense tem
em execução há já vários
anos o projeto Tu decides
- Orçamento Participativo
Escolar.

A peça de teatro
“O gato” marcou o
ressurgimento do Grupo
Cénico Povoense, tendo
registado casa cheia na
estreia.

Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso reforça
as transferências para as
freguesias e reduz o IMI
para o ano de 2020.
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Póvoa de Lanhoso celebrou
727 anos de Concelho

Povoenses são o nosso
maior património
www.povoadelanhoso.pt

Raízes com Futuro.

Presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de
Lanhoso,
Avelino Silva

Editorial
Venha 2020!…
Resolver os principais problemas do concelho e, acima
de tudo das pessoas, é a principal motivação de quem
exerce funções autárquicas.
Tem sido esta a postura do executivo a que tenho a
honra de liderar e é com esta vontade que entramos na
segunda fase do mandato autárquico.

Investimento nas
Freguesias

Terminadas as principais obras ao nível do alargamento
da rede de água e saneamento às freguesias, da
requalificação da escola Gonçalo Sampaio e da
regeneração urbana da Vila, focaremos agora a nossa
ação na requalificação das acessibilidades e do espaço
público das freguesias.
São investimentos que articulámos com os Presidentes
de Junta e que pretendem dar continuidade a uma
estratégia de desenvolvimento coeso de todo o concelho.
Mas se as obras são importantes, entendemos que há
uma outra função do orçamento municipal que não
abdico de reforçar.
Refiro-me à função social e de promoção do
desenvolvimento económico do concelho.

Ação social

Este ano, iniciámos o projeto de apoio nos custos com
as creches aos jovens casais. Incentivar a natalidade e
a fixação de jovens no nosso concelho são os principais
objetivos desta medida. O futuro do concelho são
as novas gerações e, por esse motivo, sabendo da
dificuldade que é criar um filho, a autarquia coloca-se
ao lado dos pais, ajudando nesta fase exigente das suas
vidas.

O concelho tem respostas sociais alargadas que ajudam
os Povoenses a melhorar a sua qualidade de vida. Este
é um eixo fundamental em que não poupamos e é por
isso que fomos novamente reconhecidos como autarquia
familiarmente responsável.

Crescimento
económico

Para além disto, entendemos que o crescimento
económico do concelho é o caminho certo para o
nosso desenvolvimento. É por esse motivo que estamos
sempre ao lado dos empresários e fazemos um esforço
permanente para captar novos projetos empresariais, que
criam emprego e distribuem riqueza no concelho. Em
2020, daremos um apoio aos agricultores, incentivando
um sector que nos caracteriza, através do apoio na
vacinação animal.

Menos impostos
para os Povoenses
O ano 2020, os Povoenses poupam 1 milhão de euros
em IMI, resultado da redução dos impostos municipais,
através da diminuição da taxa de IMI para 0,33%. Uma
medida só possível devido à boa gestão orçamental que
temos vindo a implementar.
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Estamos a cumprir o que assumimos no plano de
mandato. Tornando este concelho mais competitivo para
se viver, para se trabalhar e para se visitar.
Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Que venha 2020!...
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Câmara Municipal
entregou Naturalanhoso
a 48 bebés
A Câmara Municipal entregou a mais
48 bebés o apoio monetário Naturalanhoso. Desde a implementação
desta resposta social, a autarquia já
atribuiu mais de 300 mil euros às
famílias Povoenses, um valor que
tem de ser despendido no comércio
local.
Esta entrega decorreu no dia 29 de
junho, no Theatro Club. Na plateia,
sentaram-se as famílias. “Uma felicitação especial às recém-mamãs e
aos recém-papás pelo dom da vida
que agora carregam nos braços.
O nascimento de uma criança é
sempre um motivo de alegria não
só para as famílias como para nós
autarcas, que temos a responsabilidade de lhes proporcionar as
melhores condições para um futuro
promissor”, salientou, no final da
cerimónia, o Presidente da Câmara,
Avelino Silva. “Obrigado a estes e
outros pais e mães, por nos ajudarem a fazer crescer o nosso conce-

lho”, referiu ainda. Os Vereadores
Gabriela Fonseca e André Rodrigues também estiveram presentes.
Em 2018, foram 111 os nascimentos
apoiados, num investimento total de
58 mil euros. “Esta medida traduz-se num investimento nas famílias
e no comércio local, mas a Câmara
Municipal disponibiliza um conjunto
de outras respostas, que ajudam os
jovens casais do nosso concelho a
ficar na sua terra: o Naturalanhoso,
a redução de taxas de habitação para
casais jovens e o apoio ao pagamento
da creche, que estamos a ultimar,
para dar alguns exemplos”, lembrou
também Avelino Silva.
Para além da entrega do apoio Naturalanhoso a cada uma das crianças
abrangidas, no valor total de 25 mil
euros, a sessão ficou ainda completa
com a intervenção de uma pediatra
do Hospital António Lopes, Patrícia
Carvalho, que abordou os cuidados a

ter nesta fase tão inicial e importante
da vida das crianças.
Com esta medida, a Câmara Municipal apoia diretamente as famílias
Povoenses (independentemente

da sua situação socioeconómica)
e indiretamente os comerciantes
instalados no concelho (visto que o
valor atribuído tem de ser utilizado
no comércio da Póvoa de Lanhoso

em produtos e serviços para o bebé).
Os apoios podem ser de 500, 750 ou
mil euros de acordo com o número
de crianças.

Póvoa de Lanhoso
assinalou Dia Municipal
para a Igualdade
No dia 24 de outubro, a Póvoa de
Lanhoso associou-se à comemoração
do Dia Municipal para a Igualdade.
À semelhança do verificado nos anos
anteriores, o Município associou-se
a esta iniciativa global e, através do
Serviço para a Promoção da Igualdade de Género e de Oportunidades
do gabinete de Educação, com a
colaboração dos serviços educativos
da biblioteca infantil municipal e em
parceria com a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, assinalou o dia na valência de jardim-de-infância daquela entidade, local
onde foram realizadas sessões sobre

Esta história foi encenada e, desta
forma, as crianças foram sensibilizadas para a temática.
Nas diversas sessões realizadas
participaram cerca de 150 crianças
e estão já programadas sessões nas
quais a encenação será replicada até
ao dia 10 de dezembro.

Não obstante o Município da Póvoa
de Lanhoso ter definido, em 2011, o
dia 23 de março como Dia Municipal
para a Igualdade (data apontada

que, em termos nacionais, se realiza
no dia 24 de outubro.
De lembrar que, pelo 10º ano consecutivo, por proposta da comissão
organizadora da Agenda Nacional
do Dia Municipal para a Igualdade,
sob o lema “Igualdade é Desenvolvimento” e no âmbito do tema nacional para 2019 “Igualdade, Inclusão,
Participação”,
organizações
da
sociedade civil e entidades públicas
de diferentes pontos do território,
realizaram diversas iniciativas no
território continental e ilhas, com
vista a reforçar a temática da Igualdade junto das comunidades locais.

a igualdade, recorrendo ao livro “O
dia em que os lápis desistiram”.

para o início da revolução da Maria
da Fonte), tem sido habitual associar-se também a esta comemoração

Assim, mais de 330 organizações
assinalaram, em 2019, o Dia Municipal da Igualdade com vista a colo-

“Igualdade é
Desenvolvimento”

car no foco das atenções a temática
da Igualdade enquanto promotora

de Desenvolvimento e Cidadania
(ANIMAR).
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Cerca de 500 Povoenses
participaram em Arraial
Minhoto
Cerca de 500 pessoas participaram
no Arraial Minhoto, que a Câmara
Municipal promoveu no âmbito da
Rede Social para utentes dos Centros
de Convívio e das IPSS’s, no dia 27 de
junho.
“Temos muito carinho pelos nossos
seniores, de forma que fazemos tudo
o que podemos, em primeiro lugar,
para ver estas pessoas alegres, bem
dispostas e felizes, como estão aqui
hoje e, depois, para que tenham mais
qualidade de vida e melhores respostas para os seus problemas, como
por exemplo, apoiando na compra de
medicamentos”, referiu o Presidente
da Câmara Municipal, Avelino Silva.
O encontro decorreu no Parque do
Pontido e a sardinha assada foi o
prato principal. Houve momentos
dinamizados pelas entidades participantes, como marchas populares,
cavaquinhos, cantares, poemas e
dança.
Tratou-se da quinta edição desta
iniciativa, que visa promover a
comemoração dos santos populares
e incentivar a continuidade destas
tradições, bem como proporcionar
convívio e divertimento a esta população, em particular.

Dia Internacional
do Idoso
No dia 1 de outubro, o Presidente da
Câmara Municipal, Avelino Silva, e
o Provedor do Idoso, Álvaro Oliveira, marcaram presença no encontro
através do qual a Autarquia assinalou
o Dia Internacional do Idoso.
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“Respeitar a pessoa idosa é tratar o
próprio futuro com respeito” foi o
mote para esta comemoração em que
participaram cerca de 350 pessoas
utentes dos Centros de Convívio e das
IPSS’s.
Esta iniciativa promovida pela Rede
Social envolveu as IPSS’s que trabalham a problemática do envelhecimento assim como a rede de Centros
de Convívio do concelho da Póvoa de
Lanhoso.
O Presidente da Câmara Municipal
marcou presença e reafirmou que o
objetivo é proporcionar a esta população cada vez mais momentos felizes e trabalhar para que tenha mais
qualidade de vida. Para o autarca, é
de valorizar a sabedoria, experiência
e o conhecimento dos Povoenses
mais velhos, para construir um futuro
melhor.
De lembrar que a Câmara Municipal,
em colaboração com outros parceiros
com intervenção social, promove com
regularidade diferentes atividades
direcionadas para a população sénior,
de modo a promover o envelhecimento ativo e a combater a solidão.
Por último, é de referir que são cerca
de 160 as pessoas que frequentam os
nove Centros de Convívio, que constituem a Rede dinamizada pela Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso nas
freguesias de Esperança/Brunhais,
Vilela, Fontarcada/Oliveira, Rendufinho, Friande, São João de Rei, Ferreiros, Póvoa de Lanhoso e Galegos

Povoenses já têm apoio para
compra de medicamentos
A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso já entregou os primeiros cartões para comparticipar a
compra de medicamentos. “Vamos
acabar com a situação de pessoas
não terem dinheiro suficiente para
comprarem a medicação de que
necessitam”, assegura o Presidente da Câmara Municipal, Avelino
Silva. “Este programa é essencial
para a Póvoa de Lanhoso”, acredita.
Até ao início do passado mês de
agosto, cerca de 30 pedidos tinham
dado entrada nos serviços da autarquia.
Esta é mais uma medida de cariz
social implementada pela autarquia da Póvoa de Lanhoso, que é
considerada uma das mais familiarmente responsáveis do país,
pelo Observatório das Famílias
Numerosas.
De lembrar que, em finais de fevereiro deste ano, a Câmara Municipal e a associação Dignitude formalizaram um protocolo no âmbito do

Programa abem: Rede Solidária do
Medicamento, que visa a comparticipação de medicamentos para
famílias carenciadas.
Os benefícios concedidos ao abrigo
deste Programa abrangem exclusivamente os medicamentos, quando
prescritos em receita médica e
comparticipados pelo SNS.
Os beneficiários e as beneficiárias
deste apoio são referenciados pela
Rede Social e encaminhados/as
para os serviços sociais da autarquia. Cumprindo os requisitos do
protocolo respetivo, estas pessoas
recebem um cartão para ser utilizado nas farmácias aderentes, identificadas com um dístico, de forma
anónima e sem exposição da sua
condição social e financeira.
Este Programa de apoio à compra
de medicamentos vem ainda dar
reposta a um compromisso assumido desde o início do mandato por
Avelino Silva. “Percebemos que era
necessário alargar esta resposta a

toda a população e não apenas aos
idosos. Há crianças, pessoas de

maior idade, jovens que também
precisam deste apoio”, relembra o

Presidente da Câmara Municipal
Povoense.

Póvoa de Lanhoso levou 2200
pessoas a Fátima
Cerca de 2200 pessoas participaram
no tradicional passeio concelhio da
Póvoa de Lanhoso a Fátima, que se
realizou no dia 10 de setembro.
“Este é um encontro da população
de todo o concelho, este ano temos
mais pessoas a participar pelo que
só posso estar satisfeito”, referiu o
Presidente da Câmara Municipal,
Avelino Silva.
Como habitualmente, os autocarros
partiram cedo das terras de Lanhoso
em direção a Leiria, deixando para
trás uma fresca manhã de setembro.
Este passeio concelhio a Fátima tem
organização da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso em colaboração
com as Juntas de Freguesia e com
as paróquias. Avelino Silva esteve
acompanhado pelos Vereadores
Gabriela Fonseca, André Rodrigues
e João Barroso. Diversos Presidentes
de Junta acompanharam as suas
populações neste momento de devo-

A partida das terras de Lanhoso
ocorreu às primeiras horas do dia,
com 36 autocarros rumo a Leiria.
Pelo caminho, é habitual algumas
pessoas rezarem o terço, pois esta
deslocação tem uma forte componente religiosa. Uma vez em Fátima,
a Basílica da Santíssima Trindade
acolheu a eucaristia, celebrada pelo
arcipreste da Póvoa de Lanhoso,
padre Albino Carneiro, coadjuvado
pelos párocos Armindo Gonçalves,
Rafael Poças e Luís Fernandes Peixoto. O Grupo Coral da Paróquia de
Serzedelo teve a seu cargo a animação da liturgia.
Seguiu-se o almoço, com a degustação dos farnéis, e a confraternização;
seguiu-se ainda o recolhimento para
a oração e a compra de recordações
para oferecer a familiares e amigos/
as. Uma ambulância dos Bombeiros
Voluntários da Póvoa de Lanhoso
acompanhou a comitiva. A partida

ção e de convívio.

de regresso à Póvoa de Lanhoso
foi acontecendo a meio da tarde,
com algumas pessoas a entoarem

a canção do Adeus. Com paragem
pelo caminho para lanchar e acabar

A devoção e o convívio são as principais razões apontadas pelas pessoas

do que uma vez por ano. É que para
alguns esta é mesmo a única oportu-

o merendeiro, a chegada ao concelho
aconteceu por volta das 20h00.

para participar. Algumas referem
mesmo que este passeio concelhio
a Fátima deveria realizar-se mais

nidade de se deslocarem a um local
tão emblemático.
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Póvoa de Lanhoso assinala
80 anos da escola
António Lopes
“Ler, escrever e contar. A escola
António Lopes entre 1940 e 1970”
é como se designa a exposição que
esteve na Galeria do Theatro Club
de 13 de setembro a 27 de outubro.
Organizada pela Câmara Municipal
em parceria com o Agrupamento de
Escolas Gonçalo Sampaio, pretendeu
comemorar o 80º aniversário da
construção e inauguração daquele estabelecimento de ensino, o
que aconteceu entre 1937 e 1940.
Na apresentação do programa, a
Vice-Presidente da Câmara Municipal e Vereadora da Educação,
Gabriela Fonseca, referiu que “aliando os prédios construídos à instituição de prémios escolares, entregues
desde finais do século XIX, ou à
doação, por testamento, de um fundo
à Câmara de então com o fim de esses
prémios se manterem depois da sua
morte, o que efetivamente aconteceu, e continua a acontecer, entendeu o Pelouro da Educação não dever
esquecer esta data, homenageando,
mais uma vez, António Ferreira
Lopes e sua esposa D. Elvira Câmara Lopes por tudo quanto deram
a esta terra e, no caso em apreço,

sobretudo na área da Educação”.
A diretora do Agrupamento de
Escolas Gonçalo Sampaio, Luísa
Rodrigues, deixou o repto para a
criação de um museu, honrando, por
exemplo, António Ferreira Lopes.
“E aí vamos à Educação, vamos à
Saúde…”, referiu, de entre muitas
outras considerações, de modo a
que muito do material existente não
se perca com o passar do tempo.
Na mostra, para além da recriação de
uma sala de aulas, estiveram objetos
como a palmatória, a fisga, o pião, a
bola de trapos ou a lousa, bem como
livros, cadernos, penas de bico metálico e canetas de tinta permanente.

O comissário da exposição, José
Abílio Coelho, apontou como objetivos “honrar e agradecer mais esta
dádiva à Póvoa de Lanhoso dos
grandes seres humanos e beneméritos que foram António Ferreira
Lopes e D. Elvira Câmara Lopes”,
“relembrar aos mais velhos a escola
do seu tempo” e “mostrar aos menos
jovens como era estudar sem recurso
aos atualíssimos aparelhos informáticos, aos quadros interativos ou às
modernas máquinas de calcular”.
O programa decorre ao longo de um
ano e integrará diversos momentos.

Team4School dinamizou
atividades em férias letivas
A Team4School dinamizou, durante
o período de férias letivas, jogos
de tabuleiro junto das crianças
que frequentam programas de
férias existentes no concelho.
Integrada no Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Ave, a Team4School
está habitualmente presente nas
escolas do concelho com a ação de
jogos de tabuleiro, em que leva até
aos alunos e às alunas um variado
leque deste tipo de jogos, que muito
entusiasmam e agradam às crianças.
Os jogos de tabuleiro são uma
ferramenta inovadora que permite

raciocínio lógico ou a memória. Não
obstante, podem ser desenvolvidas
competências ligadas às expressões
culturais, à comunicação linguística,
ao espírito empreendedor e competências sociais e cívicas, de entre
muitas outras. Tudo isto surge associado ao lúdico, quando é desenvolvido através dos jogos de tabuleiro.
Face ao interesse das crianças pelos
jogos e pela novidade adjacente aos
mesmos, o programa Férias Ativas do
Município e a Associação Em Diálogo
pediram colaboração à equipa para
que pudesse dinamizar a ação Boarder Games, ou seja, os jogos de tabu-

O feedback por parte das crianças
que participam é bastante positivo e,
por parte dos monitores, o interesse
pelos jogos de tabuleiro é notório.
Entretanto, é de referir que, no dia
5 de junho do presente ano, decorreu a entrega dos diplomas aos
alunos e às alunas que participaram
nas sessões de capacitação para a
dinamização de jogos de tabuleiro.
As sessões iniciais decorreram na
Escola EB 2,3 Prof. Gonçalo Sampaio
durante o segundo período letivo.
A capacitação destes alunos e destas
alunas tem como intuito que sejam
capazes de, per si, dinamizar ativi-

trabalhar várias aptidões, como,
por exemplo, a competência verbal,
a numéria e a espacial, a atenção, o

leiro, que a equipa utiliza como ferramenta de motivação escolar durante
o período de atuação nas escolas.

dades futuras naquela escola, dando
sustentabilidade às ações realizadas pela equipa multidisciplinar..
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Câmara Municipal ajuda
famílias Povoenses a
pagar a creche
A Câmara Municipal apresentou, a
18 de setembro, mais um incentivo à
natalidade, designado PóvoaCresce,
que se traduz num apoio monetário às
famílias para pagar a mensalidade da
creche. Esta medida representa um
investimento anual de 70 mil euros.
“A nossa pretensão é fixar os nossos
jovens no concelho e atrair novos
residentes, quer através da criação
de emprego e do apoio à fixação de
empresas, quer através das respostas
sociais de apoio à natalidade e de
apoio a uma educação de qualidade,
minimizando o esforço das famílias”,
referiu o Presidente da Câmara Municipal à margem da apresentação a
representantes de entidades locais e a

jornalistas, referindo que esta medida faz parte do Plano de Mandato.
São cerca de 170 as crianças que
podem vir a beneficiar deste apoio.
“Se a esta resposta, somarmos o
NaturaLanhoso, que apoia todos os
casais quando nasce um filho; a ação
social escolar que, no 1º ciclo do ensino básico, garante livros, alimentação e transporte; as bolsas de estudo
para o ensino secundário e superior;
o apoio na renda de casa; e a redução
das taxas na construção de casa aos
jovens casais, devemos concluir que
a Câmara Municipal cumpre o seu
papel de estar ao lado dos nossos
jovens nesta fase importante das
suas vidas”, referiu Avelino Silva.

A Vereadora da Educação, Gabriela
Fonseca, explicou que se trata de
um apoio às famílias com filhos em
idade de frequentarem a creche; um
apoio financeiro com três escalões,
variando anualmente entre 165€ e
550€. As candidaturas a este apoio
terminaram no dia 31 de outubro.

Objetivos
A PóvoaCresce pretende ajudar
todas as famílias independentemente dos seus rendimentos. “Se é
verdade que temos de ter medidas
sociais para quem mais precisa,
também é verdade que a autarquia
não pode ter apenas respostas para
estes Povoenses. Isto é, queremos
também ajudar aqueles que tendo

rendimentos que saem da esfera
dos apoios sociais, não deixam de

ter muitas despesas e necessidades”, justificou Gabriela Fonseca.

Teatro para Bebés
contribui para reforço de
laços afetivos
“De outro planeta”. Assim se
designou mais um espetáculo no
âmbito da iniciativa Teatro Para
Bebés, promovida pela Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso.
Esta sessão decorreu a 13 de outubro,
no Theatro Club, como habitualmente, reunindo bebés, crianças e suas
famílias, num ambiente de entusiasmo contagiante que contribui para
o fortalecer de laços afetivos familiares e para a construção de memórias felizes através da descoberta.
Aposta da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso, o Teatro para
Bebés começou com sessões regulares em maio de 2018. “Queremos
proporcionar cada vez mais momentos destes às nossas famílias, para
que sintam que estamos com elas
e que, tal como elas, queremos as
nossas crianças felizes”, salientou, nessa altura, o Presidente da

as faixas etárias”, acrescentou na
mesma ocasião o autarca Povoense.
Com duração de cerca de 40 minutos, “De outro planeta” falou de
Tico, que andava aborrecido por a
irmã já não quer brincar com ele e
por os dois serem tão diferentes:
quando ele quer montar um puzzle,

framboesas, ela prefere melão. O
Tico começou então a desconfiar que
a irmã veio de outro planeta, e foi
então que fez uma viagem incrível,
até um lugar especial, onde, respeitando as diferenças, todos/as podem
aprender a dançar a mesma canção.
A próxima sessão, que será

O Teatro para Bebés é um projeto que
se dedica à criação de espetáculos de
teatro e música para as crianças (0-5
anos), privilegiando a proximidade
entre a cena e o público e promovendo a interação com os atores e
atrizes, fazendo com que, mais do
que um espetáculo, cada peça seja

apoio ao desenvolvimento motor e
psicossocial da primeira infância.

Câmara Municipal, Avelino Silva.
“Estamos comprometidos em fazer
com que a Cultura chegue a todas

ela quer saltar à corda; quando ele
quer ir ao parque, ela prefere ficar
no quintal do avô; se ele gosta de

também a última de 2019, está
marcada para o dia 8 de dezembro, pelas 11h30, no Theatro Club.

uma experiência sensorial e didática.
O Teatro para Bebés é não só um ato
de entretenimento, mas também um

nhoso.pt
964 091 458

Informações e
reservas:
bilheteira.theatroclub@mun-pla-
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Município promove
Orçamento Participativo Escolar
- Tu Decides
O Município da Póvoa de Lanhoso,
através do pelouro da Educação,
tem em execução há já vários anos
o projeto Tu decides - Orçamento Participativo Escolar, através
do qual pretende desenvolver um
conjunto de competências nos/as
alunos/as do 1.º ciclo e nas crianças
da educação pré-escolar, nomeadamente uma maior participação ativa
e cívica por via da apresentação de
propostas e/ou projetos que possam
representar uma mais-valia para
o seu estabelecimento escolar e,
por sua vez, impulsionar o sucesso
escolar.
Este projeto disponibiliza 10 mil
euros, que anualmente são distribuídos pelas escolas do 1.º ciclo
e pré-escolar e que permitem aos
mais jovens um verdadeiro exercício
de participação e cidadania ativa.
Os Agrupamentos de Escolas têm
mobilizado as suas crianças e os/
as seus/suas alunos/as de forma
muito participativa e, após terem
sido colocadas a votação as ideias
de projetos apresentadas pelos/as
mesmos/as, conforme a operacio-

nalização deste projeto exige, foram
selecionadas as ideias finais. Este
orçamento tem permitido adquirir
mobiliário de exterior, equipamentos infantis, jogos tradicionais para
animação dos recreios escolares, de
entre outros.
No ano de 2019 os dois projetos mais
votados já estão implementados
nas respetivas escolas. “Mobiliário
para a sala de aulas do futuro” foi o
projeto vencedor do Agrupamento
de Escolas de Póvoa de Lanhoso e
“Melhoria do acervo das bibliotecas”
foi o projeto vencedor do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio.
“Mobiliário para a sala de aulas do
futuro” permitiu, através da aquisição de novas mesas e cadeiras, criar
um melhor ambiente nas salas de
aula do futuro já existentes. Este
mobiliário possibilita uma maior
interação com e entre os/as alunos/
as nos trabalhos colaborativos, bem
como diferentes configurações que
facilitam uma abordagem dinâmica
permitindo, mais facilmente, criar
espaços de trabalho diferenciados.

“Melhoria do acervo das bibliotecas”
tem como principal objetivo tornar
as bibliotecas escolares mais atrativas e, para isso, é fundamental que
tenham um catálogo rico em novidades e temas que vão ao encontro
do gosto e interesse dos/as aluno/
as e professores. A promoção da
compreensão da leitura no 1º ciclo
do ensino básico é fundamental
para o sucesso escolar nas mais
diversas disciplinas.

Projeto disponibiliza
10 mil euros,
anualmente
distribuídos pelas
escolas do 1.º ciclo
e pré-escolar e
que permitem aos
mais jovens um
verdadeiro exercício
de participação e
cidadania ativa.

Serviços Municipais
proporcionaram atividades para
os mais novos
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Como vem sendo habitual, a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso
proporcionou diferentes programas
para ocupação das férias grandes de
crianças e jovens Povoenses.
O bem conhecido Férias Ativas –
Verão 2019 e os Serviços Educativos
de Verão são dois desses exemplos,
tendo proporcionado a participação
dos/as mais novos/as em atividades
diverificadas, do agrado dos/as participantes.
De sublinhar que, na recente edição

total), para dar resposta a todas as
solicitações, por parte de pais e mães.
Com programações muito diversificadas, lúdicas e pedagógicas, estas
são duas iniciativas de sucesso, que
visam ajudar as famílias Povoenses
na ocupação de crianças e de jovens
em período de férias.
Centralizado no Espaço Jovem, o
programa Férias Ativas propôs deslocações a locais de interesse dentro
e fora do concelho. Já os Serviços
Educativos de Verão concentraram

de Verão, o programa Férias Ativas
alargou o número de vagas habitualmente disponíveis (foram 434, no

as suas atividades em espaços municipais, como o Centro Interpretativo
Maria da Fonte, por exemplo.

Visita a escola assinalou
simbolicamente o arranque do
ano letivo
O Presidente da Câmara Municipal,
Avelino Silva, visitou a EB1/JI da
Póvoa de Lanhoso, na Vila, como
forma de assinalar simbolicamente
o arranque do ano letivo 2019/2020,
no passado dia 13 de setembro. A
Vereadora da Educação, Gabriela
Fonseca, também acompanhou o
autarca nesta deslocação, assim
como o coordenador do estabelecimento de ensino, Carlos Coelho.
De lembrar que a Autarquia da
Póvoa de Lanhoso ofereceu os livros
de fichas (livros de atividades de
Português, Matemática, Estudo do
Meio e Inglês) a todos os alunos e a
todas as alunas que frequentam1º
Ciclo do Ensino Básico (ou seja, do
1º ao 4º ano de escolaridade) no ano
letivo de 2019/2020.
São cerca de 750 as crianças abrangidas, num investimento suportado
pela Autarquia na ordem dos 25 mil

euros. Todos os alunos e todas as
alunas receberam os livros de fichas
independentemente dos escalões da
ação social escolar. Estes livros não
têm de ser devolvidos no final do ano
letivo.
No caso de alunos e de alunas que
necessitam de materiais diferenciados, o custo com os mesmos foi
também assumido pela autarquia.
Já
no
ano
letivo
transato
(2018/2019), os alunos e as alunas
do 1º ciclo do ensino básico foram
abrangidos/as pelo regime de
gratuitidade dos manuais escolares,
tendo a Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso, através do pelouro da
Educação, complementado a medida preconizada pelo Ministério da
Educação com a distribuição de
livros de fichas/cadernos de atividades das diferentes áreas curriculares.

Prémios de Mérito António Lopes
distinguem melhores alunos
Onze crianças que frequentaram o 4º
ano em estabelecimentos de ensino
do concelho receberam da Câmara
Municipal, em colaboração com os
Agrupamentos de Escolas Gonçalo
Sampaio e de Póvoa de Lanhoso, os
Prémios de Mérito Escolar António
Lopes.
Para o Presidente da Câmara Municipal, reconhecer o mérito daquelas
crianças é “um ato de justiça”. “Esta
juventude representa o futuro e
quanto mais sucesso estes estudantes
tiverem, mais sucesso terá a Póvoa
de Lanhoso. Por isso, queremos
proporcionar-lhes tudo o que estiver
ao nosso alcance, todas as ferramentas, para que possam viver com
qualidade e trabalhar na sua terra”,
referiu, já no final da cerimónia.
Avelino Silva destacou ainda que o
trabalho da autarquia tem passado
por proporcionar todas as condi-

as melhores escolas do país. A este
respeito, é de referir que a Póvoa de
Lanhoso já dispõe, em cada um dos
Centros Escolares do concelho, de
ambientes educativos inovadores
(salas de aula do futuro) equipados,
de modo a promover o ensino e a
aprendizagem com recurso às novas
tecnologias e a estratégias mais
apelativas e motivadoras do sucesso
escolar.
A Vice-Presidente e Vereadora da
Educação, Gabriela Fonseca, assim
como a diretora do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio,
Luísa Rodrigues, e o Diretor do
Agrupamento de Escolas de Póvoa
de Lanhoso, José Ramos, também
marcaram presença, assim como
as crianças e respetivas famílias e
professores e professoras.
Os Prémios de Mérito Escolar António Lopes têm por principal objetivo

do concelho (EB1/JI da Póvoa de
Lanhoso, Centro Escolar António

Para a atribuição destas distinções
são tidos em conta parâmetros como

tiva, criatividade e assiduidade.
Estes Prémios foram criados no ano

ções para que os alunos e as alunas
tenham a melhor educação e a
melhor formação, em igualdade com

o incentivo ao estudo e destinam-se
aos/às melhores alunos/as do 4º das
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico

Lopes, Centro Escolar do Cávado,
Centro Escolar D. Elvira Câmara
Lopes e EBI do Ave).

aproveitamento global, relações
interpessoais, interesse e motivação,
responsabilidade, autonomia, inicia-

letivo 2006/2007. A cerimónia realizou-se no dia 14 de junho, no Theatro
Club.
Jornal do Município Nº4
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Conto “Fêmeas Existências”
venceu Prémio Literário António
Celestino
O conto “Fêmeas Existências” da
Povoense Helena Sá Lima foi o
grande vencedor do Prémio Literário Municipal António Celestino
2019. O prémio, no valor pecuniário de 500 euros, foi entregue pelo
Presidente da Câmara Municipal,
Avelino Silva.
O júri, composto por Cláudio Lima,
Jaime Ferreri e Teresa Lobato,
decidiu ainda atribuir uma menção
honrosa ao texto “A Força da Poesia”
escrito por Tó de Porto D’Ave.
Nesta edição, participaram seis
escritores do concelho da Póvoa de
Lanhoso. A cerimónia de entrega de

prémios decorreu em Vilela (Igreja
Paroquial), na noite de 7 de junho.
Este Prémio surgiu em 2017, inserido no âmbito das comemorações do
centenário de nascimento do escritor Povoense António Celestino. É
atribuído todos os anos e distingue
Contos e Poesias, as vertentes em
que António Celestino mais se destacou. Este ano, premiou o Conto.
Criado pela Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso, o Prémio Literário Municipal António Celestino
destina-se a maiores de 18 anos,
residentes na Póvoa de Lanhoso ou
comprovadamente descendentes de
Povoenses; tem por objetivo fomen-

tar o gosto pela leitura e pela escrita
na comunidade concelhia, defender
e valorizar a Língua Portuguesa,
promover e incentivar a criação literária e homenagear o seu patrono,
que nasceu na Póvoa de Lanhoso e
aqui residiu parte da sua vida.
De lembrar ainda que, no âmbito
deste mesmo Prémio, a Câmara
Municipal promoveu em março
passado mais uma edição do
Workshop de Escrita Criativa. A
Câmara Municipal, juntamente
com a Rede de Bibliotecas Escolares, promove ainda todos os anos o
Concurso Literário Escolar António
Celestino.

Encontro de teatro amador
Teatr’Outono com balanço
positivo
Cerca de 80
pessoas nas
Of icinas de Teatro

Decorreu da melhor maneira a
primeira edição do Teatr`Outono,
encontro anual de teatro amador,
que a Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso promoveu de 5 a 27 de
outubro. O Teatr’Outono contou
com cerca de 500 espectadores e o
balanço é positivo.
Participaram quatro companhias,
duas da Póvoa de Lanhoso, com
quatro peças em cinco dias de apresentações. A comédia “O gato” pelo
Grupo Cénico Povoense encerrou o
certame, com duas apresentações
nos dias 26 e 27 de outubro.
A abrir o Teatr’Outono, no dia 5
de outubro, subiu ao palco a peça
“O futuro está nos ovos”, teatro
do absurdo apresentado pelo Club
de Teatro de Adultos da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso.
No dia 12 de outubro, subiu a palco
o infantil “O Livro Mágico” pela
companhia Teatro Sem Dono. No

tar “As artimanhas de Scapin”, uma
comédia.

cos e criativos; incentivar o crescimento da arte teatral no concelho;

de intergeracionalidade e de diversidade artística foram os principais

dia 19 de outubro, foi a vez de a
Nova Comédia Bracarense apresen-

Promover o teatro como expressão
artística geradora de cidadãos críti-

fazer do Theatro Club um espaço
de encontro de artistas e públicos,

objetivos do certame.
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De lembrar que as Oficinas de
Teatro do Theatro Club contam,
no presente ano letivo, com cerca
de 80 pessoas inscritas, nas seis
turmas. Já o Grupo Cénico Povoense foi recentemente reativado com
o apoio da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso.
A Póvoa de Lanhoso afirma-se,
assim e cada vez mais, como terra
de Teatro, já que oferece ainda
o palco e apoia a realização do
Concurso Nacional de Teatro, que
decorre anualmente, no Theatro
Club, para além de outras iniciativas.

Grupo Cénico Povoense
ressurgiu com a comédia
“O Gato”
O Grupo Cénico Povoense ressurgiu
com duas apresentações (9 e 10 de
agosto) de “O Gato”, comédia de
Henrique Santana. Aníbal Coelho,
Aurora Moreira, Cândido Miranda, Célia Moreira, Gabriela Vieira,
Helena Cunha, Leonor Silva, Litos
Coelho, Ricardo Coimbra, Sérgio
Araújo, Sílvia Barros, Teresa Miranda e Tiago Guimarães constituem o
elenco.
Com encenação de Manuel Cardoso, a estreia de “O Gato”, no Theatro Club, integrou a programação
Verão Com(n) Vida, mas este grupo
também participou com esta peça na
iniciativa Teatr’outono.
“Neste momento, a Câmara Municipal está em condições de dar um
passo de gigante para elevar novamente o Teatro Amador: o renascer
do Grupo Cénico Povoense”, refere
o Presidente da Câmara Municipal.
“Há cerca de 50 anos que o Grupo
Cénico Povoense deixou de ter atividade e sentimos que era vontade da
comunidade, como um todo, que
voltasse a existir um grupo com
atores e atrizes locais, recorrendo a
pessoas com larguíssima experiência
e provas dadas em teatro, como é o
Manuel Cardoso. Daí o nosso impulso e apoio a este projeto de forma a
reanimar um grupo que é uma referência sobretudo para as gerações
mais velhas de Povoenses, mas que
também o será para as mais novas”,
refere o autarca, assegurando que é

intenção da autarquia que este projeto tenha continuidade e que a estes
atores e atrizes mais experientes
possam juntar-se “novos talentos”,
pessoas que integram as Oficinas de
Teatro do Theatro Club.

Com encenação de
Manuel Cardoso,
o elenco de “O
Gato” reúne
Aníbal Coelho,
Aurora Moreira,
Cândido Miranda,
Célia Moreira,
Gabriela Vieira,
Helena Cunha,
Leonor Silva, Litos
Coelho, Ricardo
Coimbra, Sérgio
Araújo, Sílvia
Barros, Teresa
Miranda e Tiago
Guimarães
“A Póvoa de Lanhoso vai continuar
a ser uma terra de Teatro, sendo a
cultura uma das alavancas do nosso
desenvolvimento. São as nossas
origens e as nossas tradições e não
queremos deixar que morram. O
teatro feito por amadores está vivo
na Póvoa de Lanhoso. Percebe-se
que atores, atrizes e toda a equipa

estão felizes com esta realidade. De
certeza que também a comunidade
se vai rever nesta forma de fazer
teatro, vai recordar nomes que fizeram e fazem a história do teatro de
amadores no nosso concelho e vai
receber calorosamente o novo Grupo
Cénico Povoense”, assegura Avelino
Silva, convicto de que o Grupo Cénico Povoense “será a alavanca para
que a cultura e o teatro cresçam e
floresçam uma vez mais na Póvoa de
Lanhoso”.

Município alargou o serviço de
WIFI público
O Município viu aprovada pelo Instituto de Turismo de Portugal, I.P. a
candidatura “Disponibilização de
conteúdos multimédia aos turistas –
Póvoa de Lanhoso” através da Linha
de Apoio à Disponibilização de Redes
Wi-Fi do Programa Valorizar.

municipais (como são exemplo os
Paços do Concelho, a Casa da Botica,
o Theatro Club, o Centro Interpretativo Maria da Fonte e o Arquivo e o
Espaço Jovem) e expandiu o mesmo
ao espaço exterior (compreendendo
a Praça Engenheiro Armando Rodri-

Lopes, a Avenida da República junto
à Casa da Botica, servindo parte do
Largo Barbosa e Castro e do Largo
Manuel Baptista, anteriormente
designado Largo da Alegria).
Para além de tudo isto, também já foi
adicionado um link para o Castelo de

Este sistema, de utilização mais
simples que o anterior por permitir
a autenticação por email ou através
das redes sociais, encontra-se já
implementado desde final do mês
de junho e em expansão, estando
previsto servir outras áreas de inte-

prevê um investimento total máximo
de 85.300€ (com IVA incluído) para
dotar um conjunto de espaços e de
infraestruturas de soluções tecnológicas, que permitam cumprir o objetivo da linha de apoio, observando
o preconizado nos anexos I e II do

Neste âmbito, o Município Povoense reformulou o serviço de WIFI
público, disponibilizado em edifícios

gues, o parque de caravanas e envolvente, as áreas do Pontido contíguas
ao Espaço Jovem, o Largo António

Lanhoso, onde o Município disponibiliza o mesmo serviço de WIFI
público no seu interior e envolvente.

resse público no Município da Póvoa
de Lanhoso.
A referida candidatura aprovada

Despacho Normativo 10/2016 de 28
de outubro.
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Município prescinde de mais de
1 milhão de euros em receitas de
IMI para 2020
Póvoa de Lanhoso reforça transferências para as Freguesias e reduz
IMI em 2020
As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Póvoa de Lanhoso para
2020 apontam, pelo terceiro ano
consecutivo, para um orçamento
superior a 20 milhões de euros. Para
o Executivo Municipal, liderado
por Avelino Silva, fica evidente no
documento, aprovado em reunião de
Câmara, “uma estratégia de desenvolvimento do concelho ancorada na
melhoria contínua dos equipamentos
e do espaço público, bem como no
reforço de respostas que aumentam
a qualidade de vida dos Povoenses”.
A diminuição do IMI, o aumento das
transferências para as freguesias, o
reforço dos protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de
Freguesia e a continuação do plano
de requalificação dos equipamentos
municipais são algumas das principais ações que vão marcar, no próximo ano, a governação autárquica.
No que se refere ao IMI, prevê-se
uma redução de 0.01%, fixando a
taxa em 0.33%.
Quanto ao aumento das transferências para as freguesias, serão
aumentados em 20% os acordos de
execução comparativamente com o
mandato anterior. Desta forma, em
2021, haverá um aumento global de
50%, representando um salto significativo na autonomia financeira das
Juntas de Freguesia.
No que diz respeito ao reforço dos
Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia,

realizaram-se reuniões com os Presidentes de Junta, em que foram definidas as obras prioritárias, as quais,
após orçamentação e validação,
serão realizadas maioritariamente por protocolos de delegação de
competências.
A continuação do plano de requalificação dos equipamentos municipais, que terá forte componente de
valorização energética, passará pela
requalificação de edifícios como o da
EPAVE, o da casa contígua ao Centro
Interpretativo Maria da Fonte, para
criação da “Casa do Livro”, e o da
Casa da Botica. Está ainda prevista
a criação do Centro BTT e a requalificação do Centro de Interpretação
do Carvalho de Calvos; a cobertura
total do concelho com tecnologia
LED na rede de Iluminação Pública;
e a requalificação da Praia Fluvial
de Verim.
Para além destas medidas, o ano
de 2020 ficará pela planificação de
investimentos estruturantes como
o Pavilhão Gimnodesportivo da Vila
e a Variante à Vila. Destaque ainda
para a continuidade dos projetos
no âmbito do combate ao abandono precoce e ao insucesso escolar
e das medidas de apoio social e de
reforço da natalidade, como o apoio
nos Medicamentos e o PóvoaCresce;
para a continuidade da programação
cultural e das atividades desportivas
com um foco acrescido na dinamização turística do concelho; e para
a continuidade do apoio à economia
local, fixando as empresas e atraindo
novos investimentos.

A redução do IMI,
o aumento das
transferências
para as f reguesias,
o reforço dos
protocolos de
Delegação de
Competências
e a continuação
do plano de
requalif icação
dos equipamentos
municipais são
algumas das
principais ações

Destaca-se aqui uma nova medida
de apoio ao setor agrícola, ao nível
da produção animal, através de um
apoio na vacinação. A realização das
Jornadas da Juventude, um encontro
que marcará as estratégias municipais para esta área, está também
prevista para 2020.
A execução da maioria das candidaturas aprovadas no programa
comunitário Norte 2020 marcou os
primeiros dois anos, com projetos
de grande exigência financeira como
é exemplo o alargamento da rede de
água e saneamento ou a requalificação da EB 2/3 Gonçalo Sampaio.
Nos próximos dois anos, o Executivo
dará prioridade à descentralização
dos investimentos pelas freguesias,
à planificação de projetos estrutu-

rantes, ao cumprimento do calendário de investimentos previsto e,
acima de tudo, ao envolvimento dos
Povoenses no desenvolvimento do
seu concelho, chamando-os a uma
maior participação cívica, pode ler-se
no documento.
“São estas as prioridades, às quais
se juntam todos os projetos e dinâmicas dos vários pelouros e que vão
de encontro à estratégia vertida no
Plano de Mandato. Sempre colocando as pessoas em primeiro lugar,
trabalhando todos os dias para afirmar este território como exemplo de
desenvolvimento e de responsabilidade social”, refere ainda o Executivo
Municipal.

Câmara Municipal procede a
redistribuição de Pelouros
O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino
Silva, procedeu à redistribuição de
Pelouros, motivada pela eleição da
Vereadora Gabriela Fonseca, para a

Desta forma, o Presidente da
Câmara Municipal, Avelino Silva,
fica diretamente responsável pelos
seguintes Pelouros: Representação;
Educação e Ação Social; Cultura e

O Vereador em regime de tempo
inteiro, André Rodrigues, fica com
os seguintes Pelouros: Vice-Presidência; Gestão Urbanística; Fiscalização municipal e Contra-ordena-

e Recursos Humanos; e Descentralização de Competências.
O Vereador em regime de tempo
inteiro, João Barroso, fica responsável pelos seguintes Pelouros:

Gabriela Fonseca mantém-se como
Vereadora, mas sem Pelouros.
Por deliberação recente em sede de
reunião de Câmara, estas reuniões
realizam-se, quinzenalmente, agora

Assembleia da República, nas recentes eleições legislativas.

Turismo; Freguesias e Obras Municipais, Planeamento e Ordenamento
do Território; e Gestão Financeira.

ções; Sustentabilidade Ambiental e
Mobilidade; Gestão Administrativa

Juventude e Desporto; Associativismo; Desenvolvimento Económico; e
Proteção Civil.

às segundas-feiras, sendo todas elas
abertas à presença de público.
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Obras nas freguesias
melhoram a rede viária e
as acessibilidades
INVESTIMENTO

149.519,58€
Garfe

INVESTIMENTO

78.979,06€
Sobradelo da Goma

INVESTIMENTO

202.947,44€
Póvoa de Lanhoso

“Estes dois primeiros anos de mandato, corresponderam
a um dos períodos de maior investimento público no
nosso concelho, cerca de 10 milhões de euros, aplicados
no alargamento da rede de água e saneamento, em dez
freguesias; na requalificação da Escola Prof. Gonçalo
Sampaio; na requalificação da rede pedonal e da praça
Eng. Armando Rodrigues, por exemplo. Concluídos estes
melhoramentos, estamos a intensificar os investimentos
para as freguesias, com intervenções que vão responder
a anseios das populações e dos seus Presidentes de Junta
bem como reforçar a coesão territorial do nosso concelho”,
refere o Presidente da Câmara Municipal, Avelino Silva.

A Câmara
Municipal da
Póvoa de Lanhoso
já tem em
curso diversos
melhoramentos
em termos de
rede viária e de
acessibilidades.
São os casos de
Garfe, Sobradelo
da Goma e Póvoa
de Lanhoso, mas
outras f reguesias
também serão
abrangidas.
Garfe
A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso já arrancou com a Remodelação das Ruas de São Damião e São
Cosme, na freguesia de Garfe.
O investimento é de 149.519,58€. Os
trabalhos começaram no início do
mês de setembro e o prazo de execução desta empreitada é de seis meses.
Esta intervenção prevê a pavimentação da faixa de rodagem em betuminoso e a restante pavimentação em
granito; a criação de passeios e de
espaços para estacionamento automóvel; assim como a criação de duas
rotundas na concordância da Rua de
São Cosme com a Rua de Salgueiros
e na concordância da Rua de São
Cosme com a Rua do Carvalhinho.
Serão também criados espaços
verdes e implantadas várias árvores
ao longo dos passeios.
Esta remodelação impõe ainda a
demolição e reconstrução de muros
em alvenaria de pedra, a reformulação da rede de águas pluviais e a
sinalização horizontal e vertical, de
entre outros aspetos.

Sobradelo da Goma
Na freguesia de Sobradelo da Goma,
a Câmara Municipal já arrancou com
a obra de “Pavimentação da Rua das
Lages”.
O investimento é de 78.979,06€. O
prazo de execução desta empreitada

tação da faixa de rodagem em calçada
de cubos de granito, assente à fiada.
Nas áreas remanescentes, destaca-se
o aproveitamento de parte da calçada
anteriormente retirada.
O traçado da via será feito sempre
aproveitando o existente, numa
extensão de cerca de 725 metros,
delineando-se uma faixa de rodagem
de quatro metros de largura.
Trata-se aqui da via que liga o lugar
da Igreja ao lugar de Várzea, um
caminho que se apresenta atualmente com uma largura de faixa de
rodagem variável entre três a cinco
metros, sem qualquer delineação,
pavimentado com calçada à portuguesa já com bastantes deformações,
sendo essencial proceder a obras de
beneficiação, no sentido de garantir
uma plataforma constante, com um
pavimento estável e uniforme.

Póvoa de Lanhoso
Na Póvoa de Lanhoso, está a avançar
a obra “Beneficiação do loteamento da Requezenda 1ª fase”. A obra
representa um investimento de
202.947,44€. O prazo de execução
dos trabalhos é de seis meses.
Desta forma, pretende-se concluir
a Rua Veteranos de Guerra, inserida no Loteamento da Requezenda,
executando-se todas as infraestruturas enterradas e a pavimentação
de toda a faixa de rodagem, passeios
e zonas de estacionamentos adjacentes. Haverá pois intervenções
ao nível da rede de água, da rede de
saneamento, da rede de drenagem de
águas pluviais, iluminação pública,
pavimentação de passeios e da faixa
de rodagem e a criação de zonas de
estacionamento, de entre outras.

Covelas
Outras freguesias também serão
abrangidas por estas intervenções,
como, por exemplo, Covelas, sendo
que, neste caso, já foi assinado o
contrato e consignação da empreitada de pavimentação da Rua de Vila,
na freguesia de Covelas. Trata-se de
um investimento de 130.361,68€
para melhorar a qualidade das acessibilidades dos Povoenses.

é de quatro meses.
Esta remodelação prevê a remoção
do pavimento existente e a pavimenJornal do Município Nº4
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Póvoa de Lanhoso
comemorou 727º
aniversário
“Povoenses são
o nosso maior
património”
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No dia 25 de setembro, a Póvoa de
Lanhoso celebrou o 727º aniversário da atribuição da Carta de Foral.
“O nosso maior património são os
Povoenses. É fruto do trabalho dos
Povoenses que este concelho se
desenvolve. A Câmara Municipal só
tem de cumprir a sua missão”. Esta
foi uma das afirmações do Presidente
da Câmara, Avelino Silva, na Sessão
Solene do Dia do Concelho, marcada
pelas homenagens ao atleta Rogério
Antunes; à Banda Musical de Calvos;
e à Diverlanhoso, tendo ainda englobado a distinção honrosa a funcionários/as da autarquia.
“Nós somos apenas os gestores
temporais da casa que é de todos.
Por isso, ao realizarmos novos
projetos que desenvolvam esta terra,
estamos a respeitar o legado que
recebemos dos nossos antepassados
e, acima de tudo, a preparar o futuro

dos mais novos”, afirmou ainda o
autarca, admitindo que, apesar de o
concelho viver uma fase positiva, há
ainda necessidades a suprir, como
a de desviar o trânsito do centro da
Vila. “Estamos já a estudar um canal
de circulação, avançando em breve
com o projeto e com a sua inclusão
no PDM”, assegurou.
Em dia de homenagens, Avelino
Silva dirigiu-se ainda a Rogério
Antunes, Diverlanhoso e à Banda de
Calvos. “O vosso contributo para o
desenvolvimento social e económico
do concelho merece o nosso sincero
agradecimento. No desporto, na
cultura e nas empresas vocês têm
sido um exemplo de dedicação e de
afirmação da Póvoa de Lanhoso”,
salientou.
A intervenção ficou ainda marcada
pela referência ao anterior Presidente da Câmara, Manuel Baptista.

“Este homem, este Povoense, merece
que a sua terra seja justa e reconhecida. Mas todas as homenagens são
poucas, comparando com aquilo que
nos deixou”, referiu Avelino Silva,
de entre outras considerações, que
marcaram o discurso do Presidente
da Câmara.
Antes dele, o Presidente da Assembleia Municipal refletiu sobre a era
digital, considerando que talvez o
papel da administração se tenha
tornado mais importante do que
nunca. “Trata-se de reinventar, todos
os dias, a qualidade de vida daqueles
que convivem na proximidade de
uma freguesia, de um concelho como
o nosso. E essa qualidade passa, sem
dúvida, por infraestruturas adequadas, que são atualmente muitíssimo melhores do que nos séculos
passados; mas passa, sobretudo,
pela qualidade da convivência, que

não é hoje necessariamente melhor
do que em séculos passados e que
precisa, hoje mais do que nunca, de
ser protegida e incentivada, para
não perdermos a nossa humanidade.
Por isso, celebrar o nosso concelho
é, acima de tudo, celebrar as nossas
relações e cuidar delas, para que não
desapareçam nas redes que ligam
terminais, mas podem não ligar
pessoas”, concluiu João Duque.
O Dia do Concelho englobou ainda
a homenagem a Manuel Baptista,
Presidente da Câmara Municipal
entre 2005 e 2017 e que faleceu em
2019. Este momento começou no
antigo Largo da Alegria, que desde
ontem passou a designar-se Largo
Manuel Baptista, e terminou junto
aos Paços do Concelho, onde foi
descerrado um busto do autarca e
onde teve lugar o tributo.

Gonçalo Sampaio
com instalações
requalif icadas
O período da manhã ficou marcado
por uma visita às instalações da
Escola Gonçalo Sampaio, já com a
requalificação concluída. Os alunos
indicaram o caminho, juntamente
com a diretora do Agrupamento de
Escolas Gonçalo Sampaio, Luísa
Rodrigues.
“Se há dia em que me sinto feliz por
ser Presidente de Câmara, hoje é um
desses dias. A maior realização de
um autarca é, sem dúvida alguma,
ver as coisas a acontecer”, salientou
Avelino Silva, destacando que a
autarquia cumpriu o que assumiu
com a escola e com os alunos. “Não
sendo uma competência da Câmara
Municipal, não podíamos continuar

a ter esta escola com os problemas
que todos conhecíamos. Foi correta
a decisão do presidente Manuel
Baptista quando negociou com o
Ministério da Educação a urgência
desta obra. A ele devemos a concretização deste sonho. Soubemos
continuar esse trabalho, dando uma
nova vida a esta escola, fazendo uma
requalificação exemplar. Estamos
todos de parabéns. O Ministério, a
Câmara Municipal, o Agrupamento e
também os alunos porque souberam
aguentar com paciência a fase das
obras. Servir a nossa comunidade é
isto mesmo: orientar o orçamento
da Câmara Municipal para onde ele
é mais necessário. Hoje, temos um
parque escolar de grande qualidade,
onde os nossos alunos estudam com
todas as condições. A educação é, e
sempre foi, uma prioridade”.

A “Requalificação e Modernização
das Instalações da Escola Básica
Gonçalo Sampaio” resultou de um
investimento financiado pela Câmara Municipal, Ministério da Educação e Fundos Comunitários.
A operação 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 empreitada. O investimento total elegível
da operação é de 2.500.000€, financiados a 85% pelo FEDER – Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional.
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as nossas Freguesias

Garfe
Garfe localiza-se numa das extremidades do concelho da
Póvoa de Lanhoso, fazendo fronteira com Guimarães
População residente:
1000 pessoas (Censos
2011)

Presidente da Junta:
Paulo Gregório da Silva
Ferreira

Área:
543,58 ha
(Carta Administrativa
Oficial de Portugal 2016)

Paróquia:
Garfe (São Cosme e São
Damião)

Pároco:
Luís Peixoto Fernandes
Orago:
São Cosme e São Damião

Associativismo:
Centro Social e Paroquial de Garfe
Associação Cultural de Garfe
União Desportiva de Garfe
Rancho Folclórico de Garfe
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1109 Garfe
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Garfe

Serzedelo
Serzedelo
Serzedelo localiza-se numa das extremidades do concelho
da Póvoa de Lanhoso, fazendo fronteira com Vieira do Minho
População residente:
719 pessoas (Censos 2011)

Presidente da Junta:
Fernando Neves da Cruz

Pároco:
Albino Carneiro

Área:
1006,35 ha
(Carta Administrativa
Oficial de Portugal 2016)

Paróquia:
Serzedelo ou Igreja Nova
(São Pedro)

Orago:
São Pedro

Associativismo:
Associação Cultural e Desportiva de São Pedro de Serzedelo
Centro Social e Paroquial de Serzedelo
Lar João Paulo II
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Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso apoia entidades
desportivas
O Presidente da Câmara Municipal
assinou contratos-programa com
representantes de diversas associações desportivas do Concelho. No
total, a Autarquia vai investir um
valor de cerca de 125 mil euros para
apoiar a época 2019/2020.
Esta assinatura realizou-se a 3 de
setembro, no seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 9 de
agosto. “Estes contratos-programa
vêm na sequência do que também
fizemos há um ano. Eu também fui
dirigente desportivo e por isso sei
a importância para as coletividades
de poderem contar com o apoio
da autarquia. A autarquia está cá
para apoiar como puder o trabalho
destas associações, um trabalho
tão essencial, que merece o nosso
reconhecimento”, referiu, no final,
Avelino Silva.
Sport Clube Maria da Fonte, Grupo
Desportivo Porto d´Ave, Emilianos
Sport Clube, Associação Cultural e
Desportiva de Serzedelo, Associação Desportiva e Cultural Gonçalo
Sampaio, Associação de Andebol da
Póvoa de Lanhoso, Grupo Desporti-

vo Monsul e FintasFoot Academia
são as entidades do concelho abrangidas, a que se juntam também
contratos-programa com as respetivas associações distritais, nas quais
as associações/clubes do concelho
estão filiadas, como sejam a Associação de Futebol de Braga, a Associação de Basquetebol de Braga, a
Associação de Andebol de Braga e
a Associação de Atletismo de Braga.
Estes contratos-programa asseguram um apoio forte e regular
à formação desportiva dos e das
atletas, sendo direcionado para a
concretização do Plano de Atividades das entidades desportivas, para
o pagamento das taxas de inscrição
e dos seguros desportivos dos atletas dos escalões de formação; para o
pagamento das taxas de filiação das
equipas dos escalões de formação e
inscrição dos respetivos técnicos e
dirigentes; e para o pagamento das
taxas de organização dos jogos realizados em “casa” para os escalões de
formação.
Para além deste apoio financeiro, o
município cede instalações de forma

gratuita, para além de apoiar no
plano de atividades dos clubes.
A promoção e o apoio ao desporto
são uma das competências e obri-

gações das autarquias locais na
prossecução de interesses próprios,
comuns e específicos das populações e a Póvoa de Lanhoso é reco-

nhecida como Município Amigo do
Desporto.

Pontido Fitness ofereceu
atividades desportivas e
aconselhamento
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Entre junho e agosto, a Câmara
Municipal promoveu a iniciativa
Pontido Fitness, com atividades
gratuitas como pilates, ginástica
localizada, atividades em circuito
de manutenção, FitDance, aconselhamento de treino e avaliação
física.
Combater o sedentarismo da população foi um dos objetivos desta
proposta, que pretende oferecer
opções para facilitar a prática
desportiva e incentivar as pessoas
a sair de casa e a desfrutar das
magníficas condições físicas e naturais que o Parque do Pontido tem

toda a população, desde crianças a
seniores.
As atividades decorreram às quintas-feiras. Todas as terças-feiras,
funcionou o centro de aconselhamento e avaliação física.
Para além de promover as estruturas e os espaços que nos são
oferecidos na Póvoa de Lanhoso,
neste caso em concreto, o Parque
do Pontido, pretendeu-se também
incutir hábitos saudáveis junto da
população, promovendo e orientando para a prática do exercício
físico e para a adoção de estilos de
vida saudáveis.

ao dispor de todos e de todas.
Totalmente gratuito, o Programa
Pontido Fitness destinou-se a

É também objetivo a implementação futura do Programa Nacional
de Marcha e Corrida.

Equipas Povoenses campeãs
recebidas nos
Paços do Concelho
Três equipas Povoenses que se sagraram campeãs nas respetivas competições, na época 2018/2019, foram
recebidas nos Paços do Concelho,
pelo Presidente da Câmara Municipal, Avelino Silva, e seu Executivo.
Sport Clube Maria da Fonte, Grupo
Desportivo Porto D’Ave e Academia
Fintas foram as coletividades recebidas, ao final da tarde de 18 de junho.
O Presidente da Câmara Municipal
deu os parabéns a atletas, equipas
técnicas e direções daquelas entidades, agradecendo o contributo para
a divulgação da Póvoa de Lanhoso e
para a prática de desporto, e desejou
a continuação de um percurso de
sucesso nas diversas esferas das suas
vidas.
“Este reconhecimento é acima de
tudo um incentivo. Um incentivo a
continuarem a vossa dedicação ao
desporto e à conquista de resultados positivos. Mas, acima de tudo,
um incentivo ao exemplo que vocês
representam para os mais jovens.
O que desejamos é que a Póvoa de
Lanhoso seja um território onde a
prática desportiva abranja todas as
gerações, melhorando a sua qualidade de vida, referiu o autarca Povoense.
Recordando que o Município é reconhecido como Amigo do Desporto,
Avelino Silva, admitiu que o trabalho
não é fácil e pediu aos representantes

daquelas coletividades presentes, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, que ajudem a Autarquia neste
caminho de dotar o concelho das
melhores condições para que toda a
gente possa fazer atividade física e
de colmatar as dificuldades sentidas
pelas coletividades.

Para Avelino
Silva, este
reconhecimento
é acima de tudo
um incentivo
às pessoas que
constituem estas
coletividades para
continuarem com
esta dedicação
ao desporto
e à conquista
de resultados
positivos. Mas,
acima de tudo,
um incentivo
ao exemplo que
estes atletas
representam para
os mais jovens.

Desta forma, foram homenageados,
na modalidade de Futebol, os atletas da Academia Fintas da Póvoa de
Lanhoso que se sagraram campeões
distritais de benjamins (série D) e
os juniores do Grupo Desportivo
Porto D’Ave, que foram os campeões

da primeira divisão distrital; e na
modalidade de Basquetebol, foram
homenageadas as atletas do Sport
Club Maria da Fonte que se sagraram
campeãs distritais em sub14.
O Salão Nobre dos Paços do Concelho da Póvoa de Lanhoso esteve

repleto.
Presentes nesta cerimónia simbólica
estiveram ainda familiares e amigos/
as de atletas, treinadores e restantes
elementos das equipas técnicas e
dirigentes.
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Rota da Filigrana
Prova Clássica e Granfondo
Póvoa de Lanhoso
A primeira edição da Rota da Filigrana – prova Clássica, competição
de elite e sub-23, saiu para a estrada
nos dias 14 e 15 de setembro, unindo
dois concelhos com pergaminhos na
arte da filigrana: Gondomar e Póvoa
de Lanhoso.
Francisco Campos (W52-FC Porto)
venceu a primeira edição da Rota da
Filigrana. A prova Clássica (prova em
linha) reuniu 250 ciclistas das categorias elites e de sub-23. A corrida
disputou-se, no dia 14 de setembro,
saindo da cidade da Área Metropolitana do Porto e terminando na Póvoa
de Lanhoso, ao fim de 132 quilómetros. O pelotão foi composto pelas
nove formações profissionais e pelas
seis equipas de clubes portugueses.
No dia 15 de setembro, cerca de 200
ciclistas amadores participaram no

Grandfondo com partida e chegada
na Póvoa de Lanhoso, com 112 quilómetros de percurso e 2216 metros de
acumulado de subida. Hélder Azevedo venceu a prova.
A organização da Rota da Filigrana
esteve a cargo da Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso, da Câmara
Municipal de Gondomar, da Federação Portuguesa de Ciclismo e do
Boavista Ciclismo Clube, contando
com o apoio da Prozis.
No local das provas houve algumas
atividades a animar estes dias da
festa do ciclismo, como Mercado da
Terra, Chicana de BTT, Caminhada e
visita ao Castelo de Lanhoso e ainda
um jantar/tertúlia, sobre o ciclismo
na atualidade.

Caminhadas pelo concelho
repetem sucesso e afirmam-se
como referência
Mais de mil pessoas participaram nas quatro caminhadas que a
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Câmara Municipal promoveu nos
últimos meses: a Caminhada com

História (nos dias 15 e 16 de junho),
a Caminhada Noturna Flower

Power (12 de julho), a Caminhada
Noturna Festival das Francesinhas (2 de agosto) e a Caminhada
Noturna – Sexta-Feira 13 (13 de
setembro).
O objetivo é o mesmo de sempre:
dar a conhecer o concelho a Povoenses e visitantes. Nas redes sociais,
sobretudo, foi possível perceber
que as pessoas participaram com
agrado nestas experiências marcantes, o que permite afirmar que estas
caminhadas já se afirmam como
uma referência imperdível para os/
as amantes destas atividades.
“Somos um concelho de baixa
densidade, mas temos um potencial
turístico enorme, um património
material e imaterial vasto e rico,
que estamos a dar a conhecer a
quem nos visita, através destas
caminhadas, e mesmo a quem resi-

este legado comum, que passa pela
nossa história, pela nossa gastronomia, pela riqueza natural…”,
salienta o Presidente da Câmara
Municipal, Avelino Silva.
Repete-se assim o sucesso alcançado em anteriores edições destas
iniciativas.
Nestas caminhadas, a organização
da Câmara Municipal contou com
participantes da Póvoa de Lanhoso,
Guimarães, Braga, Paços de Ferreira, Trofa, Santo Tirso, Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.
Todas as freguesias do concelho da
Póvoa de Lanhoso já foram visitadas pelas pessoas participantes
nestas Caminhadas, potenciando e
valorizando, desta forma, o território Povoense na vertente patrimonial, turística, gastronómica e
natural.

de na Póvoa de Lanhoso, para que
sintam orgulho nas suas origens e
nos ajudem a preservar e valorizar

A 15 de dezembro, realiza-se a
Caminhada dos Presépios, em
Garfe

Torneio de Futebol Infantil
Manuel Baptista
homenageou as crianças
Decorreu da melhor forma o 1º
Torneio de Futebol Infantil Manuel
Baptista, nos dias 1 e 2 de junho.
Apesar do forte calor que se fez
sentir, a Póvoa de Lanhoso recebeu
num ambiente repleto de alegria e de
muita energia cerca de 700 jogadores
(rapazes e raparigas) de diferentes
formações.
“Esta foi a melhor forma de homenagearmos as crianças, que representam o futuro, através da vertente
desportiva, do convívio e da competição. Nestes dois dias ficou bem
patente que a Póvoa é uma terra de
desporto e, em 2020, estaremos cá
para a 2ª edição”, referiu o Presidente da Câmara Municipal, Avelino
Silva, que esteve acompanhado,
neste Torneio, pelos Vereadores
Gabriela Fonseca, João Barroso e
André Rodrigues. “Foi também uma
maneira de lembrar o nosso saudoso
Manuel Baptista, que tanto trabalhou
para que não apenas as crianças, mas
toda a comunidade, disponham de
espaços desportivos da melhor qualidade, conhecidas que são as virtudes
do desporto na formação dos cidadãos e das cidadãs”, destacou ainda
o autarca.
Este Torneio foi promovido pela
Câmara
Municipal,
FintasFoot
Academia, Grupo Desportivo Porto
d´Ave e Emilianos Futebol Clube,
com o apoio do Sport Clube Maria
da Fonte. “Uma palavra especial
para com as pessoas que estiveram
na colaboração logística, parceiros/
apoiantes deste evento, por se terem
empenhado, tal como nós, na execução deste evento”, salientou Avelino
Silva.
Futebol Clube do Porto, Sporting
Clube de Braga, Vitória Sport Clube,
Futebol Clube de Famalicão, Gil
Vicente Futebol Clube, Futebol Clube

de Vizela, Fintas Academia, Grupo
Desportivo de Porto d’Ave, Emilianos Futebol Clube, Escola Fintas
de Braga, Clube de Caçadores das
Taipas, Vieira Sport Clube foram as
equipas participantes nos escalões
Petizes, Traquinas, Benjamins e
Infantis.
Os jogos decorreram no Polidesportivo do Pontido, no Campo Municipal
de Jogos e no Estádio dos Moinhos
Novos; bem como no Campo do Paredão; e no Campo do GD Porto d’Ave.
Este Torneio integrou o programa
das comemorações do Dia Mundial
da Criança e do Dia Mundial do
Ambiente promovido pela Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso.
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Taça D’Ouro Especial
Rally Sprint da Póvoa de Lanhoso
coroada de sucesso

Decorreu da melhor forma a segunda
edição da Taça D’Ouro – Especial
Rally Sprint da Póvoa de Lanhoso, que
esteve no asfalto da Vila a 6 de julho.
Ricardo Marques e Paulo Marques
ergueram o troféu de filigrana
correspondente à vitória na II Taça
d’Ouro, organizada pela Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso e
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pelo Clube Automóvel de Braga, com
a Team Baia. Participaram 44 carros.
“Foi um sucesso. O balanço é extremamente positivo. Estou muito
satisfeito pela forma como tudo
decorreu. Este tipo de eventos é
importante para a Póvoa de Lanhoso,
porque arrasta multidões e isso tem
impacto positivo na economia local”,

salientou o Presidente da Câmara
Municipal, Avelino Silva, que assegurou a continuidade deste evento.
“Dentro das nossas possibilidades,
esta modalidade vai permanecer”.
O autarca agradeceu ainda a equipa de organização, com cerca de
200 pessoas, de entre as quais um
grupo de Povoenses com experiência

neste tipo de eventos, assim como
associações e os seus voluntários,
funcionários da Autarquia e elementos de entidades parceiras. “A nossa
organização está apta a fazer seja
o que for, porque gere estes eventos com muito sentimento, com
muito saber e com muito sentido de
responsabilidade”, salientou ainda.
O Presidente da Câmara agradeceu
ainda aos parceiros, aos patrocinadores e ao público presente que
aplaudiu os carros e os pilotos.
As demonstrações de Drift no final
de cada uma das três passagens e
no final da Super Especial (com
22 carros), juntamente aqui com
uma demonstração de kartcross,
fizeram vibrar todos os aficionados,
que acorreram em grande número.
“Este sucesso deve-se em grande
parte ao grupo de trabalho. São
cerca de 12 pessoas que há mais de
seis meses trabalham nesta prova.
Estas pessoas foram incansáveis na
organização desta prova. Posso dizer
que 90 por cento do sucesso desta
organização passa pela disponibilidade e pelo trabalho desta equipa
de Povoenses”, referiu o Vereador
do Desporto da Câmara Municipal

da Póvoa de Lanhoso, João Barroso.

O troféu de
f iligrana era uma
peça única de
valor superior a
dois mil euros.
A Póvoa de Lanhoso já tem experiência na organização deste tipo de
eventos. “No ano passado a prova já
correu muito bem, com pormenores
que foram pensados por esta equipa
de trabalho, mas, este ano, a prova
deu um salto qualitativo, em termos
de transmissão, de organização,
com o aumento das bancadas, com
as travessias e com a articulação
com as entidades parceiras e locais,
como a GNR e os bombeiros. Todos
foram incansáveis”, referiu ainda.
A coroação dos vencedores decorreu já de noite, no Anfiteatro do
Pontido. O troféu foi elaborado em
filigrana pela artesã Povoense, Inês
Barbosa, numa oferta do parceiro
Prozis, sendo uma peça única com
um valor superior a dois mil euros.

NorteX4 Challenge
trouxe a adrenalina até
à Póvoa de Lanhoso
Apesar da chuva, a modalidade de
4x4 Extremo trouxe a adrenalina até
à Póvoa de Lanhoso, entre os dias 1
e 3 de novembro, resultado de uma
parceria entre o Município e o Clube
NorteX4. A segunda edição já está
agendada para 17 e 18 de outubro de
2020, a contar para o Campeonato
4x4 Iberian King.
“Este evento foi um sucesso. O balanço é muito positivo. Apostamos no
acolhimento deste tipo de iniciativas,
que são importantes para o nosso
concelho, pois trazem até nós pessoas
de todo o lado e isso tem um impacto
muito positivo na economia local,
nomeadamente ao nível do turismo,
do comércio, da restauração… É um
investimento que fazemos na promoção do nosso concelho e da hospitalidade das nossas gentes”, salientou o
Presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva. O
autarca relembrou ainda a relevância
das parcerias.

Póvoa de
Lanhoso aposta
no acolhimento
destas iniciativas,
pois têm um
impacto muito
positivo na
economia local
“Dentro das nossas possibilidades
e quando percebemos que tal pode
trazer mais-valias para o nosso
concelho, estamos sempre dispostos
a apoiar as coletividades. E só com a
colaboração de entidades parceiras
conseguimos pôr no terreno estes e
outros eventos, que evidenciam as
potencialidades da Póvoa de Lanhoso”.
Castelo de Lanhoso, Quintã, Carvalho de Calvos e Pontido. Foram estes
os principais locais de passagem dos
veículos.
A terra da Maria da Fonte testou a
força e recebeu de braços abertos
todos os aficionados da modalidade.
Foi uma prova de todo-o-terreno
à imagem do King of Portugal,
adequada à realidade do terreno da
Póvoa de Lanhoso. Esta prova foi um

missões, um teste aos pilotos. Um
teste à destreza, à rapidez, ao calculismo e à inteligência.
As equipas participantes sentiram-se
em casa e os Povoenses souberam
receber todos os participantes. Este
evento trouxe às terras de Lanhoso
pilotos nacionais e estrangeiros,
sendo que, para além de diversas
equipas portuguesas e de uma israelita, também estiveram inscritas oito
equipas espanholas assim como dois
pilotos campeões europeus de todo-o-terreno extremo.
De modo a que o público pudesse
assistir “da primeira fila”, foram
criadas zonas de espetáculo. Para
além dos aficionados, o NorteX4
Challenge trouxe até à Póvoa de
Lanhoso uma comitiva de cerca de
300 pessoas, entre pilotos, copilotos
e staff.
Este evento realizou-se sob alçada
da Associação Portuguesa de Trial
Extremo – APTE e consequentemen-

verdadeiro teste à força motriz dos
veículos, um teste aos motores, um
teste aos pneus, um teste às trans-

te sob licença da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting
– FPAK.
Jornal do Município Nº4
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Desemprego continua
a descer na Póvoa de
Lanhoso
Continua a descer o número de
Povoenses sem trabalho, inscritos/as no Instituto de Emprego
e Formação Profissional (IEFP),
tendo registado ininterruptamente
os valores mais baixos dos últimos
15 anos (de acordo com os dados
disponíveis no IEFP).
“Estes números refletem para além
de um bom desempenho da economia, o resultado da aposta deste
Executivo na captação de novas
empresas para o concelho, que

se prevê que venha a ter maiores
reflexos nos próximos meses com
as contratações previstas para a
Prozis”, adianta o Presidente da
Câmara Municipal, Avelino Silva.
Assim, em junho de 2019, o número
de Povoenses sem trabalho, inscritos/as no Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP), era
de 754, ou seja, menos 14, em relação ao período homólogo do ano
anterior. Se compararmos com o
mês de maio deste ano, o número

de inscrições desceu, em junho, de
773 para 754 (ou seja, menos 19
pessoas).
Se recuarmos até 2013 - ano em que
o número de Povoenses sem trabalho atingiu máximos -, regista-se,
em junho de 2019, uma redução
de 690 inscritos/as no Instituto de
Emprego e Formação Profissional.
Em 2013, esse número situava-se
nos 1444.
Em relação aos jovens Povoenses
em situação de desemprego (< 25

anos), os números são ainda mais
satisfatórios, na medida em que, em
junho de 2019, tínhamos 72 jovens
inscritos no IEFP, o que representa
menos 16 face ao período homólogo
do ano anterior.
Comparativamente com o mês de
maio deste ano, regista-se menos 4
pessoas, em junho. Na comparação
com junho de 2013, a redução é de
menos 127 jovens em situação de
desemprego (em junho de 2013,
eram 199).

Estes dados são do Ministério do
Trabalho, tendo por base os dados
do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Equipa Multidisciplinar
Team4School convidada a
partilhar experiências
A Equipa Multidisciplinar do
Município, Team4School, foi convidada a partilhar a sua experiência
no Encontro Intermunicipal PIICIE
Douro: “Equipas Multidisciplinares
– parcerias para o sucesso escolar” devido ao reconhecimento do
trabalho que tem vindo a desenvolver nas escolas do concelho.
O objetivo principal do Encontro
Intermunicipal do Douro foi a
partilha de experiências com os 19
municípios que integram aquela
Comunidade Intermunicipal. As
boas práticas do Município da
Póvoa de Lanhoso, nomeadamente
a Formação em Educação Parental,
os Jogos de Tabuleiro e a Promoção
de Competências Sócio Emocionais
foram as ações em destaque.
A consistência da Formação em
Educação Parental foi um dos
aspetos mais valorizados por quem
assistiu à apresentação, uma vez
que, para além da capacitação dos
técnicos e auxiliares de ação educativa, também os professores foram
envolvidos e replicam dentro da
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escola esta formação com os pais
dos alunos.
Os Jogos de Tabuleiro e a Promoção
de
Competências
Sócio
Emocionais, através do programa
PEP-CJ – Promoção de Experiências Positivas – Crianças e Jovens,

apenas este ano letivo na Póvoa
de Lanhoso. Os técnicos presentes
fizeram-se acompanhar de alguns
dos jogos de tabuleiro que habitualmente dinamizam nas escolas
e, no final da sessão, os participantes puderam jogar e experienciar

O formato de acesso espontâneo e
voluntário, em espaço aberto e a
capacitação de alunos para a utilização dos jogos junto dos seus pares
foram os motivos apresentados
para a grande adesão e motivação
escolar dos alunos que participam.
Este Encontro decorreu no dia 11
de julho. A formação em Educação
Parental mereceu também destaque
na CIM do Tâmega e Sousa, mais
precisamente em Amarante, onde
a Team4School dinamizou uma das
sessões paralelas do encontro que
decorreu no dia 10 de julho.
As sessões revelaram-se ricas uma
vez que os presentes se mostraram
interessados em replicar estas boas
práticas nos seus municípios.
Equipa Team4school partilha experiência no Alto Minho
A equipa multidisciplinar da Póvoa
de Lanhoso, Team4school, foi
convidada a participar no encontro
intitulado “Promoção do sucesso
escolar: desafios e oportunidades

foram as ações conotadas como
mais inovadoras uma vez que são
também iniciativas implementadas

as mais variadas competências e
aptidões que se podem trabalhar
com esta dinâmica de forma lúdica.

para as equipas multidisciplinares”,
que foi promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho,

no passado dia 1 de outubro, na
Escola Superior de Tecnologia e
Gestão (IPVC), em Viana do Castelo.
A experiência foi apresentada num
painel intitulado “Retratos da
prática integrada no território no
que à promoção do sucesso escolar
diz respeito” e a reflexão foi feita
acerca das práticas no âmbito do
envolvimento parental e da parentalidade.
O Município da Póvoa de Lanhoso
apresenta um trabalho de reconhecido valor na área da parentalidade,
que tem vindo a ser uma aposta
contínua do Município, desde
2008. Neste momento, atendendo
à articulação da educação parental com o PIICIE do Ave e, mais
concretamente através da equipa
multidisciplinar, foi possível realizar um trabalho cada vez mais
estruturado com as famílias e com
a escola ao nível da capacitação dos
diversos agentes da comunidade
educativa e escolar em prol da
melhoria das relações e do sucesso
escolar.

Semana para a Promoção dos
Direitos Humanos
“foi um sucesso”
A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso, através dos Pelouros da
Juventude e da Educação, promoveu, de 22 a 26 de julho, a primeira
Semana para a Promoção dos Direitos Humanos (SPDH), em que participaram 33 jovens.
“Grande parte das nossas políticas
municipais tem forte incidência
sobre os mais jovens. Desde logo
todas as respostas ao nível da educação e dos apoios sociais, da juventude e do desporto. Nesse sentido,
acreditamos que as políticas de
juventude devem, essencialmente,
incidir na componente de consciencialização cívica dos mais novos
para melhor se prepararem para os
desafios do futuro. E é neste enquadramento que surgem iniciativas,
como a Semana para a Promoção dos
Direitos Humanos. Esta edição foi
um sucesso”, resumiu o Presidente
da Câmara Municipal, Avelino Silva,
que recebeu a comitiva na partida
para esta aventura.
Esta
iniciativa
proporcionou
momentos de descontração, de
aprendizagem e de reflexão. Tendo

iniciado com a participação de 32
jovens, terminou com 33 (21 raparigas e 12 rapazes), com idades entre
os 10 e os 16, todos/as residentes
no concelho. “O número de participantes superou as nossas expectativas, ainda para mais sendo esta

uma primeira edição. Para o ano,
vamos repetir. Os jovens ficaram
muito satisfeitos e o único reparo
que deixaram é que esta Semana foi
muito curta”, notou o Vereador da
Juventude, João Barroso. “Agradecemos aos pais que confiaram neste

projeto e que deixaram os jovens
participar. No último dia, preparámos uma surpresa que correu muito
bem, ou seja, levámos os pais a jantar
com os jovens e o feedback foi muito
muito positivo”, destacou ainda o
mesmo responsável.

Como resultado, o vereador acredita numa juventude mais atenta e
alerta. “Esperamos que o tema que
abordámos dê um conhecimento
mais alargado sobre a abrangência
da temática dos Direitos Humanos.
Com esta atividade fora do contexto
do quotidiano, esperamos ter a colaboração destes jovens na criação de
uma sociedade melhor e mais virada
para o combate às desigualdades que
persistem no mundo em que vivemos”, referiu.
Rapazes e raparigas ficaram hospedados/as, no Centro Social João
Paulo II, na Apúlia, e realizaram as
atividades em conjunto. Assistiram
e participaram ativamente nas dinâmicas relacionadas com os Direitos
Humanos, dinamizadas pelo SIGO
- Serviço para a Promoção da Igualdade de Género e de Oportunidades
criado pelo Município da Póvoa de
Lanhoso.
Os/As jovens avaliaram como fantástica esta experiência, a qual desejam
muito repetir e ver prolongada.

“As Famílias no Séc. XXI –
Desafios e Respostas” foi tema
de workshop
O conceito de família na atualidade
e os desafios com que os vários tipos
de família se deparam deram o mote
para a dinamização do workshop “As
Famílias no Séc. XXI – Desafios e
Respostas”, que decorreu, no Theatro Club, contando a plateia com a
presença de pais, mães professores/
as e profissionais de saúde, a 30 de
maio.
A Vice – Presidente e Vereadora
da Educação, Gabriela Fonseca,
responsável pela Educação, desta-

vimento das crianças, o que justifica
a aposta das respostas direcionadas
para estes agentes educativos, bem
como a recente criação pela Autarquia do Gabinete da Parentalidade,
para uma resposta mais específica e
direcionada aos pais e ás mães e ao
apoio ao exercício de uma Parentalidade Positiva.
O painel de oradores/as apresentou
um retrato das principais problemáticas que afetam as famílias e as
crianças e jovens que as integram,

implementados, no âmbito do Gabinete da Parentalidade da Câmara
Municipal e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
Assim, foi apresentado o programa
“Caminhar em Família”, que visa
promover competências parentais
junto de famílias a quem foi aplicada
medida de promoção e proteção, que
ditou o acolhimento residencial de
crianças ou jovens, bem como visa
promover as necessárias competências para a desejável reunificação

encontra-se a ser desenvolvido no
nosso país pela docente e investigadora do Instituto de Educação da
Universidade do Minho, Ana Almeida, que com a colaboradora Vânia
Gonçalves, apresentou a experiência
de implementação do “Caminhar em
Família”.
A Mediação Familiar e as suas
potencialidades na resolução positiva, participada e colaborativa de
conflitos no seio da família foram
apresentadas pela investigadora no

República, Laura Magalhães, como
mais um possível recurso para as
famílias disponível localmente.
A Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Maria José
Lourenço, salientou a colaboração
da Comissão com os vários intervenientes e programas locais, vertida
no programa “Tecer a Prevenção” e
apresentou a adesão da Comissão ao
Projeto Adélia, mais especificamente
ao programa de competências parentais que tem como principal foco as

cou a importância e centralidade
da família e dos pais e das mães em
particular na educação e desenvol-

bem como respostas a diferentes
níveis, de âmbito nacional e internacional, que localmente virão a ser

familiar. Este programa inovador que
fomenta igualmente o envolvimento
das crianças e jovens na intervenção,

Centro de Investigação em estudos
da Criança da Universidade do
Minho e deputada na Assembleia da

crianças no meio do conflito.
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Noite Gerações 2019 foi um
sucesso
Foi um sucesso a 11ª edição da Noite
Gerações, que a Câmara Municipal
e a Associação Canções e Gerações
apresentaram, nos Paços do Concelho, na presença dos artistas David
Carreira, Karetus e Insert Coin, os
convidados da edição de 2019.
A 11ª Noite Gerações realizou-se a
30 de agosto, no âmbito da Romaria
de Nossa Senhora do Porto D’Ave.
“Este é um evento que já ultrapassa
as fronteiras da freguesia, do concelho e da região e que tem tudo para
se tornar numa referência nacional.

É com muito orgulho que vemos o
trabalho desta equipa que organiza
a Noite Gerações e a Câmara Municipal só podia associar-se e apoiar
cada vez mais este evento, que é
importante para dar a conhecer a
Póvoa de Lanhoso e para trazer mais
pessoas ao nosso concelho”, referiu
o Presidente da Câmara. “Estamos
sempre disponíveis, na medida das
nossas possibilidades, para apoiar o
associativismo local e é muito gratificante assistir ao trabalho empenhado e ao dinamismo deste grupo,

que, tal como nós, quer o melhor
para o seu concelho e para a sua
freguesia”, destacou Avelino Silva.
Em termos de novidades, a edição
de 2019 da Noite Gerações apresentou o palco 48-30, dedicado aos
talentos locais, e um palco dedicado
à música dos anos 80, em que Rui e
Cirilo convidaram amigos.

“Fragmentação da Memória”
passou pelo Theatro Club
“Fragmentação
da
Memória”
é como se designa a mostra de
Anabela Rodrigues que esteve
patente ao público entre junho e
julho, na Galeria do Theatro Club.
Natural de Braga, Anabela Rodrigues nasceu em 1992. Em 2016,
concluiu a licenciatura em Artes
Plásticas na Escola Superior de
Artes e Design, nas Caldas da
Rainha.
O material que mais utiliza é o
metal/ferro e o seu trabalho divi-

de-se em duas vertentes: um lado
mais perfecionista e cauteloso; e
um outro, totalmente oposto, mais
explosivo e expressivo.
A pintura de Anabela Rodrigues
tem uma característica agressiva
e próxima do grotesco- derivada
da forma como manipula a “tela”,
explora espontaneamente com
grande energia e movimento, sem
qualquer tipo de predeterminação.
A superfície metálica é pintada
e depois explorada e destruída

“Póvoa em Flor”
levou à descoberta
do concelho
Andreia Silva foi a vencedora do
Concurso Póvoa em Flor, o passatempo de fotografia que a Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso
promoveu com a finalidade de
sensibilizar para a proteção e valorização do legado histórico e patrimonial do concelho, (re)descobrindo o território.

património concelhio; promover
o desfrute do legado histórico da
Póvoa de Lanhoso; e dar a conhecer o território foram igualmente
os objetivos desta iniciativa.
Neste âmbito, a Câmara Municipal
disponibilizou diversos cenários
florais, instalados em espaços
patrimoniais do concelho, junto

Esta iniciativa decorreu entre maio
e junho. As normas de participação
determinavam que fosse vencedor
o álbum com maior número de
Gostos (Likes), registados até às
23h59 do dia 30 de junho de 2019.
O prémio foi entregue no dia 13 de
julho, consistindo num fim-de-semana na Quinta Rural Maria da

Sensibilizar, valorizar e apelar para
a proteção do património cultural;
permitir diferentes abordagens ao

dos quais as pessoas foram desafiadas a tirar as suas fotografias.

Fonte.
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com uma rebarbadora, neste caso
destruir para construir. Uma pintura quase gestual, uma construção
do sujeito com a remoção da matéria.
Relativamente à cor, a artista faz
uso de uma escala de cinzas, construindo um diálogo com a textura
da chapa/metal.
Na escultura, procura um contacto
com as peças, uma relação entre
corpo e matéria.

Desfolhada tradicional
reanimou prática agrícola
antiga
Cerca de 400 pessoas participaram
na “Desfolhada Tradicional - Carreira Aldeia d’Ouro”, que a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia de
Sobradelo da Goma promoveram na
tarde do dia 20 de outubro. Tratou-se
do reanimar de uma prática agrícola
antiga, que foi caindo em desuso.
Os pequenos tocadores da concertina do grupo “Os Marotos da Concertina” assim como os elementos do
Rancho Folclórico da Póvoa de
Lanhoso, do Rancho Folclórico de
Santa Maria de Verim e do Rancho
Folclórico Maria da Fonte de Fontar-

cada animaram os participantes e
visitantes do evento. O grupo de
percussão “Os Marias” também
contagiou as pessoas presentes com
a sua energia.
A comunidade aderiu em grande
número de pessoas a esta iniciativa,
que visou recordar ou dar a conhecer e valorizar os trabalhos árduos
do campo, muitas vezes camuflados
pela alegria de momentos vividos
em comunidade. Esta foi ainda uma
oportunidade para dar a conhecer
a Aldeia de Carreira, considerada
pela ATAHCA – Associação de

Desenvolvimento das Terras Altas
do Homem, Cávado e Ave uma das
“aldeias da saudade”.
No recinto, as pessoas encontraram
também uma exposição de artesanato e de produtos locais, como
doces tradicionais, batatas, cebolas
e outros, e ainda puderam degustar
uma merenda tradicional. A chuva
ainda chegou a cair, por momentos,
mas logo surgiu o arco-íris pelo que
não foi suficiente para acabar com
a alegria que reinou durante toda a

tarde, junto de adultos e de crianças,
todos empenhados em desfolhar
o milho e em celebrar o milho-rei,
que - retirada a folhagem, afastadas
as barbas - não raras vezes saltitou.
Esta atividade fez parte de um
conjunto de ações da operação “EEC
PROVERE Minho Inovação”, aprovada no âmbito do Programa Operacional Regional NORTE 2020.
Tem sido preocupação da autarquia
trazer ao conhecimento dos mais
novos e à lembrança dos mais velhos

certas tradições tão características
de um concelho minhoto e rural
como o nosso.
Por isso mesmo, também num
passado recente, mais propriamente em 2018, a Câmara Municipal
promoveu outra Desfolhada Tradicional, dessa vez, na Vila, no âmbito
da Feira Tradicional Maria da Fonte,
inserida no Dia do Concelho – 25 de
Setembro.

Residência Artística de EcoArte
reuniu artistas nacionais e
estrangeiros
Os trabalhos da 3ª Residência Artística de Ecoarte estão à disposição da
comunidade, no Parque do Pontido,
para que os Povoenses possam apreciar e desfrutar destas criações assim
como refletir sobre comportamentos
e atitudes para com o ambiente.
“Agradeço a generosidade dos artistas que aceitaram o nosso desafio e
que estiveram connosco, deixando

da Câmara Municipal, Avelino Silva,
no encerramento da Residência
Artística, que decorreu entre 15 e 19
de julho . “Pretendemos sensibilizar
para as questões ambientais, um
tema que nos preocupa, e é melhor
ainda se pudermos levar cultura, em
simultâneo, até às pessoas. Esta é
uma excelente forma de chegarmos
a toda a população”, salientou ainda

Milita Marinho, ArtOliMart; Joana
Fernandes, Raquel Castro, Pedro
Migueis, Leonor Migueis, Maria
Goes, Matilde Goes, Gustavo Romeiro, Rosa Simões e Manuela Caneco)
e ainda jovens do programa “Férias
Ativas”.Foram criadas 11 instalações
artísticas, com alguns trabalhos
coletivos. Para além da utilização
de materiais naturais, os/as artis-

um pouco deles próprios para a nossa
comunidade. Esta partilha enriquece-nos a todos”, referiu o Presidente

Avelino Silva.
Participaram 13 artistas de Portugal
e Brasil (Ana Maçã, Simão Simões,

tas também foram desafiados/as a
reaproveitar materiais.

Jornal do Município Nº4

27

Sucesso na primeira edição do
Escape Room no Castelo de
Lanhoso
Foi um sucesso a primeira edição
do Escape Room que decorreu na
noite de sábado, 5 de outubro,
no Castelo de Lanhoso. Dar a
conhecer o ex libris da Póvoa de
Lanhoso de uma forma inovadora
e desafiadora foram alguns dos
objetivos desta iniciativa promovida pela Câmara Municipal da

Póvoa de Lanhoso, no âmbito da
comemoração do Dia Nacional dos
Castelos (7 de outubro).
A vencedora foi Teresa Pinheiro e
a sua equipa, com o tempo final de
22 minutos e 45 segundos. Nesta
primeira edição, participaram
44 pessoas, de várias nacionalidades e de várias zonas do norte

do país, que apreciaram bastante
a atividade, que aguardam por
outras sessões e que elogiaram
a forma diferente de conhecer o
Núcleo Museológico do Castelo
de Lanhoso, através da resolução
de pequenos enigmas, da atenção
aos pormenores e do trabalho em
equipa.

Para sair do topo da Torre de
Menagem as pessoas participantes contaram com a ajuda dos
Bombeiros Voluntários da Póvoa
de Lanhoso. As próximas edições
estão marcadas para os dias 22 e
23 de novembro, mas as vagas já
estão todas preenchidas. Estão

Jornadas Europeias do
Património
A Câmara Municipal associou-se às
Jornadas Europeias do Património
– JEP (27 a 29 de setembro), com o
objetivo de destacar algumas facetas
de algum do património mais relevante do concelho, estabelecendo
uma relação com a Arte e o Lazer.
Com a projeção do filme “A vida
secreta dos nossos bichos”, na
fachada do Theatro Club, na noite de
27 de setembro, conseguiu-se reunir
perto de meia centena de partici-

Já na Caça ao Tesouro Noturna, que
se realizou no dia 28 de setembro,
participaram 18 pessoas, as quais
chegaram ao final com uma grande
satisfação, porque conseguiram
desvendar os enigmas propostos e,
de uma forma lúdica, aprofundaram
o conhecimento sobre o Monte de
Lanhoso bem como desenvolveram
a capacidade de observação, dedução, lógica e agilidade.
No que diz respeito ao teatro de

pantes, entre crianças, pais e avós,
para entrarem no final de semana
de uma forma diferente do habitual.

fantoches “Maria da Fonte” e a “Arte
de colorir a nossa história”, no dia
29 de setembro, participaram 30

pessoas (18 crianças com idades
entre os três e os 12 e ainda 12 adultos entre pais e mães).
Já a “presença” de Dona Teresa
de Leão no Castelo de Lanhoso,
também no 29 de setembro, proporcionou momentos inesquecíveis
para algumas das pessoas que visitaram aquele ex-libris. Cerca de 241
pessoas aproveitaram ainda para
visitar gratuitamente a Torre de
Menagem do Castelo de Lanhoso.

ainda marcadas mais duas datas:
6 e 7 de dezembro.
A Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso agradece a colaboração nesta iniciativa por parte da
Equipa de Resgate e Salvamento
em Grande Ângulo dos Bombeiros
Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

“Caixa de Segredos” desvendou
talentos da
Póvoa de Lanhoso
Foi uma noite magnífica. Confirmando que a Póvoa de Lanhoso é uma
terra de teatro, as Oficinas de Teatro
do Theatro Club apresentaram a
“Caixa de Segredos - Até que a vida
nos separe”, no âmbito da V Mostra
de Teatro.
O objetivo foi apresentar ao público
e à comunidade o resultado final do
trabalho realizado no decorrer do
ano letivo de 2018/2019 no âmbito
destas Oficinas.
Em palco estiveram os/as cerca de 65
alunos e alunas com idades entre os

sete e os 70 anos das cinco turmas de
formação. Tratou-se de uma encenação de Maíra Ribeiro.
O espetáculo, com entrada livre,
realizou-se na noite de 22 de junho,
no largo dos Paços do Concelho, com
a chuva a aparecer.
Na plateia, estiveram familiares e
amigos/as destes talentos da Póvoa
de Lanhoso, num espaço que encheu
não apenas de gente, mas também de
aplausos e de muito talento.

Exposição de Artes Plásticas
com trabalhos de 31 artistas
A XXIII Exposição Aberta de Artes
Plásticas decorreu durante o mês de
agosto, na Galeria do Theatro Club.
A abertura contou com as presenças
do Presidente da Câmara Municipal,
Avelino Silva, e de artistas participantes.“Orgulhamo-nos de apresentar a edição de 2019 da Exposição
Aberta de Artes Plásticas, que, pela
sua longevidade, é já uma referência
incontornável no panorama artístico.

das”, referiu, no final da cerimónia,
Avelino Silva.
A edição deste ano contou com a
participação de 31 artistas, com
80 trabalhos de Pintura, Desenho,
Técnicas Mistas e Escultura.
A XXIII Exposição Aberta de Artes
Plásticas da Póvoa de Lanhoso visa a
promoção e divulgação da arte e dos
artistas.
Os/As criadores/as participantes

Ao ver os trabalhos, as nossas expectativas foram largamente ultrapassa-

nesta edição eram provenientes não
só da Póvoa de Lanhoso, mas também
de concelhos como Vieira do Minho,

Guimarães, de Braga, do Porto, de
Lisboa, de Coimbra e de Fafe, de
Ponte da Barca, Vila das Aves, Arcos
de Valdevez, Famalicão, Ovar, Viseu,
Amares, Vizela e Angra do Heroísmo.
A XXIII Exposição Aberta de Artes
plásticas é uma das iniciativas que
integraram a programação Verão
Com(n) Vida 2019, promovida pela
Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso..
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“A Criança e o Brinquedo –
Percursos pela República” une
gerações de Povoenses

Até 4 de dezembro, Povoenses e visitantes podem apreciar a exposição
“A Criança e o Brinquedo – Percursos pela República” do Museu do
Brincar, que está patente no Centro
Interpretativo Maria da Fonte (junto
ao Theatro Club), na Vila da Póvoa de
Lanhoso.
A abertura aconteceu na tarde do dia
4 de outubro, na presença, de entre
outras, dos Vereadores da Câmara

Municipal André Rodrigues e João
Barroso.
Estiveram ainda presentes seniores
de Centros de Convívio e crianças que
frequentam as valências de infância
da Santa Casa da Misericórdia da
Póvoa de Lanhoso, permitindo um
encontro de gerações que é revelador
das diferentes perspetivas sob as
quais esta mostra pode ser apreciada:
ou pelo olhar dos/as mais novos/as,

na comparação com as brincadeiras
que fazem na atualidade; ou pelo
olhar dos/as mais velhos/as, no
recordar de tempos de meninice.
Esta mostra apresenta um conjunto
de peças que se reportam de finais do
séc. XIX até aos anos 30 do séc. XX
com forte incidência sobre os hábitos
e tradições da criança portuguesa.
Da escola ao recreio, do seu quarto às
brincadeiras de rua, passando pelas

férias na praia. Trata-se de uma exposição diversificada que relata o dia-a-dia da criança enquanto “lá fora” as
pessoas adultas faziam revoluções e
se envolviam na vida política.
Através desta iniciativa, a Câmara
Municipal assinala mais um aniversário da implantação da República (5
de outubro de 1910).

Saneamento serve mais 41
habitações em Garfe
Tal como previsto, está concluída a
execução do projeto para o “Fecho da
rede de saneamento através da ligação da Rua da Igreja ao emissário das
Águas do Norte - Garfe”, concelho da
Póvoa de Lanhoso, que vai abranger
mais 41 habitações (criação de 41
ramais).
Os trabalhos em questão integram o
lote D, relativo ao Fecho das redes de
SAR na bacia do Ave, no Município
da Póvoa de Lanhoso, e correspondem a um investimento total global
de 101.861,51 €.
Esta intervenção faz 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-

30

Jornal do Município Nº4

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 financiamento a 85% das despesas elegíveis através do Fundo de Coesão.

Em Garfe, os
trabalhos ligados
ao saneamento
correspondem a
um investimento
total global de
101.861,51 €.

Esta mostra
apresenta peças
de f inais do séc.
XIX até aos anos
30 do séc. XX com
forte incidência
sobre os hábitos
e tradições da
criança.

Póvoa de Lanhoso renova
distinção de Autarquia +
Familiarmente Responsável
A Póvoa de Lanhoso acaba de
renovar, para 2019, a distinção
de Autarquia + Familiarmente
Responsável atribuída todos os
anos pelo Observatório das Autarquias + Familiarmente Responsáveis. A Autarquia Povoense vem
recebendo este galardão desde
2010, por isso, recebe a bandeira
com palma.
O Município da Póvoa de Lanhoso continua a apostar numa forte
política de apoio às famílias, que é
transversal às diferentes áreas de
atuação. “Existe um compromisso
social e esta renovação é também
o reconhecimento das dinâmicas
sociais que temos implementado.
Aumenta a nossa responsabilidade e a vontade de fazer ainda
mais, e exemplo disso é o facto de
termos juntado a medidas como o
Naturalanhoso, o apoio às rendas
ou as bolsas de estudo, o apoio ao
pagamento de medicamentos e ao
pagamento de creche. São medidas

importantes para que as famílias
Povoenses tenham mais condições
e sintam realmente, no seu dia-a-dia, que estamos do seu lado”,
refere o Presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso,
Avelino Silva.
A cerimónia de entrega das bandeiras está marcada para o próximo
dia 27 de novembro, pelas 17h00,
em Coimbra.
Esta distinção visa acompanhar,
galardoar e divulgar as melhores
práticas das autarquias nacionais
no que diz respeito a responsabilidade familiar.
A avaliação do Observatório das
Autarquias
+
Familiarmente
Responsáveis tem em conta fatores ligados à política integrada de
família, aos facilitadores de uma
política familiarmente responsável
e à responsabilidade social dentro
da autarquia.

Freguesia de Covelas recebe
melhoramentos
O Presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso e o Presidente
da Junta de Freguesia de Covelas
assinalaram, de forma simbólica,
a chegada da água da rede pública
àquela freguesia do concelho Povoense, com a abertura da ligação à sede
de Junta.
De lembrar que, concluídas as obras
para abastecimento de água na
freguesia de Covelas, o número de
casas a servir é de 168.
“A água é um bem essencial e a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso
tudo fez para que Covelas também
beneficiasse deste investimento,
pondo termo a alguns problemas
que afetaram a população. Mas não
ficamos por aqui. É nossa intenção
continuar a executar obra em Covelas

e, muito em breve, arranca a pavimentação da Rua de Vila e outros
melhoramentos vão seguir-se. Estamos a reforçar o investimento nas
freguesias”, salientou o Presidente da
Câmara Municipal, Avelino Silva.
Este momento aconteceu no dia 10
de novembro. No caso de Covelas
(no âmbito do Fecho de Redes de
Abastecimento de Água do Subsistema AGERE/Ponte do Bico, com
um investimento total global de
797.420,67 €), o valor final da obra é
de 518.285,58 €.
A empreitada referente ao alargamento da rede de água e saneamento,
em cerca de dez freguesias do concelho, representa um salto significativo
no aumento da cobertura destes
serviços fundamentais para o desen-

SABIA QUE...

volvimento sustentado da Póvoa de
Lanhoso.

Em Covelas (no
âmbito do Fecho
de Redes de
Abastecimento
de Água do
Subsistema
AGERE/Ponte do
Bico, com um
investimento
total global de
797.420,67 €), o
valor f inal da obra
é de 518.285,58 €.

Até ao final de setembro de 2019, o Núcleo Museológico do Castelo de
Lanhoso recebeu 11 905 visitantes
Jornal do Município Nº4
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ATIVIDADE MUNICIPAL EM IMAGENS
O VERÃO NA PÓVOA DE LANHOSO
Durante o Verão, a Câmara Municipal
proporcionou um conjunto diversificado de propostas de descontração a
Povoenses, residentes e emigrantes, e
a visitantes.
Esta aposta representa mais um contributo da Autarquia para a dinamização dos espaços públicos e do comércio da Póvoa de Lanhoso.

www.povoa delanh oso.pt

Raízes com Futuro.

