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7 dezembro
a 5 janeiro

Concurso Póvoa de Natal
05 de dezembro a 03 de janeiro
Numa ação de apoio ao comércio local, todos os 
consumidores que efetuem compras no valor de 25.00€, 
entre os dias 5 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021, 
nos estabelecimentos comerciais aderentes, habilitam-se ao 
sorteio de: 

1.º Prémio – €. 750,00 (setecentos e cinquenta euros); 
2.º Prémio – €. 500,00 (quinhentos euros);
3.º Prémio – €. 250.00 (duzentos e cinquenta euros).

Consulte as normas de participação em: www.povoadelanhoso.pt

Pai Natal nas Freguesias
19 e 20 de dezembro*
Animação itinerante pelas ruas do concelho, com a 
presença do pai Natal.

*Mediante as medidas da DGS para os fins de semana as datas de 19 e 20 
de dezembro poderão ser alteradas para 21, 22 e 23 de dezembro.

Pai Natal Online
19 e 20 de dezembro 
(10h00 - 12h00 das 14h30 às 17h30)
Queres Falar com o Pai Natal? 
Faz já a tua inscrição e poderás falar com ele na sua casa 
através de videochamada.
De uma forma segura, podes pedir-lhe o que quiseres!!!

Duração: 10 minutos  |  Localização: em tua casa!
Inscrição: ci.mariadafonte@mun-planhoso.pt

Contos de Natal Online
19 a 25 de dezembro
(21h30)
A magia do Natal vem também em forma de contos que 
fazem sonhar os mais pequenos e permitem aos adultos 
recordar a sua infância, num momento de partilha que se 
quer em família.
De 19 a 25 de dezembro, imbuídos com espírito de Natal, 
autores e figuras locais vão ler para ti os seus contos de 
Natal favoritos!

Redes Sociais do Município Póvoa de Lanhoso

“Férias Ativas” pergunta…
23 de dezembro
O Espaço Jovem irá desenvolver esta atividade com 
participantes no programa “Férias Ativas”.

Vai permitir que os mais jovens do concelho possam colocar 
questões ao Presidente da Câmara Municipal e Vereadores. 
O resultado final será apresentado nas redes sociais do 
Município.

Concurso Montras 
de Natal
Até 31 de dezembro
Com o objetivo de contribuir para a dinamização e 
enriquecimento do comércio local, a Câmara Municipal 
promove, de 1 a 25 de dezembro, um concurso alusivo à 
época natalícia.
Participe votando na sua montra preferida!

Consulte as normas de participação em: www.povoadelanhoso.pt


