
2 EDIÇÃO
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO



9 de abril

"Bailado Russo" 

O Teatro Experimental Flaviense, no âmbito de
um intercâmbio teatral com o Grupo Cénico
Povoense, apresenta o “Bailado Russo”. Este
espetáculo resulta da junção de duas hilariantes
peças de Anton Tchekhov, “Um Pedido de
Casamento” e “O Urso” com encenação de Rufino
Martins. A primeira é uma sátira ao “falso
sacramento” que é o casamento aos olhos das
classes privilegiadas da sociedade russa do século
XIX e que para algumas franjas da nossa
sociedade ainda é um tema atual. A comédia “O
Urso” conta a história de uma viúva e um credor
que são envolvidos por uma trama, numa
hilariante crítica ao comportamento de homens e
mulheres, brincando sempre com a sempre
controversa e atual “guerra de sexos”, ao mesmo
tempo em que expõe as mazelas de uma
sociedade rígida e repressiva.

Local: Theatro Club, 21h45

2 de abril

Caminhada Solidária 

Aberta à participação de toda a comunidade, esta iniciativa resulta da realização da
Prova de Aptidão Profissional de uma aluna da Escola Secundária da Póvoa de
Lanhoso, Mariana Cunha, que frequenta o Curso Técnico Auxiliar de Saúde. Todos os
donativos angariados revertem para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Ponto de encontro: Parque do Pontido, 9h00

ABRIL

De 9 a 30 de abril

Desassossego 

Exposição de Pintura de Maria de Lurdes
Rodrigues

Lurdes Rodrigues nasceu em Priscos, Braga. É
licenciada em Artes Plásticas e Pintura pela
Faculdade de Belas Artes do Porto. Participa desde
1993 em diversas exposições individuais/coletivas e
em Bienais de Arte. Ao longo da sua carreira,
recebeu quatro prémios e duas Menções Honrosas
em concursos de pintura.

Local: Galeria de Exposições do Theatro Club
Abertura: 9 de abril, 21h30



ABRIL 2022

11 a 14 de abril
 

Férias Ativas – Páscoa 2022
 

Local: Espaço Jovem e outros
Programa em www.povoadelanhoso.pt

 
 
 
 

15 de abril

Via Sacra
Agrupamento CNE 1059 São João de Rei

Local: Igreja de S. João de Rei

ABRIL9 e 10 de abril

Fins-de-semana gastronómicos  
"Sente-se à mesa com a gente" 

Vitela Assada

Venha degustar uma das melhores
vitelas do Minho. Ao visitar a Póvoa de
Lanhoso, não hesite em aceitar esta
nossa proposta. O Vinho Verde é o
elemento perfeito para a
harmonização. Aceite o nosso convite e
sente-se à mesa com a gente.
Durante este fim-de-semana, aproveite
os descontos de 10% nas unidades de
alojamento que também se associam a
esta iniciativa.

Local: estabelecimentos aderentes

10 de abril

Norte Classic 2022

Póvoa de Lanhoso é um ponto de stop &
go no âmbito da 3ª edição do Norte
Classic, que percorre o nosso concelho no
dia 10 de abril. 
Este é um evento com o objetivo de
promover o automóvel antigo e a região
Norte como destino turístico, uma região
também com grande tradição no
desporto automóvel.

Local: Pontido, 10h20



Até 15 de abril

Elaboração e aprovação do Plano Operacional Municipal (POM) 2022

Os Municípios têm até esta data para elaborar e aprovar os respetivos Planos
Operacionais Municipais. Com a elaboração deste plano pretende-se contribuir
para que o combate aos incêndios florestais seja mais eficaz, mais organizado e
que todos os intervenientes tenham estejam na posse de informação atualizada,
com o objetivo de facilitar as resoluções que devem ser tomadas no decurso da
ocorrência. O POM constitui-se, assim, como o instrumento que visa assegurar a
operacionalização anual do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, definindo as ações que deverão ser executadas em termos de vigilância,
deteção, fiscalização, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-
incêndio.

ABRIL

16 de abril

Castelo de Lanhoso - visita
guiada noturna

Esta visita guiada noturna é
uma rara oportunidade de os
visitantes poderem desfrutar
de alguns pormenores
arquitetónicos do Castelo de
Lanhoso, apenas com recurso à
luz proveniente da lanterna.
Desta forma, e com a luz
rasante, vai ser possível
identificar outros aspetos que,
normalmente, durante o dia
nos passam despercebidos. 

As pessoas interessadas devem
formalizar a inscrição gratuita
para:  
castelo.lanhoso@mun-
planhoso.pt (mencionando o
nome completo e o nº de
BI/CC)

Esta é uma atividade limitada
a 30 participantes. 

Ponto de encontro: Parque de
estacionamento do Monte do
Pilar, 21h00



ABRIL 2022

22 de abril

Comemoração do Dia Mundial da
Terra 

Através da reabertura da exposição
“Minerais de Portugal” e de outras
iniciativas de sensibilização
ambiental, pretende-se promover a
preservação do ambiente e da
sustentabilidade no planeta Terra.

Local: Centro de Interpretação do
Carvalho de Calvos
Aberto de segunda a sexta-feira, das
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
  
centro.ambiental@mun-planhoso.pt
253639795

ABRILDe 20 de abril a 27 de maio

Curso de Nadador Salvador

Dotar os formandos de capacidades e
competências na área do salvamento
aquático para desempenharem
funções como nadador-salvador é o
objetivo deste curso a ser ministrado
por "Os Delfins – Escola de Formação". 
Esta iniciativa é promovida pela
Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso e por "Os Golfinhos –
Associação de Nadadores Salvadores."

Local: Piscina Municipal Coberta

Inscrições e informações: 
delfinsescoladeformacao@gmail.com
913 883 530

20, 21 e 22 de Abril 

“Corre, Corre Cabacinha!”
Leituras Encenadas

Esta atividade destina-se a todos os alunos
do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

A Rede de Bibliotecas Escolares pretende
trabalhar, em conjunto com as escolas do
concelho, as matérias definidas nas metas
curriculares em cada ano letivo,
transformando-as em encenações lúdicas
para consolidação de conhecimentos. 

Locais: Escola Básica da Póvoa de Lanhoso;
Escola Básica D. Elvira Câmara Lopes;
Escola Básica António Lopes; Escola Básica
do Cávado e Escola Básica do Ave, 10h00 e
15h00



ABRIL

25 de abril

Comemoração do Dia da Liberdade

A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso assinala esta data com um
conjunto de atividades, destacando-se
a cerimónia do Hastear da Bandeira.

Consultar programa em
www.povoadelanhoso.pt

23 e 24 de abril
Acampamento de Páscoa 

 
Associação Guias de Portugal –
1ª Companhia de Fontarcada 

25 de abril  

Residência Artística "Amar o Minho" 
Escadas de acesso ao Alto da Bela   

A intervenção artística neste espaço público
pretende, para além da criação, aportar uma
nova leitura artística urbana de um espaço
característico e de tradição.  Tratando-se de
uma zona central da Vila da Póvoa de
Lanhoso, deseja-se que a intervenção artística
venha contribuir para o desenvolvimento de
sensibilidades, procurando-se através das
artes e, no caso concreto, de arte urbana,
enquanto elemento de intervenção cultural,
somar elementos de fusão com componentes
sociais e decorativas, procurando uma
revalorização estética de espaços públicos. 

Local: Escadas de acesso ao alto da Bela  



27 de abril

Girls in ICT Day - Laboratórios de Engenharia e Tecnologia - "O mágico da
informática"

A empresa Plako associou-se à Autarquia e irá dinamizar uma atividade no evento
promovido pela APPDI - Associação Portuguesa Para a Diversidade e Inclusão, no
âmbito dos laboratórios de engenharia e tecnologia, destinados aos alunos e
alunas que participam no projeto “Engenheiras por um dia”.
Esta iniciativa visa assinalar o Girl in ICT Day e terá vários laboratórios de
engenharia e tecnologia que os/as visitantes poderão experimentar. 
A Autarquia, para além de ter sido a primeira entidade do setor público local a
tornar-se signatária da Carta Portuguesa para a Diversidade que deu origem à
APPDI, tem sido o elo de ligação entre o projeto “Engenheiras por um dia” e os
Agrupamentos de Escolas da Póvoa de Lanhoso que têm participado no projeto.
A atividade “O mágico da informática” versará sobre um conjunto de exercícios e
exemplos práticos relacionados com cibersegurança e ciberataques.

Local: Porto, 9h00 às 17h00

ABRIL 2022
ABRIL

28 de abril

15ª Edição Concurso Nacional de Leitura –
Fase Intermunicipal

O Concurso Nacional de Leitura é organizado
pelo Plano Nacional de Leitura, em parceria
com a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas (DGLAB), a Rede das
Bibliotecas Escolares (RBE), o Camões IP, a
Direção de Serviços de Ensino e Escolas
Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE) e a RTP. 
O objetivo do Concurso Nacional de Leitura é
estimular o gosto e os hábitos de leitura e
melhorar a compreensão leitora. 
A iniciativa tem como destinatários alunos
dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e alunos
do ensino secundário.

Local: Teatro Jordão (Guimarães), 14h30

Dia 26 de abril

Jantar do 26º aniversário do Rotary Club da Póvoa de
Lanhoso e Homenagem ao profissional António
Vieira, auxiliar de ação educativa na Escola Gonçalo
Sampaio

Hora: 20h30 
Local: Hotel Rural Maria da Fonte



ABRIL
Durante o mês... 

Operacionalização e monitorização do combate à vespa velutina

No âmbito da campanha de combate à vespa asiática, o Município da Póvoa de
Lanhoso operacionaliza a colocação de uma rede de armadilhas em vários pontos do
concelho. Esta ação é fruto de uma candidatura da CIM do Ave, cujo objetivo é
capturar as vespas fundadoras e assim reduzir o número de ninhos definitivos de
vespa asiática. 

Serei o que me deres…Que seja amor

Mês da Prevenção Maus – Tratos na Infância, 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Workshops “A violência perpetrada contra as pessoas idosas”

Durante o mês de abril, o Serviço para a Promoção da Igualdade de Género e de
Oportunidades desenvolverá sessões do workshop “A violência perpetrada contra as pessoas
idosas”, em cada um dos  Centros de Convívio que integram a rede municipal.
Alertar a população sénior para as diferentes formas e tipos de violência; para a existência do
Ciclo da Violência; salientar quais os impactos, as consequências e o pedido de ajuda
quando se está a viver ou se conhece alguma situação de violência nos seniores; assim como
falar sobre os dados estatísticos e a caraterização da Violência Doméstica em Portugal e no
concelho e dar a conhecer qual é a intervenção do SIGO no Concelho são alguns dos
objetivos destas sessões.



Vamos à Casa de D. Teresa! (Visitas ao Castelo)

A D. Teresa (recriação histórica) conta pormenorizadamente a tão longínqua
história do nosso ex-libris.
Estando os Castelos de Portugal inseridos na matéria do 4.º ano do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, a Rede de Bibliotecas Escolares decidiu proporcionar a todos os
alunos deste ano letivo visitas ao Castelo de Lanhoso. Desta forma, podem
conhecer melhor a nossa história e satisfazer todas as suas curiosidades. 

Local: Castelo de Lanhoso
Datas: 3, 4, 5, 6, 10,11,12 e 13 de maio - 09h30

Agrupamento 1059 S. João de Rei

Local: Igreja S. João de Rei, 9h30

MAIO
1 de maio 

Comemoração do Dia da Mãe 

De forma a assinalar esta data, a Junta de
Freguesia da Póvoa de Lanhoso promove
uma Caminhada. 

Local: Anfiteatro do Pontido, às 10h00

3, 4, 5 e 6 de maio 

“A Menina Gotinha de água” - Leituras Encenadas

Esta atividade destina-se a todos os alunos do 2.º ano do 1.º Ciclo
do Ensino Básico. A Rede de Bibliotecas Escolares pretende
trabalhar, em conjunto com as escolas do concelho, as matérias
definidas nas metas curriculares em cada ano letivo,
transformando-as em encenações lúdicas para consolidação de
conhecimentos. 

Locais: EB António Lopes, EB Póvoa de Lanhoso, EB D. Elvira
Câmara Lopes, EB Cávado e EB Ave - 10h00



MAIO De 6 de maio a 3 de junho

Exposição “Arte In Aguarela” de Melício

Jorge Melício nasceu em 1957, em
Angola, mas aos sete anos chegou a
Lisboa, onde reside até aos dias de hoje.
A sua obra é diversificada, quer no que
diz respeito aos materiais (barro e
gesso), quer às técnicas (desenho e
pintura transitando para as artes do
fogo, a cerâmica). 
 O HÍPER REALISMO (tamanho real da
figura humana) torna-se a sua criação
praticamente em exclusivo, destacando-
se as esculturas em fundição a bronze e
resina, sendo um dos poucos artistas a
nível mundial que faz parte desta
corrente artística.
No desenho em tela, trabalha o pastel
seco, carvão e grafite.

7 e 8 de maio

“Sopa Juliana”

O Grupo Cénico Povoense estreia esta peça,
que foi representada pela primeira vez no
dia 2 de fevereiro de 1938, no Teatro Avenida
em Lisboa. Retrata o pedantismo daqueles
que fingem ser aquilo que não são. Retrata
o dia-a-dia duma família pelintra, que quer
manter as aparências a todo o custo, nem
que seja à custa da besta do merceeiro. É
uma hilariante crítica social, que só não é
atual pelo facto de aqui ainda se falar em
contos...

Local: Theatro Club, 21h45

Local: Galeria de Exposições do Theatro Club
Abertura: 6 de maio, 21h30

7 e 8 de maio
 

Técnica de Animação
Guidista de nível 3

 
Associação Guias de

Portugal – 1ª Companhia
de Fontarcada 

9, 10, 11 e 12 de maio

Fantoches Maria da Fonte

Os “Fantoches Maria da Fonte”, destinados aos alunos do 3º ano do
1.º Ciclo do Ensino Básico, tem como objetivo dar a conhecer a
história da Revolta da Maria da Fonte.
A Rede de Bibliotecas Escolares tem como finalidade o trabalho
conjunto com as escolas do Concelho, contribuindo para a melhor
agilidade dos nossos alunos tanto a nível curricular como a nível da
sensibilização e conhecimento do nosso património.

Local: Centro de Interpretativo Maria da Fonte, 09h30 e 14h30



MAIO

18 a 20 de maio 

Encontro Nacional de Boas Práticas Municipais – Team Building da Igualdade

Destinado a técnicos/as de Municípios, de ONG’s e a profissionais a desenvolver
atividade nas áreas que integram a ENIND e o Plano de Combate ao Tráfico de Seres
Humanos, este encontro realizar-se-á em modelo de TeamBuilding. 
Durante o evento, decorrerão sessões de trabalho e partilha das práticas municipais
realizadas em diferentes locais do país e também sessões expositivas de
especialistas.
O encontro decorrerá no parque aventura DiverLanhoso, local onde serão
promovidos momentos de discussão e debate de temas e ideias, sempre
aprofundando o sentimento de pertença e de networking.

14 e 15 de maio
 

Acampamento do Agrupamento 1059 
S. João de Rei

 
Local: Sobradelo da Goma

 

14 e 15 de maio

Fins-de-semana Gastronómicos
Sente-se à mesa com a gente
Senhor Bacalhau

Em Maio, aguçamos o apetite com o sempre típico
e nacional Bacalhau, servido com mão minhota.
Acompanhe com um Vinho Verde dos nossos.
Aceite o nosso convite e sente-se à mesa com a
gente.
Durante este fim-de-semana, aproveite os
descontos de 10% nas unidades de alojamento que
também se associam a esta iniciativa.

Local: estabelecimentos aderentes

15 de maio
 

Missa de Piedade - Promessas
 

Associação Guias de Portugal
1ª Companhia de Fontarcada 

 



MAIO

20 de maio

Caminhada Noturna do Dia Internacional dos Museus

Esta caminhada, que alia o bem-estar a uma maneira diferente de abordar o
património edificado do concelho, foi a forma que a Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso encontrou para se associar às comemorações do Dia Internacional dos
Museus, este ano com o tema “O Poder dos Museus”.

Local: Praça Eng.º Armando Rodrigues, 21h00
Inscrições: caminhadas@mun-planhoso.pt

Agrupamento 1059 S. João de Rei

22 de maio

Participação na Peregrinação ao Pilar

27 de maio

Comemoração do 99º aniversário CNE

Local: Sede escuteiros S. João de Rei
 

Dia 28 de maio

Convívio de Universidades Séniores
dos Rotary Clubes de Póvoa de
Lanhoso, Chaves, Fafe e Vizela

Local: Praça Engº Armando Rodrigues
Hora: 14h30

28 de maio

Atividade na Biblioteca, com o
objetivo de estimular o
funcionamento da Biblioteca das
Guias.

Associação Guias de Portugal
1ª Companhia de Fontarcada 

21 de maio
Rally Slot Terra do Ouro

Esta é uma prova pontuável para o
Campeonato Regional de Rally Slot de Braga
2022 e será disputado em pistas de asfalto
limpo. Em disputa estará o Grupo WRC e o
Troféu SRC Grupo B.

Local: Espaço Jovem, 14h30 - 18h30



MAIO

 

CURTA-METRAGEM
"INQUIETAÇÕES"

 

 

21 de maio

22 de maio

De 23 a 27 de maio

De 24 a 29 de maio

ANTESTREIA DA CURTA-METRAGEM 
Local: Theatro Club, 21h45

ESTREIA CURTA-METRAGEM
Local: Theatro Club, 15h30

APRESENTAÇÕES DA CURTA-METRAGEM 
Local: Estabelecimentos de ensino

EXIBIÇÕES DESCENTRALIZADAS 
NAS FREGUESIAS

24 de maio - Monsul;
25 de maio - Taíde;
26 de maio - Santo Emilião.

28 de maio

Prémio Maria da Fonte

No âmbito das comemorações dos 175 anos da Revolta da Maria da Fonte, o Município da Póvoa
de Lanhoso decidiu instituir o Prémio Maria da Fonte, de modo a homenagear a heroína
Povoense, Maria da Fonte, e todas as mulheres da Póvoa de Lanhoso. 

O Prémio Maria da Fonte visa distinguir sete personalidades Povoenses, do género feminino,
com destaque em diferentes áreas de atuação de foro local, nacional e internacional e que, por
essa forma, honram, prestigiam e promovem as gentes e as terras da Póvoa de Lanhoso. 

Local: Theatro Club, 21h00

29 de maio

Inauguração da
nova localização da
estátua da Maria da
Fonte e exibição da
curta-metragem
“Inquietação” 

Local: Fontarcada



MAIO

22 de maio

Comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade

Esta efeméride ambiental tem o objetivo de aumentar o grau de consciencialização e
conhecimento acerca da biodiversidade. Serão desenvolvidas atividades na horta, no
parque e no canteiro das plantas aromáticas e medicinais, propostas que visam
permitir a exploração da biodiversidade local.

Local: Centro de Interpretação do Carvalho de Calvos

JUNHO
Férias Ativas – Verão 2022

O Município disponibiliza um programa de
ocupação das férias, para jovens com
idades entre os 6 e os 16 anos. O programa
“Férias Ativas – Verão 2022” tem um
programa próprio e contempla atividades
lúdicas, pedagógicas, desportivas e
educativas, fazendo com que os/as jovens
possam passar umas férias diferentes.
Inscrições limitadas.

Local: Espaço Jovem e outros
Consultar programa e regulamento em
www.povoadelanhoso.pt

3 de junho

"ESTAÇÃO"

"ESTAÇÃO" é um espetáculo de teatro criado e adaptado a
partir de excertos da obra “Diálogos de Refugiados”, de
Bertolt Brecht. Esta é uma obra pouco conhecida, escrita
durante a II Guerra Mundial. É sobre estes textos que
encenador Bruno Laborinho faz surgir uma dramaturgia
que desenha um paralelismo entre o ambiente político e
sociocultural descrito por Brecht e o atual.

Local: Theatro Club, 21h45

4 de junho

Festival de Folclore 
Iniciativa promovida pelo Rancho Folclórico 
Maria da Fonte

Local: Junto ao Mosteiro de Fontarcada 



JUNHO
5 de junho

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente

O Dia Mundial do Ambiente é um evento
anual que tem como objetivo assinalar
ações positivas da sua proteção e
preservação, bem como alertar as
populações para a necessidade de o
defender. Ao longo de uma semana, o
Centro de Interpretação do Carvalho de
Calvos propõe-se a dinamizar atividades de
educação e sensibilização ambiental.

Local: Centro de Interpretação do Carvalho
de Calvos

De 11 de junho a 1 de julho

Exposição de Clemente Araújo

Clemente Alberto Vieira de Araújo nasceu na
freguesia de Verim, concelho da Póvoa de
Lanhoso, onde atualmente reside no lugar do
Bárrio. Viveu no Porto e cerca de 12 anos em
New Bedford, nos Estados Unidos, onde
trabalhou, por último, na área hospitalar. 
De regresso à sua terra natal decidiu partilhar
com o público os trabalhos feitos a título de
passatempo, mostrando-os em exposições
individuais e coletivas. Utiliza a técnica mista,
baseada no aproveitamento de restos dos mais
variados materiais.

Local: Galeria de Exposições do Theatro Club
Abertura: 11 de julho, 21h30

10, 11, 12 de Junho
 

Atividade do Agrupamento,
incluindo todas as secções

 
Agrupamento 1059

 S. João de Rei
 

Local a definir

11 junho

"A Escolinha dos Arautos"

No âmbito de um intercâmbio Teatral com o Grupo Cénico
Povoense, o Grupo D'Arte e Cultura de Esmoriz apresenta
este espetáculo.
Tudo está preparado para que seja uma aula agitada, em que
o menino Tonecas está sempre presente e a fazer as suas
asneiras, mas a verdade é que o Tonecas não vem…
Pensa então a professora que vai ser uma aula mais tranquila
até que…
Bem é melhor que comece o espetáculo!

Local: Theatro Club, 21h45



JUNHO

11 e 12 de junho

Caminhada com História

A Caminhada com História pretende proporcionar um fim-de-semana de evasão pelo
território povoense, explorando vários pontos de interesse patrimonial que foram, e
continuam a ser, determinantes para o desenvolvimento da região. A típica paisagem
minhota, caracterizada pelos seus relevos acentuados e vales encaixados e
verdejantes, formando verdadeiros cenários idílicos, promete despertar sensações
únicas em cada um dos participantes.

Ponto de encontro: Praça Eng.º Armando Rodrigues, 09h00
Inscrições: caminhadas@mun-planhoso.pt

17 de junho

Ateliê de Arqueologia Experimental

A arqueologia é uma ciência dedicada ao
estudo dos nossos antepassados, com base na
análise de artefactos e estruturas. Com este
ateliê pretende-se capacitar os mais novos para
a salvaguarda e valorização da nossa Herança
Cultural com a realização de simulações de
escavação arqueológica e restauro de
artefactos encontrados.

Local: A definir, 10h00
Inscrições: arqueologia@mun-planhoso.pt

12 de junho

Festa de Santo António

Associação Guias de Portugal
1ª Companhia de Fontarcada

20 junho

“ESTAÇÃO” no âmbito do Dia Mundial dos
Refugiados

Convidam-se alunos/as de escolas a assistir a
apresentação extra-debate/conversa sobre o
espetáculo e a temática abordada. 

Local: Theatro Club, horário a definir



GACI - Gabinete de Apoio ao 
Cuidador Informal 

O Município da Póvoa de Lanhoso
disponibiliza o Gabinete de Apoio ao
Cuidador Informal – GACI, que pretende ser
uma resposta individualizada de suporte aos
cuidadores informais para informação, apoio,
aconselhamento e encaminhamento.
Atendimento por marcação, de segunda a
sexta-feira, entre as 9h00 e as 18h00, nos
Serviços Sociais sitos no edifício da Casa da
Botica.

 253 639 700 / 253 639 794 /966 569 569
gaci@mun-planhoso.pt

Provedor do Idoso

Qualquer Povoense com mais de 65 anos
pode procurar o Provedor do Idoso, que está
disponível para ouvir, perceber, ajudar,
encaminhar e alertar para eventuais
problemas, dificuldades ou necessidades a
qualquer nível relacionadas com as pessoas
com mais idade.

Atendimento à quinta-feira, entre as 10h00 e
as 11h00, no Espaço do Idoso sito na Avenida
25 de Abril.

969 018 131 
provedor.idoso@mun-planhoso.pt

I N F O R M A Ç Õ E S  Ú T E I S

24 de junho

Participação na procissão de São João
Agrupamento CNE 1059 São João de Rei

Local: Igreja S. João de Rei

26 de junho

Festa de São João

Associação Guias de Portugal
1ª Companhia de Fontarcada 

20, 21, 22 e 23 de junho 

"Mané + Senhor Carvalho de Calvos - amigos improváveis"
Leituras Encenadas

Esta atividade tem como objetivo sensibilizar os mais novos
para a proteção do ambiente e espaços verdes.

A Rede de Bibliotecas Escolares pretende trabalhar, em
conjunto com as escolas do concelho, as matérias definidas
nas metas curriculares em cada ano letivo, transformando-
as em encenações lúdicas para consolidação de
conhecimentos. 

Locais: EB D. Elvira Câmara Lopes; EB António Lopes; EB do
Cávado, Jardins-de-infância de Garfe, Simães e Travassos,
10h00

JUNHO
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