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MENSAGEM DO PRESIDENTE

EDITORIAL
Continuamos a trabalhar para atrair investimento para o nosso
concelho, que potencie a criação de riqueza e a criação de emprego.
Este ano foram já celebrados vários contratos de investimento, que vão
criar várias centenas de empregos no nosso concelho e dessa forma
trazer uma nova esperança para muitas famílias penafidelenses. Em
breve haverá mais novidades neste domínio. São vários os projectos
que estão a ser analisados para que, oportunamente, se possam
instalar no nosso território.
Ao longo do último ano o nosso concelho continuou a ser presença
assídua nos meios de comunicação social nacionais, sempre pelas
melhores razões. Poucos municípios do país se podem orgulhar de
ter tanto tempo de antena na comunicação social nacional como o
nosso. O festival literário Escritaria assumiu-se como um dos maiores
eventos literários da lusofonia, homenageando este ano Mário Cláudio.
A Agrival, a maior Feira Agrícola do Norte e Centro de Portugal, contou
com a presença de um grande número de membros do governo de
Portugal e com o Vice-Ministro da Administração Estatal de Timor
Leste, além de várias personalidades de diversas áreas, que quiseram
também marcar a sua presença nesta grandiosa Feira.

Caros Penafidelenses:
Uma das principais obrigações de quem exerce funções autárquicas
é a de prestar contas aos eleitores. A revista municipal é uma das
oportunidades que temos, anualmente, para dar conta aos nossos
concidadãos da actividade municipal nesse período temporal.
Este ano o nosso desempenho municipal teve 3 momentos positivos
ao nível da avaliação externa. O primeiro foi a classificação obtida no
ranking das cidades. Um estudo independente, de uma consultora
internacional especialista em avaliação de territórios, classifica Penafiel
como a melhor cidade da região do Tâmega e Sousa para visitar, viver e
investir. Se tivermos em conta que a região integra 11 Municípios e mais
de 430 mil habitantes, ficamos mais cientes da importância da avaliação.

O Conselho Superior da Magistratura, presidido pelo Presidente do
Supremo Tribunal de Justiça, escolheu o nosso concelho para o seu X
Encontro Anual, trazendo a Penafiel os mais prestigiados nomes das
magistraturas judicias.

O segundo momento foi a publicação do Anuário Financeiro dos
Municípios Portugueses, editado recentemente pela Ordem dos
Contabilistas Certificados. De acordo com este documento o Município
de Penafiel tem um grau de endividamento inferior à média nacional e
foi a 7ª autarquia do país com maior volume de investimentos em 2014.
O nosso concelho encontra-se também no grupo dos 50 municípios
com maiores resultados económicos absolutos.

A Croisieurope, um dos mais importantes operadores turísticos do
Douro, celebrou um protocolo com o nosso Município para que os
turistas que fazem os cruzeiros do Douro venham visitar Penafiel e
conhecer o nosso concelho. Já era tempo de termos em Entre os Rios
uma verdadeira porta de entrada para o turismo no nosso concelho.
As obras nas nossas Freguesias continuam. Em todas, sem excepção.
Apesar das imensas dificuldades e constrangimentos que estamos a
atravessar.

A terceira boa notícia chegou com a publicação do ranking do ITM
(índice de Transparência Municipal), que avalia o grau de transparência
das acções municipais, sobretudo ao nível da quantidade e qualidade
de informação no site da Câmara Municipal. Pois neste ranking o nosso
Município subiu, relativamente a 2014, da posição 259 (2014) para a
posição 70 (2015), numa subida verdadeiramente meteórica de 188
lugares no ranking!

E, em todas as demais áreas da governação municipal, foram muitas
as dinâmicas que ao longo do último ano se fizeram sentir, para que o
nosso concelho seja cada vez mais coeso, desenvolvido e harmonioso.
O número de páginas da nossa revista não permite apresentar senão
uma amostra do muito trabalho que se desenvolveu ao longo deste
último ano autárquico.

Mas, mais importante que as avaliações externas, por mais
independentes, válidas e prestigiantes que sejam, conta a avaliação que
os nossos concidadãos fazem do nosso trabalho autárquico.

Desejo a todos os penafidelenses um Santo Natal e que o ano de
2016 seja sinónimo de mais desenvolvimento e mais qualidade de vida
para todos.

Ao longo deste segundo ano do nosso mandato continuamos com as
apostas que consideramos essenciais para o desenvolvimento do nosso
concelho e para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos.
Continuamos a apoiar os nossos concidadãos em dificuldades, agora
com a colaboração de várias Instituições de Solidariedade Social do
concelho, com quem celebramos protocolos de descentralização, para
facilitar a vida e o acesso às medidas de apoio social. Queremos um
concelho cada vez mais coeso e mais justo em termos sociais.

Antonino de Sousa
(Presidente)
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PELOUROS

ANTONINO DE SOUSA

antonino.sousa@cm-penafiel.pt

(PRESIDENTE)

PELOUROS
Coordenação Geral // Gestão Financeira // Relação com as Freguesias // Obras Municipais // Planeamento
e Ordenamento do Território // Empreendedorismo e Parques Empresariais
Marcação de audiências: Ana Santos: gap@cm-penafiel.pt

ALBERTO CLEMENTE SOUSA

alberto.clemente@cm-penafiel.pt

(VEREADOR)

PELOUROS
Desporto // Administração Geral e Assuntos Jurídicos // Serviços Gerais // Oficinas e Transportes
Marcação de audiências: Sérgio Bastos: sergio.bastos@cm-penafiel.pt

SUSANA OLIVEIRA

susana.oliveira@cm-penafiel.pt

(VICE-PRESIDENTE)

PELOUROS
Cultura // Sustentabilidade Ambiental (Água e Saneamento) (Eficiência Energética) // Gestão de Informação,
Modernização Administrativa e Gestão da Qualidade // Cooperação Externa e Geminações // Desenvolvimento
Rural // Cidadania, Saúde e Defesa do Consumidor // Juventude e Tempos Livres
Marcação de audiências: Alexandra Almeida: alexandra.almeida@cm-penafiel.pt

ADOLFO AMÍLCAR MORENO

adolfo.amilcar@cm-penafiel.pt

(VEREADOR)

PELOUROS
Gestão Urbanística // Informação Geográfica e Cartografia // Fiscalização Municipal // Turismo e Relações
com a Galiza // Actividades Económicas // Etnografia // Artesanato e Produtos Locais
Marcação de audiências: Carla Almeida: carla.almeida@cm-penafiel.pt

RODRIGO LOPES

rodrigo.lopes@cm-penafiel.pt

(VEREADOR)

PELOUROS
Educação // Recursos Humanos // Protecção Civil e Defesa da Floresta
Marcação de audiências: Alexandra Almeida: alexandra.almeida@cm-penafiel.pt

DANIELA OLIVEIRA

daniela.oliveira@cm-penafiel.pt

(VEREADORA)

PELOUROS
Família e Inclusão Social
Marcação de audiências: Alexandra Almeida: alexandra.almeida@cm-penafiel.pt
*Vereadora em regime de substituição.
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DESTAQUES

‘‘ Nos últimos anos temos desenvolvido um conjunto de valências e projetos
em vários níveis, com o único objetivo de melhorar e reforçar a qualidade de
vida de todos os penafidelenses, sem exceção. Trabalhamos e continuaremos a
trabalhar afincadamente nas diversas áreas como o combate ao desemprego,
a coesão territorial, combate às fragilidades sociais, a educação, o turismo, as
acessibilidades e os equipamentos de proximidade.“
Antonino de Sousa - ‘Penafiel continua a ser o melhor território para viver’
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DESTAQUES

Professores desenvolvem mobiliário
escolar focado na saúde corporal

Dois professores do agrupamento de escolas Joaquim Araújo em
Penafiel, Emília Alves e Duarte Nuno Carneiro, desenvolveram uma
linha de mobiliário escolar que resulta de um projeto científico de
investigação sobre a postura corporal.

A cadeira está preparada para fazer um ajustamento simultâneo
em três pontos (altura do assento, profundidade do assento e altura
do encosto), fundamentais ao conforto e suporte anatómico do aluno
sendo a mesa igualmente ajustável (em altura e inclinação do tampo).

Esta nova linha de mobiliário evolutivo permite acompanhar e
respeitar as fases de crescimento de cada criança para ser utilizada no
primeiro ciclo ou seja para crianças entre os 6 e os 9/10 anos.

No âmbito do estudo surgiu uma parceria com o Município de
Penafiel que apoiou o próprio estudo e que equipou 16 salas de aula
em 4 centros escolares distintos.

Penafiel acolheu o X Encontro Anual do
Conselho Superior da Magistratura
Realizou-se, no dia 6 e 7 de Novembro, o X Encontro anual do
conselho superior da magistratura, no Park Hotel & SPA, em Penafiel.
O tema deste encontro foi “Gestão estratégica dos Tribunais”, e teve
a participação de magistrados judiciais espanhóis e franceses.
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Penafiel - Combate ao desemprego e
reabilitação urbana criam projeto inovador
A pensar precisamente no centro histórico e para evitar a degradação
das fachadas de dezenas de edifícios, o Município de Penafiel está
trabalhar no projeto “património ativo” que consiste em assumir junto
dos interessados, 70% das despesas com materiais de construção e
ainda fornecer a mão-de-obra necessária.
Com este projeto, os proprietários só pagam 30% dos materiais
assumindo o Município o restante, bem como a mão-de-obra,
permitindo recuperações estéticas e de requalificação gerais.
O “Programa Património Ativo” resulta de uma parceria financeira
entre o IEFP e a Câmara Municipal de Penafiel e apresenta-se também
como uma medida social de emprego e inserção profissional.

Penafiel VAI continuar COM O IMI na taxa mínima

E vai baixar ainda em 20% para as famílias com três ou mais filhos

A medida da redução de 20% do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) para as famílias com três ou mais filhos foi agora possível após a
alteração legislativa que o Governo introduziu no Orçamento do Estado,
no âmbito dos apoios à natalidade.

Depois de o Município de Penafiel ter sido pioneiro, em 2013, na
adoção de medidas que beneficiam as famílias com mais filhos, por
exemplo, nos descontos nos tarifários de água, saneamento e resíduos
sólidos urbanos e no apoio ao arrendamento, a Câmara Municipal de
Penafiel vai continuar a manter, em 2016, a taxa mínima do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) e vai reduzir até 20% para as famílias
com três ou mais filhos.
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Câmara de Penafiel
entregou novos
equipamentos às
3 corporações
de Bombeiros do
Concelho
Este material surgiu de um protocolo de colaboração entre a CIM-TS
(Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa) e a Câmara Municipal
de Penafiel no âmbito de uma candidatura do Programa Operacional
da Região Norte do Qren, com o objetivo de servir os bombeiros com
equipamentos de proteção individual.

O Município de Penafiel entregou nas 3 corporações de Bombeiros
do Concelho (Entre-os-Rios, Paço de Sousa e Penafiel) novos
equipamentos de proteção individual para combate a incêndios em
espaços naturais, num investimento do Município de cerca de 12.500
euros correspondente a cerca de 25% do valor total de 52.000 euros,
valor que contou ainda com a comparticipação de fundos comunitários
e da Autoridade Nacional da Protecção Civil.

Ao todo foram entregues 495 novos equipamentos para melhorar o
combate a incêndios em espaços naturais.

MUNICÍPIO ASSINOU 10 CONTRATOS DE
INVESTIMENTO NO CONCELHO

Assinados na presença do Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, os
contratos preveem a criação de 150 novos postos de trabalho no
Concelho de Penafiel.

A Câmara Municipal de Penafiel assinou, no dia 3 de março, com
vários investidores contratos de concessão de apoio ao investimento
que representam um investimento na ordem dos 10 milhões de euros.
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Penafiel continua a ser o melhor
território para viver e visitar do Vale do
Sousa e Baixo Tâmega

concretamente na 15.ª da lista, subindo 1º lugar face a 2014, que se
encontrava em 16º lugar. O estudo aponta ainda Penafiel entre as
melhores 50 cidades do país (49.ª), registando uma subida de 53º para
49º lugar, fixando-se assim no Top 50 das melhores cidades para viver,
visitar e investir, em Portugal.

De acordo com o 2º estudo realizado pela consultora internacional
Bloom Consulting, Penafiel continua a ser a melhor cidade da região do
Tâmega e Sousa, com melhor qualidade de vida, maior capacidade de
atrair turistas e de investimento.
Os dados desta consultora colocam Penafiel entre as marcas
mais valiosas da região Norte, fixada no Top 15 Região Norte, mais
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Penafiel estabelece parceria com empresa para
limpar estradas após acidentes rodoviários

nos termos da legislação em vigor, sendo estes objeto de rastreio e
comunicação à Agência Portuguesa do Ambiente do Ministério
do Ambiente, nomeadamente através do preenchimento do Mapa
Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) no Sistema Integrado de
Licenciamento do Ambiente (SILIamb).

O Município de Penafiel reforçou a sua aposta na prevenção
rodoviária com a assinatura de um protocolo com a empresa “Eurosistra
Portugal”, empresa especializada na limpeza e restabelecimento das
condições de segurança na estrada após acidentes de viação.
Os resíduos recolhidos são posteriormente tratados/eliminados

Penafiel inaugurou banco de jardim
com conceito inovador de produção de
energia no próprio local
PROJETO PRODUZIDO PELA EMPRESA PENAFIDELENSE
SUNPOR - ENERGIAS DE PORTUGAL

Este mobiliário urbano, construído em pedra acrílica e em forma de
coração, representando o logótipo “Sentir Penafiel”, pretende juntar
a vertente da utilização do banco de jardim com o conceito inovador
da produção de energia no próprio local, permitindo a utilização de
tomadas de energia para carregar o seu telemóvel, computador
portátil, tablet, consola de jogos, entre outros equipamentos elétricos.

O Município de Penafiel inaugurou, no dia 5 de junho, Dia Mundial
do Ambiente, um banco de jardim – banco energeticamente autosustentável, situado no parque intergeracional da Quinta das Lages,
com um conceito inovador de produção de energia no próprio local.
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OBRAS

“Concluímos um ciclo de inaugurações de 4 Centros Escolares no nosso Concelho,
que envolveu um investimento na ordem dos 6 milhões de euros. Estes novos
Centros Escolares apresentam condições de excelência para as nossas crianças.”
Antonino de Sousa - Inauguração Centro Escolar de Irivo

OBRAS

Vila de Abragão inaugura Parque de Lazer

A Vila de Abragão inaugurou no dia 16 de agosto o novo Parque de
Lazer, situado junto à margem do rio Tâmega.
O denominado Parque de Lazer de Abragão, localiza-se na margem
direita do rio Tâmega, junto à albufeira da barragem do Torrão. O projeto
desta obra, foi pensado e realizado, tendo por base a sua localização,
que apresenta um forte cunho rural.
O parque está equipado com instalações sanitárias vocacionadas
para a utilização pública e autónoma. O acesso a estas instalações, fazse paralelamente à linha do rio, através de um passadiço de madeira.
O projeto de arquitetura procurou ter em conta uma correta integração
no contexto natural do espaço.
A Vila de Abragão viu ainda ser requalificada a rua do Pereiro.

Câmara e ACES visitam nova rampa de
acesso da Unidade de Saúde de Abragão
A Câmara Municipal de Penafiel e o Agrupamento de Centros de
Saúde (ACES) Tâmega II - Vale Sousa Sul visitaram a Unidade de Saúde
de Abragão, unidade que beneficiou de uma nova rampa de acesso.
As obras realizadas na Unidade de Saúde de Abragão, numa parceria
entre o ACES e a Câmara Municipal de Penafiel, permitem salvaguardar
questões relacionadas com os princípios de igualdade de direitos,
oferecendo uma melhor acessibilidade, por parte dos utentes com ou
sem mobilidade reduzida, à unidade de saúde do SNS de Abragão.
O ACES Tâmega II - Vale Sousa Sul, em articulação com a
Administração Regional de Saúde do Norte, anunciou ainda contratação
de profissionais de saúde para colmatar a carência sentida em toda a
região do Tâmega, atribuindo um médico de família a cada unidade de
saúde de Abragão, Rio de Moinhos e Galegos, salvaguardando assim
médico de família a todos os utentes inscritos nas unidades.

12

OBRAS

Boelhe inaugura nova Casa Mortuária

A comunidade de Boelhe inaugurou, no dia 3 de maio, a Casa
Mortuária da sua freguesia.

românico, que atualmente constitui uma importante referência
patrimonial da Freguesia de Boelhe e do Concelho de Penafiel.

A Casa Mortuária de Boelhe, situada nas imediações da Igreja de
S. Gens, é um edifício de arquitectura religiosa medieval, do estilo

Nesta ocasião foi ainda inaugurada a pavimentação da Rua de
Montinho a Parafita.

Bustelo inaugurou requalificação do
espaço envolvente da Capela do Nosso
Senhor do Calvário e a Ponte Maria da
Cunha Luís

A intervenção na Capela do Nosso Senhor do Calvário permitiu criar
um acesso mais seguro e confortável à capela e que, simultaneamente,
lhe conferiu uma maior dignidade.

O Município de Penafiel e a Junta de Freguesia de Bustelo
inauguraram, no dia 18 de outubro, a requalificação da Capela do Nosso
Senhor do Calvário e a Ponte Maria da Cunha Luís, num investimento
da Câmara Municipal de Penafiel de cerca de 350 mil euros.
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Presidente da Câmara Municipal de
Penafiel visitou obras efectuadas na
freguesia de Cabeça Santa

EP (Estradas de Portugal), dado que, esta rua irá estabelecer ligação
com a EN106.

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa e
seu executivo, juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de
Cabeça Santa, Sérgio Barbosa, visitaram as obras efectuadas na Rua
do Castelhão.

A curto prazo o Centro Escolar da Freguesia será equipado também
com uma nova cobertura de acesso ao equipamento, com o objectivo
de oferecer mais qualidade às crianças do Centro Escolar de Cabeça
Santa.

No âmbito da visita, a comitiva visitou ainda o local da futura rua da
Lamosa, projecto de beneficiação em curso e que aguarda parecer da

Freguesia de Guilhufe e Urrô apresentou
projeto para Centro de Dia e ATL

e à infância. Este espaço vai acolher 30 utentes no Centro de Dia e 40
crianças no serviço de ATL, bem como vai dispor de serviço de apoio
ao domicílio (SAD).

Decorreu no dia 14 de dezembro, na Freguesia de Guilhufe e Urrô,
a apresentação do projeto das futuras instalações do Centro de Dia
e ATL (Atividades de Tempos Livres), a promover pela Associação de
Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe e Urrô.

Entretanto foi lançada a primeira pedra da obra, que deve iniciar no
início de 2016.

O Centro de Dia e ATL da Freguesia de Guilhufe e Urrô tem como
objetivo servir de instalações para os serviços de apoio à terceira idade
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Penafiel tem mais 4 novos e modernos
Centros Escolares
A Câmara Municipal de Penafiel concluiu o ciclo de inaugurações
dos quatro novos Centros Escolares no Concelho. Os novos Centros
Escolares situam-se nas freguesias de Boelhe, Termas de São Vicente,
Irivo e Duas Igrejas.

Os novos Centros Escolares apresentam condições de excelência
para as crianças, desde as salas de aula, as áreas exteriores, os parques
de jogos e os espaços de lazer.

Boelhe

Irivo

Duas Igrejas

Pinheiro

Município inaugura balneários de apoio
ao pavilhão desportivo dE Capela
Realizou-se no dia 25 de julho, a inauguração dos balneários do
pavilhão desportivo da freguesia de Capela.
Este projeto nasceu da necessidade de dotar o pavilhão desportivo
de Capela de balneários, e de espaços de apoio indispensáveis para
este equipamento, que se localiza na Alameda da Junta de Freguesia
de Capela.
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Moto Clube do Vale do Sousa inaugura
nova sede - A Casa do Motociclista

A inauguração destas novas instalações decorreu depois do protocolo
estabelecido, entre o Município de Penafiel e o Moto Clube do Vale do
Sousa, para a cedência do espaço das instalações do antigo jardim-de-Infância de Gandra, na Freguesia de Guilhufe e Urrô.

O Moto Clube Vale do Sousa inaugurou a sua sede, a casa do
motociclista, em Guilhufe-Urrô/Penafiel, no dia 10 de junho. A festa de
abertura da nova sede contou com a presença de muitos motociclistas,
vindos de vários pontos do país, que quiseram estar presentes na
abertura das novas instalações.

Comunidade escolar inaugurou obras de
requalificação da Escola de Figueira
hall de entrada, na área de circulação e nas instalações sanitárias.
As duas salas de aula do 1.º ciclo do ensino básico, com capacidade
para 52 alunos, permitirão o funcionamento da escola em regime
normal, facilitando deste modo a implementação das atividades de
enriquecimento curricular.

Decorreu no dia 6 de março, a inauguração das obras de requalificação
da Escola Básica do 1.º Ciclo de Figueira, do Agrupamento de Escolas
de Paço de Sousa.
As obras de requalificação incidiram em todo o edifício, mais
concretamente na demolição e construção de tetos, coberturas,
paredes e pisos, nas duas salas de aula, na sala para docentes, no
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Município de Penafiel inaugura Centro
Interpretativo da Aldeia de Quintandona,
em Lagares e Figueira

bem como promover a divulgação deste lugar patrimonial.

Foi inaugurado no dia 12 de setembro o Centro Interpretativo da
Aldeia de Quintandona, na freguesia de Lagares e Figueira.

O Centro Interpretativo de Quintandona está ainda equipado com
um edifício de apoio ao BTT.

O Centro Interpretativo da Aldeia de Quintandona tem como
objectivo proporcionar o acolhimento e apoio aos potenciais visitantes

Luzim e Vila Cova com novo Parque de
Lazer e Polidesportivo
lazer e desporto, um edifício destinado a balneários de apoio, equipado
com 2 balneários e instalações sanitárias.

O Município de Penafiel inaugurou, no dia 21 de junho, o Parque de
Lazer e Polidesportivo da freguesia de Luzim e Vila Cova.
Esta intervenção teve como objectivo o melhoramento de um espaço
de utilização pública, no sentido de proporcionar infra-estruturas de
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Presidente da Câmara visitou obras a
decorrer na freguesia de Croca
O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, e
o Presidente da Junta de Freguesia de Croca, António Líbano, visitaram,
no dia 25 de setembro, as obras a decorrer na freguesia de Croca.
Na freguesia de Croca estão a decorrer as obras de ampliação do
cemitério da freguesia, no sentido de ampliar o recinto numa nova
plataforma para a instalação de sepulturas e jazigos e a construção de
uma habitação unifamiliar, situada no lugar de Acucanha, no âmbito do
alargamento do cemitério.

Executivo da Câmara de Penafiel visitou
obras nas Freguesias de Capela e Galegos

Galegos

Capela

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa
e seu executivo, visitaram no dia 30 de novembro, várias obras, nas
freguesias de Capela e Galegos.

Esta empreitada, na freguesia da Capela, permitiu pavimentar a Rua
das Agras, e assim melhorar a circulação automóvel com a aplicação de
cubos numa extensão aproximada de 400 metros.

No decorrer desta visita às obras pelo Concelho, o Presidente da
Câmara Municipal de Penafiel e seu executivo, visitaram a pavimentação
da Rua das Agras na Freguesia da Capela.

Na freguesia de Galegos, os executivos visitaram a beneficiação e
alargamento da Rua do Barreiro, a construção de passeios da Avenida do
Carvalheiro e as obras do alargamento e pavimentação da Rua do Perrelo.

GOVERNO oficializA construção do novo
Posto Territorial da GNR de Paço de Sousa
A Ministra da Administração Interna, Anabela Miranda Rodrigues,
esteve em Paço de Sousa, nas instalações da Junta de Freguesia, para
presidir à cerimónia de assinatura do protocolo para a construção do
novo Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Paço
de Sousa, protocolo firmado entre o Município de Penafiel e a GNR.
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inaugurADAS obras de requalificação naS
EscolaS BásicaS de Oldrões e Santa Marta

Oldrões

Santa Marta

O Município de Penafiel inaugurou as obras de beneficiação e de
reabilitação na Escola EB1 de Oldrões e na Escola Primária de Santa
Marta. As cerimónias de inauguração destas obras decorreram no âmbito
das festividades do final do ano letivo assinalado pelas respetivas escolas.

Foi também construído um campo de jogos, no sentido de
proporcionar um espaço adequado às atividades escolares.
Na Escola Básica de Oldrões, foi executada uma ampliação, para
incorporar um espaço destinado a instalações sanitárias de alunos,
professores e pessoas de mobilidade reduzida. Ao nível dos arranjos
exteriores, toda a área de recreio foi repavimentada, sendo também
executado um parque infantil.

As obras na Escola Básica de Santa Marta consistiram na reabilitação
e melhoria das condições gerais das instalações. Foi executada uma
ampliação para incorporar um espaço para serviço de refeições,
cantina, complementando assim o salão polivalente, na perspetiva
de criar um volume único, evitando assim que os alunos tenham que
transitar pelo exterior.

VILA DE Paço de Sousa ganha novos
acessos de circulação

Cadeade à Rua de Sades, situada na zona de Cadeade e da nova Rua
Dr. Fernando Maria Alberto de Seabra, na freguesia de Paço de Sousa.

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa,
juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Paço de
Sousa, Arlindo de Sousa e respetivo executivo, visitaram as obras do
alargamento e pavimentação do caminho que liga a Rua Central de

Esta empreitada teve como objetivo principal pavimentar a Rua que
liga a Rua Central de Cadeade à Rua de Sades.
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Paço de Sousa inaugura requalificação da
Ponte de Areias e da Avenida da Liberdade

A beneficiação e pavimentação da Avenida da Liberdade (E.M.106-3)
entre a Ponte de Areias e o entroncamento da E.M.160-3 com Rua
da Estrada Velha, permitiu a execução de sinalização horizontal, assim
como a execução de coletor de águas pluviais entre a Rua da estrada
Velha e o ribeiro de forma a reforçar o caudal do existente.

No âmbito das celebrações do 24º aniversário de elevação de Paço de
Sousa a Vila, o Município de Penafiel inaugurou as obras de requalificação
da Ponte de Areias e da Avenida da Liberdade (E.M.106-3).
A beneficiação da Ponte de Areias, implantada no Rio Sousa e que
liga os concelhos de Penafiel e Paredes pelas freguesias de Paço de
Sousa e Cête, consistiu na substituição e alargamento da plataforma
rodoviária da referida ponte. Procedeu-se ao alargamento dos passeios,
colocação de guarda corpos e railes de proteção. Foram também
beneficiados os passeios de acesso à ponte.

Foram beneficiadas as passadeiras junto à rotunda, com alteração do
material existente para cubos, de forma a criar uma melhor visibilidade,
bem como uma tentativa de diminuição de velocidade dos veículos e
assim garantir uma maior segurança para os peões.

Lar e Centro de dia Padre Américo INAUGURADO
A freguesia de Paço de Sousa inaugurou no dia 10 de maio o Lar
e Centro de Dia Padre Américo.
O Lar e Centro de Dia Padre Américo é um equipamento social,
construído de raiz, destinado a acolher a população sénior da
região. Este novo equipamento vai intervir em 3 valências: serviços
de Centro de Dia, Lar de Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário.
O Centro de Dia vai prestar serviços que contribuem para a
manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida, visando a
promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência
ou o seu agravamento.
O Lar e Centro de Dia Padre Américo está preparado para receber
28 utentes no lar, 30 utentes em Centro de Dia e 20 no Serviço de
Apoio Domiciliário.
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requalificaÇÃO DA estrada C.M. 1293 de
Marecos a Milhundos

Esta empreitada teve como objetivo principal melhorar a circulação
automóvel com a aplicação de camada de betuminosa numa extensão
aproximada de 1500 metros, já que é uma estrada com bastante
tráfego automóvel.

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa,
juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Penafiel, Micael
Cardoso, e respectivos executivos, visitaram as obras de beneficiação e
pavimentação da estrada C.M. 1293 que liga Marecos a Milhundos, na
Freguesia de Penafiel.

Câmara Municipal de Penafiel visitou
obras a decorrer em Novelas

Rua Central de Chaves onde a prioridade é a criação de um percurso
de conforto pedonal central.

A segunda fase das obras de requalificação da Rua Central de Chaves
vai permitir dar prioridade à circulação pedonal, não descurando a
circulação automóvel. Esta segunda fase está focada no redesenho da
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Governo oficializa início do projeto do
corredor do IC35

cerimónia que contou com a presença do Presidente do Conselho
de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, SA,
António Ramalho e do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel,
Antonino de Sousa.

O Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e
Comunicações, Sérgio Monteiro esteve em Penafiel para presidir
à apresentação do projeto do IC35 e à assinatura do contrato da
empreitada de requalificação da EN 15 (Penafiel – Paredes), numa

Vila de Rio de Moinhos inaugura campo de
jogos do Sport Club de Rio de Moinhos

de Lourenço Pinto, Presidente da Associação de Futebol do Porto e
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel.

O Município de Penafiel inaugurou, no dia 25 de abril, o relvado
sintético, do Campo de Jogos de Rio de Moinhos, casa do Sport Clube
de Rio de Moinhos, numa cerimónia que contou com a presença
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Rio de Moinhos inaugurou Casa Mortuária

de Penafiel, Antonino de Sousa e seu executivo.

A freguesia de Rio de Moinhos inaugurou, no dia 20 de junho, a Casa
Mortuária, no âmbito das celebrações alusivas ao 24º aniversário da
elevação de Rio de Moinhos a Vila, numa cerimónia que contou com
a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos,
Henrique Martins, e seu executivo e do Presidente da Câmara Municipal

A nova Casa Mortuária de Rio de Moinhos, situada junto à igreja,
resulta de uma construção moderna com um amplo espaço de
receção, uma sala fúnebre, casas de banho e uma arrecadação.

Sebolido inaugura Biblioteca e Exposição
fotográfica “ Um Olhar sobre Sebolido”

livros, do qual fazem parte vários romances, alguns jogos didácticos,
uma enciclopédia e vários livros de literatura infantil.

A Biblioteca da Freguesia de Sebolido, equipada com os 3
computadores, já existentes, e com acesso à internet, tem agora à
disposição da comunidade uma coleção de aproximadamente 100
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Presidente da Câmara visita obras a
decorrer na freguesia de Sebolido

Ainda neste âmbito, o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel
e o seu executivo aproveitaram a ocasião para visitar a Associação
Sebolido Activo, associação que beneficiou de várias obras no que diz
respeito às acessibilidades para todos e de restruturação na sua sede,
cedida pela Câmara Municipal de Penafiel.

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa
e Maria do Carmo Filipe, Presidente da Junta de Freguesia de Sebolido
visitaram as obras de pavimentação e beneficiação da Rua do Barreiro.
As obras de pavimentação e de beneficiação da Rua do Barreiro da
Freguesia de Sebolido vão melhorar o acesso às habitações existentes
nesta via.

Bispo do Porto veio a Penafiel inaugurar
Complexo Paroquial de Jugueiros – Portela

O novo Complexo Paroquial de Jugueiros, situado no lugar de
Jugueiros/Portela, freguesia das Termas de São Vicente, integra uma
capela mortuária, salas de catequese, instalações sanitárias e sala
polivalente.

Decorreu no dia 2 de maio a Inauguração do Complexo Paroquial
de Jugueiros – Portela, na freguesia das Termas de S. Vicente, numa
cerimónia que contou a presença do Bispo do Porto, D. António
Francisco dos Santos e do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel,
Antonino de Sousa.
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Penafiel inaugurou Loja do Turismo e do
Cidadão das Termas de S. Vicente

O Município de Penafiel inaugurou no dia 29 de maio a Loja
do Turismo e do Cidadão das Termas de S. Vicente, equipamento
enquadrado na estratégia do Município, em conjunto com a Agência
para a Modernização Administrativa, para a descentralização dos
serviços prestados pelas Lojas do Cidadão por todo o território
penafidelense.

Termas de São Vicente com loja do Turismo
No que diz respeito à Loja do Turismo, este serviço é coordenado
pelo Pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Penafiel e, para
além dos habituais serviços de promoção e divulgação da região e de
suporte aos turistas, a Loja do Turismo das Termas de São Vicente vai
disponibilizar ainda produtos tradicionais da região.

obras de requalificação na Freguesia de
S. Mamede de Recezinhos
Rua de Lordelo melhorou o trânsito da circulação automóvel e ganhou um novo muro de
suporte da pavimentação
O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa
e seu executivo, juntamente com a Presidente da Junta de Freguesia
de S. Mamede de Recezinhos, Alexandra Sousa e respectivo executivo,
visitaram as obras de requalificação e beneficiação do pavimento da
Rua de Lordelo.
A Rua de Lordelo vai ainda beneficiar o acesso à futura zona industrial
de Recezinhos, valorizando, assim, toda aquela zona da freguesia.
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Valpedre inaugurou várias obras

1, na Rua João PauloII; alargamento, pavimentação e saneamento da
Rua de Vilela; alargamento da Rua do Calvário; construção da conduta
de águas pluviais, na Rua Dr. Aurelino Campos e o restauro da Casa
Paroquial.

A freguesia de Valpedre inaugurou, no dia 20 de setembro, um
conjunto de obras.
No total foram concluídas seis obras, a saber: a pavimentação da Rua
da Lameira; construção do muro de suporte da estrada municipal 590-

Penafiel inaugura primeiro Centro de
Atividades Ocupacionais (CAO) para pessoas
com Síndrome de Asperger, no Norte do País

Funcionalidade/Síndrome de Asperger, o primeiro no Norte do País.

Depois do Município de Penafiel ter cedido a antiga Escola Primária
do Prazo, na freguesia de Valpedre, à Associação Portuguesa de
Síndrome de Asperger (APSA), a Câmara Municipal de Penafiel e
a APSA-Norte, inauguraram em Janeiro passado, em Valpedre, o
novo Centro de Atividades Ocupacionais para autistas de Elevada

O Centro de Atividades Ocupacionais de Valpedre tem uma
ocupação máxima de 20 utentes, jovens e adultos com idades
superiores a 18 anos, os quais poderão usufruir de várias atividades.
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Canelas com 2 novos Castelões tem novo
parques infantis
arranjo urbanístico
Os parques, situados na Rua Nossa Senhora de Fátima e na
Avenida da Bela Vista, têm ao dispor da comunidade infantil vários
equipamentos, desde escorregas, baloiços, rampas, e escadaria de
tubos. O parque está equipado com pavimento sintético amortecedor.

Estão a decorrer as obras do arranjo urbanístico na freguesia de
Castelões entre a EN 211-1 e o Quelho da Igreja.

FONTE ARCADA COM
NOVOS ACESSOS

Câmara realizou
obras EM Peroselo

A Câmara Municipal de Penafiel realizou a pavimentação e
beneficiação da Rua da Portela, e construiu ainda uma vaia de
estacionamento em frente ao Centro Escolar de Fonte de Arcada.

O Município procedeu ao arranjo urbanístico do cruzamento da
Devesa e à pavimentação e beneficiação da Rua do Entroncamento,
na freguesia de Peroselo.
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Avenida da Liberdade Obras de
repavimentada em
Beneficiação em
Duas Igrejas
SantiAgo/Penafiel
Estão a decorrer as obras de repavimentação na Avenida da
Liberdade, que faz a ligação entre a freguesia de Duas Igrejas e a
freguesia de Rans.

A Câmara Municipal de Penafiel beneficiou e pavimentou a Rua de
Novelhe, que liga Santiago a Paredes.

Câmara beneficia
Avenida de São
Simão, na Freguesia
de Guilhufe e Urrô

Município DE PENAFIEL
requalificou Escola
EB1 de Covilhô, em
Novelas

Estão concluídas obras de beneficiação e pavimentação na
Avenida de São Simão, na freguesia de Guilhufe e Urrô.

O Município de Penafiel efetuou obras de requalificação e
alargamento da escola EB1 de Covilhô, na freguesia de Novelas.
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Rio de Moinhos com arranjo urbanístico
no Centro da Vila

A Câmara Municipal de Penafiel realizou obras no centro da Vila de Rio de Moinhos com o arranjo urbanístico em Cans.

Município vai equipar cais de Entre-os-Rios
com instalações sanitárias E balneários
No sentido de melhorar as condições de acolhimento do crescente
número de pessoas que visitam o aglomerado de Entre-os-Rios e nele
usufruem do contacto com o rio, prevê-se a construção na freguesia
de Eja, de um equipamento nas imediações do cais, que integrará para
além de um conjunto de instalações sanitárias para ambos os sexos
e pessoas com mobilidade reduzida e/ou condicionada, um bloco de
balneários e respetivos espaços técnicos de apoio.
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Rio Mau inaugura nova Biblioteca

A Câmara Municipal de Penafiel e a Junta de Freguesia de Rio
Mau inauguraram, no dia 15 de novembro, a Biblioteca de Rio Mau.
Durante a cerimónia foi anunciada a aquisição da Casa da Sobreira,
importante e emblemático edifício da freguesia, num investimento
do Município de Penafiel, que passará a ser património público, e
ainda a instalação do futuro “Espaço do Cidadão” em Rio Mau.
A Junta de Freguesia, em articulação com a Câmara Municipal
de Penafiel, desenvolveu uma série de obras importantes para
a comunidade como os casos da pavimentação da Rua da Vieira à
Bandulha, a Pavimentação da Rua do Almeja, e a eletrificação da
marginal de Rio Mau, que se encontra numa fase final.

Zona Industrial de Penafiel nº2 com novo
e requalificado acesso
Depois da repavimentação das vias que servem a zona industrial
nº1, da requalificação da Rua do Picoto, troço que liga a EN 320
até à Zona Industrial nº2, a Câmara Municipal de Penafiel, no
âmbito da sua aposta no apoio ao investimento e da promoção do
emprego, através do Plano Municipal de Atração de Investimento,
concluiu as obras de beneficiação e pavimentação da Rua José da
Paz Brandão Rodrigues dos Santos (acesso à zona industrial nº2),
na freguesia de Penafiel.
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SOCIAL

“Vamos disponibilizar os meios necessários para beneficiar toda e qualquer
situação de carência social, em qualquer parte do nosso Concelho. Vamos
continuar a trabalhar para que todos os penafidelenses sejam tratados de igual
forma e que continuem a beneficiar desta dinâmica de solidariedade.”
Antonino de Sousa - Assinatura de protocolo para descentralização dos serviços municipais de apoio social

SOCIAL

Município de Penafiel assina protocolos
com IPSS´s do Concelho e descentraliza
serviços municipais de apoio social

- Centro Social e Paroquial St. Estevão de Oldrões

O Município de Penafiel acolheu no dia 25 de setembro, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, a cerimónia de assinatura do protocolo
de colaboração entre a Câmara Municipal e 14 Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS’S) –

- Centro Social de Recesinhos – CSR
MEDIDAS DISPONÍVEIS NOS 14 PONTOS DE APOIO SOCIAL
DESCENTRALIZADO DO MUNICÍPIO DE PENAFIEL:

Este protocolo de colaboração, um projeto de acesso às
candidaturas de apoio social, vai possibilitar uma descentralização
territorial do serviço público de apoio social, no âmbito do Plano
Municipal Solidário (PMS), com o objectivo de ajudar todos os
cidadãos penafidelenses mais carenciados que residam em freguesias
distantes da sede do Município.

- Apoio ao arrendamento
- Banco Municipal de bens e ajudas
- Comparticipação em medicação para a saúde mental
- Comparticipação em medicação para idosos e reformados

- Associação de Sol. Social e Cultural para o Desenvolvimento de Rans

- Comparticipação em medicação para crianças e jovens

- Associação de Solidariedade Social de Vila Cova

- Fundo de emergência social de apoio ao corte de energia

- Associação para o Desenvolvimento de Lagares

- Serviço de pequenas reparações domésticas

- Associação para o Desenvolvimento de Boelhe

- Voluntariado de proximidade

- Associação para o Desenvolvimento Duas Igrejas
- Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Rio Mau
- Associação para o Desenvolvimento de Paço de Sousa
- Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos
- Associação para o Desenvolvimento de S. Mamede de Canelas
- Casa do Povo de Peroselo
- Centro Social e Cultural de Abragão
- Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria de Irivo
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“Hoje temos uma escola do Ensino Superior a abrir portas, e com sede no nosso
Concelho. O ISCE DOURO apresenta uma oferta formativa pensada para a
região do Tâmega e Sousa e para as suas necessidades. Esta é uma aposta clara
do Município pois acreditamos na capacidade de evolução e crescimento das
instituições de Ensino Superior nesta região do Tâmega e Sousa.”
Antonino de Sousa - Inauguração do ISCE Douro em Penafiel
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Município de Penafiel dá continuidade ao
programa “Fruta Escolar”

O Município de Penafiel entendeu estender o programa às crianças
dos jardins-de-infância da rede pública, assumindo o Município a
totalidade desse encargo.

O Município de Penafiel vai continuar a promover o programa “Fruta
Escolar” para o ano letivo 2015/2016. Esta iniciativa abrange mais de
4500 alunos do 1º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar,
sendo financiado no âmbito do programa europeu de distribuição de
frutas nas escolas.

Município de Penafiel promoveu o teatro
junto da comunidade escolar
A Câmara Municipal de Penafiel organizou, no dia 12 de junho, o
evento “Mostra de Teatro Juvenil”, no Auditório do Pavilhão de Feiras
e Exposições de Penafiel. Este evento apresentou duas produções
teatrais realizadas pelo Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa e
pelos alunos da Escola Secundária de Penafiel.
Esta atividade consistiu num evento com caráter de partilha,
não competitivo, e pretendia divulgar a produção teatral realizada
pelos estabelecimentos de ensino do Concelho. “A Mostra de Teatro
Juvenil” tinha ainda como objetivo expor o teatro como uma forma
de comunicação contribuindo para o desenvolvimento de outras
competências.
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Projeto “Impulso Empreendedor”
premeia vencedores

A cerimónia contou com a presença de Rodrigo Lopes, Vereador
da Educação da Câmara Municipal de Penafiel, e dos diretores dos
agrupamentos escolares de Penafiel.

A Câmara Municipal de Penafiel atribuiu, no dia 3 de junho, os
prémios do Concurso de Ideias Penafidelense Empreendedor aos
alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, do
Concelho de Penafiel, relativos ao projeto “Impulso Empreendedor”.

Penafiel recebeu 1ª Semana Académica do
ISCE Douro

A cidade de Penafiel recebeu, nos dias 12,13 e 14 de junho, a 1ª Semana Académica do ISCE Douro (Instituto Superior de Ciências Educativas
do Douro), instituição sediada em Penafiel.
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Ministro da Educação e Ciência inaugurou
ISCE Douro em Penafiel

O ISCE DOURO é uma instituição de ensino superior inserida no
sub-sistema politécnico, que se dedica à formação e investigação nas
áreas das Artes, Desporto, Educação, Multimédia e Turismo.

A cerimónia de inauguração do ISCE Douro decorreu no dia 20 de
junho nas instalações do instituto e contou com a presença do Ministro
da Educação e Ciência, Nuno Crato, do Secretário de Estado do Ensino
Superior, José Ferreira Gomes e do Presidente da Câmara Municipal de
Penafiel, Antonino de Sousa.

Pavilhão de Feiras e Exposições encheu para
ver o VI Sarau das AEC’S

90 professores das Atividades de Enriquecimento Curricular de várias
escolas de diferentes agrupamentos do Concelho de Penafiel.

A Câmara Municipal de Penafiel realizou, no dia 29 de maio, o VI
Sarau das Atividades de Enriquecimento Curricular, no Pavilhão de
Feiras e Exposições de Penafiel, com cerca de 500 crianças e cerca de
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“A Câmara Municipal de Penafiel, no âmbito da sua política de ação social, criou
um Plano Municipal Solidário que presta apoio na aquisição de medicamentos
do foro psiquiátrico, de maneira a auxiliar doentes que se vêm obrigados a
abandonar os tratamentos devido a problemas financeiros.”
Antonino de Sousa - I Jornadas de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

SAÚDE

ACES TS II - VALE DO SOUSA APRESENTOU RESULTADOS

do ACES Vale do Sousa Sul, “os utentes abrangidos por este ACES, que
integra 21 unidades de Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva, têm uma
cobertura de médicos de família de 99%.

O ACES Tâmega Sousa II – Vale do Sousa Sul aprestou em Penafiel,
no dia 23 de novembro, os Resultados de Desempenho do Triénio
2012/2015.
Segundo os dados, apresentados por Sandra Rita, Diretora executiva

VI Edição da “Feira da Saúde”, em Penafiel
Esta iniciativa pretendeu sensibilizar a população local para a defesa
da Saúde, alertando e dando a conhecer todas as problemáticas que
o tema envolve.

A AEP – Associação Empresarial de Penafiel, com a colaboração
da Câmara Municipal de Penafiel, promoveu a VI Edição da “Feira da
Saúde”.
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Cerca de 1000 Alunos do Concelho
de Penafiel vão ter acesso gratuito a
cuidados básicos de saúde oral

Este protocolo vai criar um conjunto de medidas, gratuitas, para
cuidados básicos de saúde oral aos alunos das escolas básicas do 1.º
ciclo de ensino básico do Concelho de Penafiel.

O Município de Penafiel firmou, no dia 1 de junho, Dia Mundial
da Criança, na Escola Básica de Fonte Arcada, um protocolo com a
Associação de Médicos Dentistas Solidários Portugueses “Mundo a
Sorrir” para a adoção de cuidados básicos de saúde oral para os alunos
do Concelho.

ACES TS II – Vale Sousa e Município promoveram
atividades no Dia Mundial da Diabetes
O ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) Tâmega II – Vale
Sousa Sul e a Câmara Municipal de Penafiel assinalaram, no dia 14
de novembro, o Dia Mundial da Diabetes, com a dinamização de
várias atividades para cerca de 180 participantes, no Centro Escolar
de Penafiel.
Para além de uma aula de Zumba, foram preparadas e servidas
vários tipos de sopas, especialmente confecionados tendo em conta os
cuidados necessários para pessoas diabéticas, como foi explicado na
sessão de esclarecimentos.
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Penafiel celebra Dia Mundial da Saúde

O Dia Mundial da Saúde, celebrado desde 1950, foi instituído pela
Organização Mundial de Saúde - OMS, no ano de 1948, no âmbito da
primeira assembleia desta organização.

Evento ABORDOU várias áreas da saúde
O Município de Penafiel comemorou, no dia 7 de abril, no Auditório
do Museu Municipal de Penafiel, o Dia Mundial da Saúde, com uma
sessão de esclarecimento com um vasto leque de intervenções sobre
o tema “Saúde”.

Penafiel recebeu as I Jornadas de
Psiquiatria do CHTS

Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa,
com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel.

Realizaram-se nos dias 8 e 9 de maio, as I Jornadas de Psiquiatria –
“Psiquiatria e Medicina Geral e Familiar – (Des)Encontros”, no Auditório
do Museu de Penafiel, numa organização a cargo do departamento de
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“Os avós são fundamentais na nossa sociedade e principalmente no seio das
nossas famílias. Os nossos avós são uma fonte de vida e uma escola de sabedoria.
Em Penafiel vamos continuar a homenagear todos os avós de Penafiel e todos os
avós de Portugal.”
Antonino de Sousa - Dia dos avós 2015
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“Semana da Juventude” em Penafiel contou
com a participação de mais de 1000 alunos

O Município de Penafiel dinamizou entre os dias 24 e 30 de outubro,
a II edição da “Semana da Juventude”, que contou com o envolvimento
de mais de 25 entidades e registou um forte envolvimento da
comunidade escolar com a participação de mais de 1000 alunos.
O evento contou com o envolvimento de mais de 25 entidades e
proporcionou diversas atividades, música ao vivo, peddy paper, ações
de sensibilização para o meio ambiente e proteção animal, visita ao
exército, workshops temáticos, tertúlias, e sessões de cinema.

Câmara Municipal de Penafiel entregou
Subsídios às Associações do Município
A Câmara Municipal de Penafiel entregou, no dia 23 de março,
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os subsídios atribuídos às
associações culturais, desportivas, recreativas e sociais do concelho,
num valor total superior a 200 mil euros..
A estes apoios somem-se os contratos programa de desenvolvimento
desportivo e apoios extraordinários, que no total ascendem os 500 mil
euros.
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Bispo do Porto esteve em Penafiel para
assistir à conferência “D. António Ferreira
Gomes: Um Bispo entre dois regimes”
A Biblioteca Municipal de Penafiel dinamizou no dia 8 de maio,
a conferência “D. António Ferreira Gomes: Um bispo entre dois
regimes”, com a presença de vários oradores, entre os quais o Bispo
do Porto, D. António Francisco dos Santos; o Presidente da Fundação
SPES, Prof. Doutor José Alberto Ferreira Gomes; o Professor de
Teologia Moral da Universidade Católica Portucalense, Prof. Doutor
Jorge Cunha e do antigo Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr.
Augusto Lopes Cardoso.

Município associou-se ao Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência

de Rans para inaugurar 3 Equipamentos Adaptados, para os alunos da
unidade de apoio à multideficiência.

O Município de Penafiel associou-se ao Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, em diversas atividades dinamizadas. No âmbito desta
efeméride, a Câmara Municipal de Penafiel esteve no Centro Escolar
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Penafiel acolheu milhares de pessoas
para assistir ao desfile de Carnaval

Subarrifana e com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel e da Junta
de Freguesia.

Milhares de pessoas encheram as ruas da Cidade de Penafiel, no dia
17 de fevereiro, para assistir ao desfile de Carnaval, numa organização
a cargo da Associação para o Desenvolvimento de Santiago de

Cidade de Penafiel encheu-se de
“Flores e Sabores”

dispôs de várias exposições de flores e ainda com os sabores doces
mais tradicionais da terra, projectando e valorizando a imagem da
cidade e o comércio local..

A AEP (Associação Empresarial de Penafiel), em parceria com a
Câmara Municipal de Penafiel, organizou de 22 a 25 de maio o “Flores
e Sabores”, na cidade de Penafiel.
Como tem sido habitual nos anos anterior, o “Flores e Sabores”
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Mais de 80 mil pessoas passaram pela 4ª
edição da “Noite Branca”

A Cidade de Penafiel voltou a cobrir-se de branco com a 4ª edição da “Noite Branca”, numa organização conjunta da Câmara Municipal de
Penafiel e da ADISCREP (Associação para o Desenvolvimento de Penafiel), em parceria com Associação Empresarial de Penafiel.

Ministro da
Defesa Nacional
esteve em Penafiel
para presidir à 6ª
conferência da idD
O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-Branco,
esteve em Penafiel, no dia 11 de maio, no Auditório do Museu
Municipal, para presidir à 6ª conferência da idD, enquadrada no
Plano Municipal de Atração de Investimento, da Câmara Municipal
de Penafiel.
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Câmara de Penafiel aprovou voto de
louvor a penafidelense que acolheu e
salvou várias pessoas que fugiam dos
ataques terroristas em Paris
A Câmara Municipal de Penafiel aprovou um voto de louvor a
Margarida de Santos Sousa, penafidelense que acolheu e escondeu,
no prédio onde é porteira, várias pessoas, algumas delas gravemente
feridas, que escapavam do atentado terrorista, da sala de espectáculos
Le Bataclan, em Paris.
No passado dia 13 de novembro a cidade de Paris viveu momentos
trágicos, devido à execução de vários atentados terroristas que
vitimaram mais de 120 pessoas, incluindo cidadãos portugueses.
Margarida de Santos Sousa tem 57 anos, é natural do lugar de Casal
Bom, na Freguesia de Galegos e vive em Paris, há mais de 30 anos.

Município de Penafiel nomeia Comandante
Operacional Municipal

graves ou catástrofes na área territorial do Concelho de Penafiel.
Respondendo diretamente ao Presidente da Câmara Municipal, o
COM é também o garante do apoio à decisão no domínio da área da
Proteção Civil.

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa,
nomeou Paulo Sérgio Pereira de Bessa como o novo Comandante
Operacional Municipal (COM) da Proteção Civil em Penafiel.
O COM da Proteção Civil tem por competências o planeamento
de emergência para prevenção, mitigação e ocorrência de acidentes
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Parque de Estacionamento do Museu,
em Penafiel, faculta gratuitamente
primeiros 30 minutos
Após negociações, entre a Câmara Municipal de Penafiel e a empresa
concessionária do Parque de Estacionamento Museu, será facultado
a todos os utilizadores do parque de Estacionamento, a partir do dia
5 de dezembro, o direito de utilizarem gratuitamente os primeiros 30
minutos.
Esta medida pretende dinamizar o comércio local e incentivar a
utilização das zonas pedonais existentes na zona, estimulando o acesso
à zona histórica da Cidade.
O horário do acesso ao Parque de Estacionamento Museu, através
do Largo da Ajuda, foi alargado, passando agora a estar aberto das
08h00 às 22h00.

Penafiel acolheu mais de 10 mil pessoas
no Dia dos Avós

num programa com diversas atividades que lhes são especialmente
dedicadas.

Como tem sido habitual nos últimos anos, o Dia dos Avós voltou
a ser assinalado de forma especial em Penafiel. No dia 26 de julho,
todos os avós do Concelho de Penafiel foram convidados a participar
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Penafiel assinalou Dia Municipal
do Bombeiro

As três corporações de bombeiros, Penafiel, Entre-os-Rios e Paço
de Sousa, percorreram as ruas da cidade com um desfile apeado
e motorizado, entre o Campo de Torres Novas e a Praça Municipal,
numa iniciativa integrada nas comemorações da elevação de Penafiel
a cidade.

No dia 15 de março, o Município de Penafiel celebrou o Dia Municipal
do Bombeiro, efeméride instituída em março de 2002, pela Câmara
Municipal de Penafiel, com o objetivo de homenagear todos os
bombeiros e corporações do concelho.

Município de Penafiel assinalou Dia
Internacional da Proteção Civil

contou com o apoio dos serviços de protecção civil da Câmara Municipal
de Penafiel, do INEM, das 3 corporações de Bombeiros Voluntários do
Concelho e da equipa de proteção civil da Escola.

No âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, realizou-se no
dia 15 de maio, uma ação de sensibilização, na Escola Secundária de
Penafiel, sobre a importância do Suporte Básico de Vida, iniciativa que
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“A Escritaria transformou Penafiel numa espécie de Capital da Literatura
Portuguesa, principalmente da Literatura Contemporânea. Este festival é uma
ideia muito bonita, que coloca Penafiel no mapa da Cultura Portuguesa.”
Mário Cláudio - Escritaria 2015

49

CULTURA

4ª Edição do Evento largo registou mais
de 15 000 visitantes

O “Evento Largo” é, originalmente, uma feira de apresentação e
comercialização de produtos, sendo já uma referência para o comercio
local.

Realizou-se, entre os dias 27 de junho e 12 de setembro, o “Evento
Largo”, na cidade de Penafiel, organizado pelo “Movimento Largo”, com
o apoio da Câmara Municipal de Penafiel e mais de 50 entidades e
negócios locais.

“Há Festa na Aldeia” na Figueira
representOU ao vivo Auto dos Reis Magos

memória coletiva, com a dinamização de diversas acções e assumindose como evento impulsionador para o desenvolvimento local.

A população de Figueira, em Penafiel promoveu, nos dias 10 e 11
de janeiro, o “Há Festa na Aldeia” um evento cultural que pretende
recuperar as tradições da população de Figueira, preservando a
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Câmara Municipal de Penafiel
homenageou empresas do Concelho na
Sessão Solene do 245.º Aniversário da
elevação a Cidade

mais concretamente à atração de investimentos e a criação
de emprego assim como o reconhecimento às PME (pequena
e média empresa) de excelência no Concelho de Penafiel,
distinguidas pelo IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação).

No dia 3 de março, decorreu a Sessão Solene do 245.º
Aniversário da elevação de Penafiel a cidade, onde foram
atribuídas as Medalhas Honoríficas a instituições e personalidades
de prestígio a nível do Concelho, no Museu Municipal de Penafiel.
Depois de em 2014, o Município ter homenageado a área
social, este ano o destaque foi dado à atividade económica,

Penafiel mantém
tradição do
“Encontro de
Janeiras”
Penafiel acolheu, no dia 11 de janeiro, mais uma edição do “Encontro
de Janeiras”, organizado pelo Pelouro da Cultura do Município de
Penafiel, no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel.
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Mário Cláudio, escritor homenageado no
Escritaria 2015

Evento literário homenageou ainda o poeta
penafidelense Afonso Leal.

da sociedade, tais como racismo, amor, liberdade, sonhos, amizade, a
cidade de Penafiel e personalidades como Amália Rodrigues, Fernanda
Ribeiro entre outros.

Penafiel transformou-se na cidade do romancista Mário Cláudio de
15 a 18 de Outubro.

Escritaria 2015 atribui Prémio Carreira/Jornalismo a
Fernando Alves – “O poeta da Rádio”

Depois de Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina
Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho e Lídia
Jorge, foi, este ano, Mário Cláudio o nome que ficou ligado à cidade.

A edição 2015 do Escritaria, festival literário que decorre em Penafiel,
de 15 a 18 de Outubro, atribui o Prémio Carreira/Jornalismo a Fernando
Alves, jornalista há 40 anos.

O Festival Literário ESCRITARIA transformou Penafiel durante 4 dias
numa cidade onde se respirou e se sentiu a literatura um pouco por
todo o lado.

Fernando Alves apresenta diariamente o programa “Sinais” que
marca a rádio portuguesa há mais de 20 anos. Ligado à fundação da
cooperativa, veio a criar a Telefonia Sem Fios, a TSF.

Arte de rua, exposições, conferências, teatro, música, cinema,
lançamentos de livros e exposições contaminaram tudo e todos com a
vida e a obra do romancista.
Aquando da inauguração de arte pública, a Escritaria 2015 prestou
homenagem a todos os escritores que passaram por Penafiel desde
2008 com uma largada de balões com as frases mais marcantes da
vida e da obra de cada um deles.
Conhecido por escolher a cidade de Penafiel como forma de
inspiração, Afonso Leal destacou-se pela sua simpatia, humildade e
carinho para com as pessoas, sempre que estas o interpelavam para
pedir um poema de sua autoria.
No seu extenso currículo, o poeta popular escreveu dois poemas
intitulados “Mãe” e “Seu eu fosse pintor” no qual fazem parte do álbum
do Grupo de Guitarras de Penafiel e ainda o seu livro “Pensamentos,
Palavras e Poemas” livro que retrata temas mais simples e complexos
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O escritor Miguel Miranda apresentou
o seu livro “Sem Coração” na Biblioteca
MUNICIPAL De Penafiel
A Biblioteca Municipal de Penafiel apresentou o livro “Sem Coração”
do escritor e médico Miguel Miranda. A apresentação esteve a cargo do
jornalista e escritor penafidelense Germano Silva.
O livro “Sem Coração” do escritor Miguel Miranda retrata a cena de
dois homicídios, encapotados de morte natural, e o roubo do coração
do Rei D.Pedro IV, do mausoléu da Igreja da Lapa, no Porto. Estes são o
pretexto para uma nova investigação do detective privado Mário França
em conjunto com a sua equipa de agentes marginais.
Miguel Miranda, médico e escritor de vários romances entre livros de
contos e livros infantis, recebeu já inúmeros prémios.

Museu Municipal de Penafiel acolheu mais
de 800 crianças na apresentação do livro
“O Corpo de Deus em Penafiel”

há vários séculos, detém ainda hoje características únicas no país.
Neste livro os alunos do 4.º ano dos cinco Agrupamentos Escolares do
Concelho construíram as suas próprias narrativas.

O livro “O Corpo de Deus em Penafiel” advém de cinco ilustrações
alusivas a diversos elementos que compõem a festa do Corpus Christi.
Esta festividade, cuja tradição o Município de Penafiel mantém viva
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Fotografia: Ivo Cardoso

Município dinamizou programa “Sentir o Verão!”

Decorreu o programa “Sentir o Verão!”, dinamizado pela Câmara Municipal de Penafiel, entre os meses de junho e setembro. Esta iniciativa
trouxe a Penafiel vários espetáculos culturais e recreativos, recheados de música e animação.

Fotografia: Miguel Ferri

Comemorações do Corpo de Deus em Penafiel

nomeadamente, o Baile dos Ferreiros, o Baile dos Turcos, o Baile
das Floreiras, o Baile dos Pausinhos, o Baile dos Pretos e o Baile dos
Pedreiros e a Majestosa Procissão do Corpo de Deus, única procissão
que preserva um cortejo profano integrado na procissão religiosa do
Corpus Christi, um momento único no País.

A cidade de Penafiel celebrou nos dias 5, 6 e 7 de junho, o Corpo
de Deus - Festas da Cidade e do Concelho, uma tradição secular com
características únicas no país, e com um vasto programa de iniciativas
que enriquecem o património cultural e histórico da comunidade
penafidelense, com o desfile tradicional e único no país, o Desfile do
Carneirinho; o desfile da Cavalhada; a atuação dos bailes tradicionais,
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“Penafiel tem uma vasta tradição de campeões no desporto, o que comprova a
paixão e o interesse que esta região dá a inúmeras modalidades”
Antonino de Sousa - Campeonato Nacional de Trial, em Penafiel
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Câmara de Penafiel recebeu atletas
penafidelenses medalhados do Special
Olympics World Games - Los Angeles 2015

Num dos maiores eventos mundiais para atletas paralímpicos,
os atletas penafidelenses Ana Rafael, de 15 anos, das Termas de S.
Vicente; Hélder Moreira, de 22 anos e Artur Silva, de 25 anos, ambos
de Rio de Moinhos, estiveram em grande destaque no Special Olympics
World Games, ao conquistarem 15 medalhas.

3 atletas penafidelenses conquistaram
15 medalhas num dos maiores eventos
mundiais para atletas paralímpicos
A Câmara Municipal de Penafiel recebeu a comitiva do clube
penafidelense HPA Gym, do qual fazem parte os atletas penafidelenses
medalhados no Special Olympics World Games – Los Angeles 2015.

Penafiel City
Race 2015

Direitos reservados

No dia 12 de Julho, a Associação Desportiva de Cabroelo, com
o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, realizou a primeira
edição do “Penafiel City Race”, um evento nacional de Orientação
Pedestre Urbano e que contou com a participação de cerca de
300 atletas.
Os percursos combinaram a zona urbana e histórica da cidade.
O evento teve ainda um percurso turístico para os que quiseram
conhecer um pouco melhor a Cidade de Penafiel.
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Penafiel sagrou-se Campeão Nacional e
vencedor da Taça de Portugal de Boccia
Sénior – Equipas

A equipa Penafidelense “SSTCMP-SENIORES MAIS ACTIVOS”
venceu a Taça de Portugal na modalidade de Boccia Sénior da
época 2014/2015.

Penafiel sagrou-se Campeão Nacional de Boccia Sénior equipas
2014 - 2015, com a equipa de Boccia da Junta de Freguesia de
Canelas – Penafiel, competição que contou com a participação
de 700 atletas de 43 instituições e 64 equipas a nível nacional e
que decorreu no dia 4 de Junho, no Pavilhão Municipal Rota dos
Móveis em Lordelo Paredes.

Mais de 2.000 pessoas assistiram ao
Campeonato Nacional de Trial 4x4, em Penafiel

O clube Penatrilhos, com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel,
preparou um percurso recheado de obstáculos duros e que contou
com o calor e com a lama para elevar o grau de dificuldade.

A cidade de Penafiel acolheu no dia 21 de Junho a segunda e última
prova do calendário desportivo do Campeonato Nacional de Trial 4x4
2015, com a participação de 26 equipas em pista.
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Atletas Penafidelenses alcançaram o pódio
nos XI jogos do Eixo Atlântico

Este evento é o maior evento transfronteiriço do desporto juvenil
que se realiza na Europa e conta com mais de 20 anos de história e
decorreu, pela primeira vez, em três cidades em simultâneo – Porto,
Matosinhos e Gaia.

Atletas penafidelenses conquistaram lugares no pódio, na categoria
de desporto adaptado, nas modalidades de atletismo e natação, nas
classificações individuais e nas classificações absolutas, nos XI jogos do
Eixo Atlântico.

25 ANOS DEPOIS A SELEÇÃO NACIONAL
VOLTOU A PENAFIEL

O Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel, encheu-se para acolher o jogo da Seleção Sub-21, orientada por Rui Jorge, que
disputou, frente à Hungria, o caminho rumo à qualificação para o Campeonato da Europa Polónia 2017.
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“A água distribuída pela Penafiel Verde aos munícipes apresenta um elevado
padrão de qualidade, tendo sido classificada de “Água Segura” pela Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). De acordo com os
resultados publicados no relatório anual do “Controlo da Qualidade da Água para
Consumo Humano”, divulgado pela ERSAR, a água da rede pública do concelho
apresenta uma qualidade excelente, podendo ser consumida com total confiança
pelos penafidelenses.”
Antonino de Sousa - Município de Penafiel e Penafiel Verde criam “Kit Penafiel Verde” para os alunos do Concelho
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Plano Municipal para a Prevenção de
Resíduos promoveu várias iniciativas
No âmbito do Plano Municipal para a Prevenção de Resíduos,
apresentado pelo Município de Penafiel, o Pelouro do Ambiente
da Câmara Municipal de Penafiel dinamizou as iniciativas «Onde
pára o nosso Lixo?» e ações de sensibilização sobre o tema
“Compostagem Coletiva”, na Associação Pais e Amigos Deficientes
Mentais de Penafiel – APADIMP, com o apoio da AmbiSousa.
A iniciativa «Onde pára o nosso Lixo?» proporcionou a todos
os interessados a visita ao Ecocentro, Estação de Triagem, Aterro
Sanitário e Central de Valorização Energética com o objetivo de
mostrar e explicar todo o circuito que o lixo percorre até ao seu
destino final.

Município OFERECE
“Kit Penafiel Verde”
para alunos
A Câmara Municipal de Penafiel e a empresa municipal Penafiel Verde
distribuíram 4.500 kits “Penafiel Verde” aos alunos do Concelho de Penafiel.
O Kit “Penafiel Verde” contém uma garrafa para os alunos beberem
água nas suas actividades físicas, entre outras atividades. Ainda neste
kit, os alunos terão à disposição vários catálogos com informação
relativa ao ciclo da água, assim como as vantagens de beber água da
Penafiel Verde.
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“Pela primeira vez, Penafiel vai receber turistas que viajam pelo Rio Douro. Através
do protocolo assinado com a Croisieurope, esta parceria vai permitir marcar
Penafiel, mais propriamente o cais de Entre-os-Rios, como paragem obrigatória
dos turistas que viajam nos barcos da Croisieurope, vindos de vários pontos da
Europa. É um protocolo extremamente importante e verdadeiramente histórico
para Penafiel.”
Antonino de Sousa - Município estabelece parceria com a CROISIEUROPE
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Penafiel mantém a tradição com mais uma
edição do São Martinho

Falar de São Martinho é falar de vinho novo, castanhas assadas,
artesanato, bailes, jogos tradicionais, entre outras atividades que,
todos os anos, trazem a Penafiel milhares de visitantes.

De 10 a 22 de novembro, Penafiel voltou a protagonizar uma das
maiores e mais dinâmicas feiras comerciais do distrito do Porto,
cumprindo uma tradição enraizada pelo padroeiro de Penafiel, o
São Martinho.

Esta edição contou com várias transmissões televisivas e
radiofónicas de âmbito nacional e internacional.

A Feira de São Martinho, uma das tradições mais antigas no
Concelho de Penafiel, continua a ser uma das maiores no País,
alusiva a esta data.

Endoenças inscrita no Inventário
Nacional do Património Cultural Imaterial
Município de Penafiel congratula-se pela
aprovação da proposta em Diário da Republica
A procissão das Endoenças de Entre-os-Rios foi inscrita
formalmente, em Diário da República, no dia 6 de agosto, no
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, na sequência
da proposta elaborada pelo Município de Penafiel.
As Endoenças constituem um evento de turismo religioso ímpar,
no qual milhares de tigelinhas iluminam as duas margens do rio
Tâmega, a freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão (Marco de
Canaveses), o lugar de Entre-os-Rios (Penafiel) e ainda o lugar
de Boure na margem esquerda do rio Douro, pertencente ao
Concelho de Castelo de Paiva, lugares que constituem antigo
Couto de Entre-os-Rios. Esta procissão é também acompanhada
por “Barcos de Fogo” junto ao rio.
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Festa do Caldo de Quintandona superou
expectativas numa edição de grande sucesso

voluntários, numa organização conjunta da CASAXINÉ; Associação
comoDEantes; Associação para o Desenvolvimento de Lagares;
Junta de Freguesia de Lagares e Figueira e Câmara Municipal de
Penafiel.

A 9ª edição da Festa do Caldo de Quintandona voltou a
transformar a Aldeia Preservada de Quintandona, na freguesia
de Lagares e Figueira, num caldo repleto de bons ingredientes,
com gastronomia, música, teatro, artesanato e muita animação,
num evento que contou com a colaboração de mais de 200
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Câmara Municipal de Penafiel eleita para a
vice-presidência da Secção dos Municípios
com Termas da Associação Nacional de
Municípios Portugueses (ANMP)

da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), numa
cerimónia que contou com a presença dos 58 Municípios com
Termas de Portugal.

O Município de Penafiel foi eleito, pela primeira vez e por
unanimidade, no dia 27 de fevereiro, em Coimbra, para ocupar o
cargo da vice-presidência da Secção dos Municípios com Termas

Município de Penafiel ESTEVE presente na BTL
Feira de Turismo de Lisboa 2015
Município PROJETOU produtos e danças
tradicionais da região
O Município de Penafiel participou, de 26 a 28 de fevereiro, na
BTL - Feira de Turismo de Lisboa 2015, que se localiza na FIL –
Pavilhões 1, 2 e 3, Parque das Nações, em Lisboa.
Todos os anos, a BTL – Feira de Turismo de Lisboa, que decorreu
este ano de 25 fevereiro a 1 de março, tem como objetivo acolher
expositores nacionais e internacionais que destacam o melhor de
cada Município.
O Município divulgou os produtos tradicionais da região,
nomeadamente as tortas de S. Martinho, os bolinhos de amor, o
pão-de-ló de Rio de Moinhos, o vinho verde e ainda, o presunto
e a cebola, com a presença da Confraria do Presunto e da Cebola
do Vale do Sousa.
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36ª Edição da Agrival gerou cerca de 9
milhões de euros de volume de negócios

A edição 2015 contou com a visita do Primeiro-Ministro de
Portugal, Pedro Passos Coelho; da Ministra da Agricultura,
Assunção Cristas; 3 Secretários de Estado e ainda a visita do
Vice Ministro da Administração Estatal de Timor Leste, Tomás do
Rosário Cabral.

Certame volta a superar o número de visitantes das
edições anteriores com mais de 140 mil entradas
A 36ª Edição do certame recebeu, ao longo dos 10 dias, mais
de 140 mil visitantes. A Agrival ofereceu e deu a conhecer o
grande leque de variedades regionais e nacionais, sem esquecer
os diversos concursos relacionados com os produtos típicos da
região e a 14.ª Mostra Nacional de Gastronomia onde se degustou
várias iguarias.
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Município estabelece parceria para receber
turistas dos barcos da CROISIEUROPE para
promover o turismo em Penafiel

O Município de Penafiel assinou um protocolo de cooperação com
a Croisieurope, companhia de cruzeiros fluviais, com o objectivo de
expandir e promover o acolhimento de turistas em Penafiel.
Numa primeira fase, a CroisiEurope vai promover e dinamizar a visita
de grupos organizados de turistas à cidade de Penafiel, ao Museu
Municipal de Penafiel e á Quinta da Aveleda. Estas visitas serão sempre
acompanhadas por guias intérpretes oficiais e legalmente credenciados.
Esta companhia, sediada em Estrasburgo, é a primeira companhia
de cruzeiros fluviais da Europa com uma frota de mais de 27 navios
próprios e trabalha há mais de 35 anos pelos rios da Europa.
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