revista municipal #18

Um Concelho com História, um Concelho com Memória!

> DESTAQUES > OBRAS > SOCIAL > EDUCAÇÃO > SAÚDE > BREVES > CULTURA > DESPORTO > TURISMO

ÍNDICE

> MENSAGEM DO PRESIDENTE ................................................................................................................................................................

3

> PELOUROS ........................................................................................................................................................................................................

4

> DESTAQUES ......................................................................................................................................................................................................

5

> OBRAS .................................................................................................................................................................................................................. 13
> SOCIAL ................................................................................................................................................................................................................. 31
> EDUCAÇÃO ....................................................................................................................................................................................................... 33
> SAÚDE .................................................................................................................................................................................................................. 39
> BREVES ............................................................................................................................................................................................................... 41
> AMBIENTE ................................................................................................................................................................................................... 46
> ATIVIDADES ECONÓMICAS ............................................................................................................................................................... 47
> JUVENTUDE ............................................................................................................................................................................................... 48
> PROTEÇÃO CIVIL ..................................................................................................................................................................................... 51
> CULTURA ............................................................................................................................................................................................................. 53
> DESPORTO ........................................................................................................................................................................................................ 59
> TURISMO ........................................................................................................................................................................................................... 61

FICHA TÉCNICA
título

| Penafiel

| Câmara Municipal de Penafiel
| Antonino de Sousa
coordenação editorial | José M. Vieira
design gráfico | Joana Amílcar Moreno

| Joana Carvalho
| Graph 24, Lda. - Penafiel
distribuição | Gratuita

edição e propriedade

colaboração

diretor

impressão

digitalize com o seu
Smartphone e fique a saber
mais sobre cada notícia.

2

CâmArA muNICIpAl de peNAFIel
prAçA do muNICípIo | 4564-022 peNAFIel
Tel. 255 710 700 | FAx. 255 711 066
www.cm-penafiel.pt | penafiel@cm-penafiel.pt

* Textos escritos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico (exceto editorial)
Capa: S. Martinho Penafiel // Iluminações de Penafiel Cidade Natal - Fotografia de Miguel Ferri

MENSAGEM DO PRESIDENTE

EDITORIAL

Esta Comissão, composta por uma equipa de trabalho multidisciplinar,
tem por objectivo melhorar a qualidade de vida deste segmento da
população mais frágil e mais vulnerável.

Caras e caros Penafidelenses:
Começo por dirigir uma palavra aos penafidelenses que passam por
situações de maior fragilidade, seja porque se encontram em situação
de doença, seja porque se encontram no desemprego, seja porque o
infortúnio lhes bateu à porta com qualquer outra situação negativa. A
esses nossos concidadãos quero, antes de mais, manifestar a minha
total solidariedade.

Também neste domínio o nosso concelho de Penafiel é pioneiro, não
apenas na região, mas em todo o país!
Caras e caros penafidelenses, ao longo deste ano continuamos
a apoiar os nossos concidadãos em dificuldades, para que o nosso
concelho seja cada vez mais coeso e cada vez mais justo.

Neste editorial da nossa revista municipal, queria partilhar convosco
duas novidades relativas ao nosso concelho que são motivo de orgulho
para todos nós.

Continuamos a trabalhar para atrair investimento para o nosso
concelho, que traga riqueza e emprego. E uma esperança renovada
para muitas famílias penafidelenses. Alguns desses investimentos estão
já concretizados e à vista de todos. Outros estão ainda em fase de
instrução e de instalação.

A primeira foi o reconhecimento que obtivemos pelo Observatório
das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Trata-se de uma entidade
independente e articulada com a segurança social, que distinguiu o
concelho de Penafiel como sendo um concelho Amigo das Famílias.
Um reconhecimento que resulta das politicas municipais desenvolvidas,
como o facto de termos a taxa de IMI mais baixa que a Lei permite, ou
o desconto atribuído às famílias com 3 filhos ou mais. Mas também dos
apoios que o Município atribui na área da educação, da saúde, do apoio
ao arrendamento, das actividades de desporto, de cultura e lazer, além
de outras. Nos 18 concelhos do distrito do Porto e nesta vasta região
do Tâmega e Sousa, só o nosso concelho de Penafiel recebeu este
Galardão de Município Amigo das Famílias.

Ao longo do último ano o nosso concelho continuou a ser presença
assídua nos meios de comunicação social locais e nacionais, sempre
pelas melhores razões. Nunca se viram tantas reportagens nas
televisões, nas rádios e nos jornais, inspirando outras terras e outras
gentes, com os projectos de Penafiel e dos penafidelenses.
Para dar conhecimento de parte destas medidas e acções, levadas
a cabo pela Câmara Municipal ao longo do ano de 2016, é agora
distribuída a todos os penafidelenses esta revista municipal.
E assim vamos continuar. A trabalhar para que o nosso concelho seja
cada vez mais coeso, desenvolvido e harmonioso.

A segunda novidade prende-se com a criação da Comissão Municipal
de Protecção ao Idoso de Penafiel. O acentuado envelhecimento da
população, o isolamento dos idosos, a emigração dos familiares, o
aumento da pobreza e a diminuição dos rendimentos, são circunstâncias
que elevaram o risco da população mais idosa. Assim, à semelhança
da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, decidimos criar a
Comissão Municipal de Protecção ao Idoso de Penafiel, que irá centrar a
sua atenção nos problemas das pessoas mais idosas e das pessoas em
situação de dependência e sem retaguarda familiar, que se encontrem
em situação de risco.

Caras e caros Penafidelenses,
Desejo a todos um Santo e Feliz Natal, na companhia daqueles que
mais amam. E que, em Penafiel, o ano de 2017 continue a ser sinónimo
de desenvolvimento e de qualidade de vida para todos.

Antonino de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Penafiel
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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

AlBerTo ClemeNTe SouSA

alberto.clemente@cm-penafiel.pt

(VereAdor)

pelouroS
Desporto // Assuntos Jurídicos // Serviços Gerais // Oficinas e Transportes

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

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 // Administração Geral

rodrIGo lopeS

rodrigo.lopes@cm-penafiel.pt

(VereAdor)

pelouroS
Educação // Recursos Humanos // Protecção Civil e Defesa da Floresta

dANIelA olIVeIrA

daniela.oliveira@cm-penafiel.pt

(VereAdorA)

pelouroS
Família e Inclusão Social
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DESTAQUES

> DESTAQUES
“ Este reconhecimento do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis deixa-nos muitos felizes e satisfeitos pelo trabalho que
realizamos neste mandato em prol de um Concelho mais justo e solidário. Um motivo de orgulho para Penafiel e para todos os penafidelenses.
Fomos considerados uma Autarquia amiga das famílias. Em Penafiel, criamos condições especiais no acolhimento e na forma como apoiamos
as famílias, com especial atenção para os mais jovens, para as famílias numerosas, mas também para a população mais sénior.”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

PENAFIEL É A ÚNICA ‘‘AUTARQUIA FAMILIARMENTE
RESPONSÁVEL’’ DO DISTRITO DO PORTO

A seleção dos Municípios é feita com base em diversos critérios,
entre os quais o apoio à maternidade e paternidade, apoio às famílias
com necessidades especiais, serviços básicos, educação e formação,
habitação e urbanismo, transportes, cultura, desporto, lazer e tempo
livre, cooperação, relações institucionais e participação social.

OBSERVATÓRIO DAS AUTARQUIAS FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS
ATRIBUI DISTINÇÃO A MUNICíPIOS PORTUGUESES
A Câmara Municipal de Penafiel foi premiada pela primeira vez com
a bandeira de “Autarquia Familiarmente Responsável”, atribuída pelo
Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, organismo
criado no âmbito da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas.
Esta é a primeira vez que a Câmara Municipal de Penafiel, assim como o
distrito e a região, é distinguido pela “bandeira verde” deste Observatório,
que premeia autarquias comprometidas com políticas amigas das famílias
com filhos, com a sua qualidade de vida e inclusão social.
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis é uma
iniciativa da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, em parceira
com Instituto da Segurança Social.
penafiel é o único município premiado do distrito do porto e da região
do Tâmega e Sousa. Foram premiados 58 municípios portugueses.

Presidente da Câmara de Penafiel recebeu distinção em Coimbra.
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DESTAQUES

PENAFIEL MANTÉM, EM 2016, O IMI NA TAxA
MíNIMA E APLICA DEDUÇÃO DE 70 EUROS PARA
FAMíLIAS COM TRêS OU MAIS FILhOS

Penafiel vê baixar o coeficiente do valor fiscal dos
Prédios em habitações e comércio - indústria e serviços
não sofreram acréscimos

O Município de Penafiel foi 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 também tem desenvolvido várias
ações no que diz respeito à atração de investimento e criação de
emprego.

Depois de a Câmara Municipal de Penafiel ter solicitado uma
atualização dos coeficientes de localização às Finanças, foi comunicado
em Diário da República, a revisão do valor fiscal dos prédios a nível
nacional, tendo Penafiel registado uma redução nos coeficientes do
valor fiscal em habitações, de 0,05, e no comércio, de 0,10.

CâMARA DE PENAFIEL CAPTA EMPRESAS PARA
CRIAÇÃO DE 400 POSTOS DE TRABALhO
A Câmara de Penafiel assinou, no dia 3 de março, protocolos com
três empresas na área das telecomunicações (call center), saúde
(hospital privado) e empresa de artigos desportivos.
Estas empresas vão criar 400 postos de trabalho no concelho de
Penafiel, no âmbito da aposta do Município na atração de investimentos
e criação de emprego.
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CâMARA DE PENAFIEL INVESTIU NOS ÚLTIMOS 3
ANOS 1 MILhÃO E 300 MIL EUROS NA AQUISIÇÃO
DE PATRIMóNIO MUNICIPAL PARA ExECUÇÃO DE
OBRAS NAS FREgUESIAS DO CONCELhO

pelas freguesias do concelho, designadamente na Zona Industrial de
Recezinhos, no alargamento da rede viária e com a construção de
vários equipamentos como centros escolares, polidesportivos, parques
de lazer, casas mortuárias, cemitérios, entre outros.

No âmbito do investimento da Câmara Municipal de Penafiel, e dando
seguimento à aposta do desenvolvimento em todas as freguesias do
concelho, a Câmara Municipal investiu nos últimos 3 anos cerca de
1 milhão e 300 mil euros em património municipal, na aquisição de
terrenos necessários para a concretização de várias obras espalhadas

PENAFIEL LANÇOU ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

No dia 27 de setembro decorreu, no auditório do Museu Municipal de Penafiel, a sessão pública de esclarecimento do lançamento do Orçamento
Participativo (OP), por parte do Município de Penafiel, um dos municípios fundadores da Rede de Autarquias Participativas (RAP).
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DESTAQUES

PENAFIEL - CAPITAL DO DIA DOS AVóS
Como forma de representar o avô mais velho no evento, a organização
serviu um bolo com 103 metros.

O Dia dos Avós voltou a ser assinalado de forma especial em Penafiel.
Os avós do concelho participaram em diversas atividades como aulas
de zumba, ginástica, momentos musicais, apresentação de livros, missa
solene e mega piquenique.
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DESTAQUES

ESCORREgAS gIgANTES EM PENAFIEL ATRAíRAM
CENTENAS DE PARTICIPANTES

A cidade de Penafiel foi invadida, nos dias 2 e 3 de julho, com centenas de participantes no primeiro “Water Slide Summer Penafiel”, com
escorregas gigantes em pleno coração de Penafiel, numa iniciativa inserida na programação “Sentir o Verão”.

CâMARA ESTÁ PREOCUPADA COM ATITUDE DO
gOVERNO SOBRE A SITUAÇÃO DO IC-35

Perante este cenário, a Câmara Municipal de Penafiel está indignada
com a atitude do atual Ministro do Planeamento e das Infraestruturas
e seu Governo pela falta de interesse e falta de sensibilidade sobre a
situação do IC-35.

Depois de em 2015, o anterior governo ter oficializado o concurso
para a construção do IC-35, o país assistiu, este ano, à suspensão da
mesma obra pelo atual governo, situação que foi alvo de protesto e
repúdio por parte da Câmara Municipal de Penafiel.
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PELO 3.º ANO CONSECUTIVO, PENAFIEL FOI ELEITO
O MELhOR TERRITóRIO PARA VIVER, VISITAR E
INVESTIR DO VALE DO SOUSA E BAIxO TâMEgA
como o crescimento empresarial, a taxa de ocupação hoteleira, a
criação de novas empresas, o índice de criminalidade, o poder de
compra, os serviços de saúde por habitante ou a oferta cultural, entre
outros.

A consultora internacional Bloom Consulting continua a eleger
Penafiel como o melhor concelho para viver da região do Vale do
Sousa e Baixo Tâmega.
Os dados apresentados colocam Penafiel entre as marcas mais
valiosas da região Norte.
A Bloom Consulting realizou o estudo “Portugal City Brand Ranking“,
abrangendo 308 municípios portugueses. Este estudo inclui variáveis
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3 DE MARÇO E CONDECORAÇõES A PENAFIDELENSES

3 DE MARÇO
O Município de Penafiel assinalou, no dia 3 de março, o 246.º
aniversário da elevação a cidade. Durante a cerimónia foram
homenageadas várias personalidades de prestígio concelhio, com
especial atenção à Educação e ao Emprego, tendo sido atribuídas 12
medalhas, duas de Ouro (Maria Adelaide Galhardo e Maria do Rosário

Gambôa Lopes de Carvalho) e 10 de Mérito Municipal Douradas (Ismael
Magalhães Teixeira Mendes; António Alberto Vieira Simões; Maria
Luísa Barrosa Monteiro Coelho; Ana Alzira Pereira; Vítor Alexandrino
Teixeira Nunes Leite; Maria Leonilde Ferreira Coelho; Manuel Dias dos
Santos; José Aires de Sousa, a titulo póstumo; Paulino Rodrigues a titulo
póstumo; Margarida dos Santos Sousa).

JOSé FONTE, JOGADOR DA SELEÇÃO NACIONAL CAMPEÃ
EUROPEIA, RECEBIDO NA CâMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

futebol, José Fonte, cidadão penafidelense e Campeão Europeu de
Futebol - Euro 2016.

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa,
recebeu, nos Paços do Concelho, o jogador da Seleção Nacional de
11
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PENAFIEL EM DESTAQUE PELA POSITIVA
NOS ORgÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NACIONAIS E REgIONAIS
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DESTAQUES

> OBRAS
“Vamos continuar a desenvolver e a equipar todas as freguesias do Concelho de Penafiel. Queremos proporcionar mais qualidade de vida aos
nossos concidadãos. Para além das já inauguradas, temos neste momento obras a decorrer em todas as freguesias. Um trabalho dedicado e sério
para tornar o nosso Concelho cada vez mais coeso.”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

> ABRAGÃO

INAUgURAÇÃO DO ESPAÇO DO CIDADÃO

atendimento ao cidadão e a requalificada sede da Junta de
Freguesia, assim como a pavimentação das Ruas do Pereiro,
Lameirinho, Salgueirinho e Avenida do Paraíso.

A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou, no dia 17 de julho,
vários equipamentos na Vila de Abragão, momento inserido nas
comemorações do 15.º aniversário da elevação a categoria de Vila.
No total foram inaugurados 6 equipamentos, o posto de

BENEFICIAÇÃO DA E.M.588 ENTRE A
E.N.320 ATÉ AO LARgO DE MIRAgAIA
A obra teve como objetivo a pavimentação a betuminoso,
beneficiação da rede de águas pluviais e colocação de sinalização
horizontal.

13

OBRAS

> BOELHE

CÂMARA DE PEnAfIEL REALIZA VÁRIAS OBRAS nA fREGUESIA DE BOELHE

cubos na Rua da Fonte, assim como o desvio de águas pluviais e
pavimentação da Rua das Escolas, entre outras obras.

A Câmara Municipal de Penafiel, em parceira com a Junta de
Freguesia de Boelhe, realizou várias obras na freguesia, no Lugar
de Carvalhinhos e a renovação da rede de abastecimento de água,
beneficiação de águas pluviais e reposição da pavimentação em

Está já em curso a primeira fase da obra do Multiusos.

> BUSTELO

REQUALIfICAÇÃO DE ESCOLA E OBRAS DE PAVIMEnTAÇÃO

A Rua Santo António de Segade também foi pavimentada a cubos,
melhorando a circulação automóvel, naquela zona da freguesia.

A Câmara Municipal de Penafiel realizou obras de requalificação
e adaptação do piso -1 criando uma sala polivalente equipada
com instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade
reduzidas. Também os arranjos exteriores foram alvo de intervenção.
14

OBRAS

> CABEÇA SANTA

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER
E PARQUE INFANTIL
A Câmara Municipal de Penafiel vai construir um Parque de Lazer,
em Cabeça Santa, constituído por um parque de estacionamento,
parque de merendas e parque infantil.
Este novo equipamento vai proporcionar momentos lúdicos e de
lazer à população e visistantes desta freguesia.

> CANELAS

BENEFICIAÇÃO DA RUA DA gRANJA E RUA DA UFE

Beneficiação de muro na Rua da Granja à Avenida do Pinheiro.

Construção de condutas de águas pluviais na Rua da Ufe.

> CAPELA

BENEFICIAÇÃO DE ACESSIBILIDADES
VIÁRIAS NA FREgUESIA DA CAPELA
Estão a decorrer as obras de beneficiação do Caminho Municipal
que liga o Lugar de Cabroelo à Rua da Agra, na freguesia da Capela.
A intervenção tem como objetivo principal pavimentar a Rua,
melhorando a acessibilidade viária.
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OBRAS

> CROCA

VISITA ÀS OBRAS NA FREgUESIA DE CROCA

a Câmara Municipal assegurou os arranjos das entradas das habitações,
com a construção de rampas e escadas de acesso.

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel e
António Líbano, Presidente da Junta de Freguesia de Croca, visitaram as
obras de construção da Rua Nova de S. João, em Pedrantil.

Também estão a decorrer obras de intervenção com objetivo de
melhorar a acessibilidade ao Cemitério, com a construção de um
arruamento, passeios e rede de drenagem de águas pluviais.

Este projeto criou também espaços verdes, passeios e uma faixa de
pedra de chão vermelho, junto das guias, que serve de orientação para
pessoas com dificuldade visual.

A obra de ampliação do cemitério está agora em condições de se
inciar.

Face aos desníveis de cotas referentes às entradas para as habitações,
> DUAS IGREJAS

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE

também executados alguns muros de suporte de forma alargar a
faixa de rodagem em zonas pontuais, bem como a beneficiação
dos aquedutos existentes e execução de sinalização horizontal.

A obra, inscrita no plano plurianual da Câmara Municipal,
melhorou a circulação automóvel com a aplicação de camada
betuminosa, numa extensão aproximada de 2500 metros. Foram
16

OBRAS

> EJA

CAIS DE ENTRE-OS-RIOS COM NOVOS
EQUIPAMENTOS
A Câmara Municipal de Penafiel vai criar uma nova área de
lazer e um edifício de apoio ao cais de Entre-os-Rios, localizado
na freguesia de Eja.
As obras de intervenção, na margem direita do rio Tâmega,
abrangem uma área com cerca de 2000 m2, e têm como
objetivo a criação de um novo edifício de apoio aos visitantes com
instalações sanitárias, balneários e terminal ATM.
Também será executado um parque infantil, área de merendas
e a capacidade de estacionamento vai ser ampliada, de forma a
melhorar as condições de utilização deste espaço público de lazer.

Fotografia aérea retirada do Google maps

PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE
BELÉM VALENTE E RUA DAS OLIVEIRAS
A Rua Maria de Belém Valente e Rua das Oliveiras foram
pavimentadas a betuminoso, e a rede de drenagem de águas
pluviais também foi alvo de intervenção.

> FONTE ARCADA

VISITA ÀS OBRAS NA FREgUESIA DE FONTE ARCADA

Ao todo foram beneficiados os passeios na E.M.592 entre a Av.19 de Março e a Rua das Cavadas, assim como até à Rua da Quintela.
Estas obras têm como objetivo construir passeios para garantir a segurança dos peões, bem como a execução de rede de águas pluviais.
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OBRAS

> GALEGOS

CâMARA CONSTRóI PASSEIOS NA E.N. 106-3

metros. A Rua da Ribeirinha e a Travessa do Monte, situadas em
Galegos, também foram pavimentadas a cubos, melhorando a
rede viária neste ponto da freguesia.

Com o objetivo de criar circuitos pedonais seguros para os peões
foram construídos passeios na E.N. 106-3, entre o cruzamento das
Alminhas e a Rua do Monte, numa extensão de cerca de 900

> GUILHUFE E URRÔ

FUTURO CENTRO DE DIA E ATL DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
FREgUESIA DE gUILhUFE E URRÔ

Estão a decorrer as obras do Centro de Dia e ATL da Associação de Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe e Urrô, uma obra
apoiada pela Câmara Municipal de Penafiel.
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OBRAS

INAUgURAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA
DE URRÔ
A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou no dia 30 de outubro,
a Casa Mortuária de Urrô, na freguesia de Guilhufe e Urrô.
A Casa Mortuária, situada nas imediações da Igreja e próximo
do cemitério, está adequada às necessidades de mobilidade,
segurança e conforto das populações com a criação de espaços
verdes e pedonais, envolventes ao edifício.

Foi inaugurado ainda em Urrô, no dia 20 de novembro, a beneficiação e alargamento da Rua dos Combatentes do Ultramar e a
beneficiação da Rua dos Lavradores.
> IRIVO

INAUgURAÇÃO DO ESPAÇO DO CIDADÃO

A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou, no dia 24 de julho, o novo Espaço do Cidadão em Irivo, localizado nas instalações da sede
da Junta de Freguesia.
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OBRAS

REQUALIFICAÇÃO DA E.N.106-3 ENTRE
gALEgOS E PAÇO DE SOUSA
A requalificação teve como finalidade a pavimentação da
E.N.106-3 a betuminoso, construção de passeios, beneficiação da
rede de águas pluviais e sinalização horizontal.
Refira-se que esta estrada faz parte da rede de estradas
municipais.

> LAGARES E FIGUEIRA

PRESIDENTE VISITA OBRAS DA CASA
MORTUÁRIA
A futura Casa Mortuária de Lagares e Figueira, situada ao lado
do cemitério, vai albergar 5 salas e garantir a ligação a todas as
infraestruturas e redes existentes.
Ainda no âmbito da parceria da Junta de Freguesia e Câmara
Municipal, o executivo visitou as obras da pavimentação dos
passeios na Estrada Nacional 319 e da construção do muro que
faz ligação ao Caminho do Sena.

> LUZIM E VILA COVA

OBRAS A DECORRER NA FREgUESIA DE LUZIM E VILA COVA

A Câmara Municipal também vai realizar, em Vila Cova, obras de
intervenção e alargamento da Rua do Bairral, que liga a Igreja à
E.N.312, repavimentado a acessibilidade viária a cubo.

Estão a decorrer as obras para a construção do Centro Cívico
de Luzim, na freguesia de Luzim e Vila Cova. A intervenção tem
como objetivo criar um novo espaço urbano, evidenciando as
potencialidades recreativas e lúdicas daquele local com o centro
religioso de Luzim.
20

OBRAS

> OLDRÕES

PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NA FREgUESIA DE OLDRõES

rede viária do concelho e em particular da EN 106, a nível da
segurança rodoviária.

A Câmara Municipal de Penafiel vai construir uma rotunda no
cruzamento da Avenida Central de Oldrões com a Rua Padre
Antídio Coelho de Sousa e a Rua Padre Lopes Coelho, na freguesia
de Oldrões.

A construção desta rotunda tem como objetivo principal
proporcionar melhores condições de acessibilidade e mobilidade
no cruzamento em questão.

Atualmente este cruzamento é considerado um ponto crítico da

> PAÇO DE SOUSA

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA VILA DE PAÇO DE SOUSA

ser beneficiada.

A Câmara Municipal de Penafiel está a realizar obras de
beneficiação na Rua 20 de Junho, em Paço de Sousa, pavimentando
a betuminoso a zona envolvente à escola EB2/3 de Paço de
Sousa. Também estão a ser executados passeios, colocação de
sinalização horizontal, e a rede de águas pluviais também está a

Também na Rua da Casa do Gaiato vai ser construído um coletor
de águas pluviais.
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OBRAS

> PENAFIEL

INAUgURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS AO AR LIVRE

REMODELAÇÃO PERMITIU NOVAS ZONAS DE BANHO E ESPAÇOS
VERDES NUMA ÁREA TOTAL DE CERCA DE 5000M2.

A intervenção nas piscinas exteriores do Complexo Municipal de
Penafiel estabeleceu 3 zonas funcionais associadas a diferentes
espaços de apoio. A zona de banho é composta por dois tanques,
piscina de adultos e crianças, num total de cerca de 400m2 de plano
de água e cerca de 800m2 de cais pavimentado.

A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou, no dia 9 de setembro,
a requalificação das piscinas ao ar livre do Complexo Municipal de
Penafiel, um novo espaço de lazer, totalmente remodelado, com cerca
de 5000m2, num investimento da Autarquia a rondar os 300 mil euros.

ESCOLA D. ANTóNIO FERREIRA gOMES VAI SER REQUALIFICADA

investimento total será assegurado pela Câmara Municipal de Penafiel.

O Município de Penafiel assinou um protocolo com o Ministério da
Educação para a requalificação da Escola D. António Ferreira Gomes,
em Penafiel. As obras de requalificação, no valor de 1,5 milhões de
euros, serão comparticipadas por fundos comunitários, onde 7,5% do

O protocolo estabelecido vai permitir a requalificação da Escola D.
António Ferreira Gomes em 2017/2018.
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OBRAS

CâMARA ASSEgURA REQUALIFICAÇÃO DO RECREATóRIO PENAFIDELENSE

A oficialização decorreu na cerimónia de assinatura do protocolo
entre o Município de Penafiel e a Comissão Fabriqueira da Paróquia
de Penafiel, representada pelo Reverendo Padre Paulo Jorge.

O Município de Penafiel vai requalificar o Recreatório
Penafidelense, espaço dedicado à dinamização de atividades
culturais, sociais e de interesse público, situado na Rua Direita, no
centro da cidade.

CâMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
REALIZA OBRAS NA LIgAÇÃO ENTRE A
ZONA INDUSTRIAL N.º2 E NOVELAS
A Câmara Municipal de Penafiel procedeu à pavimentação a
betuminoso da ligação entre a Zona Industrial n.º2 e a E.N. 106,
em Novelas.
Também foram construídas valetas para a drenagem de águas
pluviais.

BENEFICIAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO,
EM SANTIAgO DE SUBARRIFANA
A Rua 5 de outubro, localizada em Santiago de Subarrifana, está
a ser beneficiada com o objetivo de se pavimentar o arruamento
a betuminoso, construir passeios, melhorar a drenagem de águas
pluviais e colocar sinalização horizontal.
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OBRAS

BENEFICIAÇÃO DA RUA FUTEBOL CLUBE
DE PENAFIEL
A Rua Futebol Clube de Penafiel foi pavimentada a betuminoso,
a rede de drenagem de águas pluviais também foi beneficiada e
procedeu-se à colocação de sinalização horizontal.

> PEROSELO

POLIDESPORTIVO NA FREgUESIA DE PEROSELO

Os executivos inauguraram ainda a Rua do Entroncamento, que
passou a chamar-se Rua Noé da Rocha Ferreira, em homenagem ao
antigo Presidente da Junta de Freguesia.

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa e o
Presidente da Junta de Freguesia de Peroselo, oficializaram, no dia 14 de
maio, o lançamento da obra do polidesportivo da freguesia de Peroselo.

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA RUA DO
MOINhO
Está a decorrer a beneficiação da Rua do Moinho, na freguesia
de Peroselo, com o objetivo de pavimentar a rua a betuminoso,
melhorar a rede de drenagem de águas pluviais e proceder à
colocação de iluminação pública.
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OBRAS

> RANS

INAUgURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CíVICO DE RANS

A Avenida Dr. Avelino de Sousa Soares foi alvo de intervenção, com
enfoque no espaço amplo em frente ao edifício da junta de freguesia,
criando uma nova praça (Praça do Poder Local), bem como, uma área
verde e de lazer.

A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou, no dia 30 de outubro, a
requalificação do Centro Cívico de Rans, do qual fazem parte as obras
da Praça do Poder Local e a Avenida Dr. Avelino de Sousa Soares.
A requalificação do Centro Cívico de Rans permitiu criar um novo
ponto de convergência, no acesso ao edifício da junta, igreja e cemitério.
> RIO DE MOINHOS

EB 1/JI DE CANS REQUALIFICADA

A eficiência energética do edifício também vai ser melhorada, e
o recreio coberto ampliado com a construção de um passadiço na
ligação à entrada principal da escola.

Estão a decorrer as obras de intervenção na EB1/JI de Cans,
em Rio de Moinhos, com o objetivo de requalificar coberturas e
fachadas, com a substituição integral da cobertura de fibrocimento
com amianto, por painel tipo sandwich.
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OBRAS

> RIO MAU

CâMARA DE PENAFIEL COMPRA CASA DA SOBREIRA EM RIO MAU

EDIFíCIO HISTÓRICO DE RIO MAU SERVIRÁ
COMUNIDADE COM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Junta de Freguesia de Rio Mau, Manuel Soares Silva, e da ex
proprietária Maria Araújo.

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de
Sousa, assinou no dia 7 de maio, em Rio Mau, o contrato de compra
e venda da Casa da Sobreira, com a presença do Presidente da

Este edifício histórico, que ficará agora ao serviço do Município
de Penafiel, servirá a comunidade de Rio Mau com equipamentos
públicos.

BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. JOÃO

Para melhorar a acessibilidade viária, procedeu-se à pavimentação a cubos na Rua de S. João até ao acesso à Igreja. A rede de
drenagem de águas pluviais também foi melhorada, neste local da freguesia de Rio Mau.
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OBRAS

> SEBOLIDO

OBRAS NA RUA SENhORA DO MONTE MELhORA CIRCULAÇÃO AUTOMóVEL

A Rua Senhora do Monte, localizada na freguesia de Sebolido, foi alvo de intervenção pavimentando-se o arruamento a betuminoso
e melhorando o sistema de drenagem de águas pluviais. Também se procedeu à colocação de sinalização horizontal.

> TERMAS DE S. VICENTE

REQUALIFICAÇÃO URBANíSTICA NA E.N.106 ENCONTRA-SE NA 2.ª FASE

Já está a decorrer a 2.ª fase da requalificação urbanística na E.N.106, na freguesia de Termas de S. Vicente, junto ao Hotel. As obras
têm como objetivo melhorar as condições de acessibilidade, dando continuidade à requalificação dos passeios existentes.
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OBRAS

TERRAS DE RECEZINHOS

MUNICíPIO DE PENAFIEL CRIA NOVA ZONA EMPRESARIAL/INDUSTRIAL

O maior investimento Municipal está a decorrer nas terras de Recezinhos com a construção da Zona Empresarial / Industrial.
A Câmara Municipal de Penafiel vai criar um nova Zona Empresarial/Industrial, em Recezinhos, numa área de 13,73 ha, localizada na
zona norte do concelho.
A nova zona industrial corresponde à aposta que o Município de Penafiel tem vindo a realizar na captação de investimento e empresas.
> CASTELÕES

VÁRIAS OBRAS INAUgURADAS NA FREgUESIA DE CASTELõES

Castelões, a ampliação do Cemitério Paroquial e a Casa Mortuária
e respetivos arranjos exteriores.

A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou, no dia 14 de
fevereiro, novos equipamentos na freguesia de Castelões.
No total foram inauguradas três obras, o Espaço do Cidadão de
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OBRAS

> S. MAMEDE DE RECEZINHOS

EB 1/JI DE S. MAMEDE DE RECEZINhOS COM NOVOS ESPAÇOS DE ENSINO

A Câmara Municipal de Penafiel vai intervir na EB 1/JI de S. Mamede de Recezinhos criando novos espaços de ensino – reformulação
da sala de aula e infantário, instalações sanitárias, áreas administrativas e uma nova cozinha/cantina.
> S. MARTINHO DE RECEZINHOS

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1/JI – S. MARTINhO DE RECEZINhOS

térmica. Ao nível dos arranjos exteriores, toda a área de recreio
será intervencionada com o nivelamento de cotas de terreno e
com a construção de campo de jogos e parque infantil.

A requalificação da Escola EB1/JI S. Martinho de Recezinhos tem
como objetivo criar uma nova e sofisticada cobertura e fachadas
exteriores com a substituição do material de revestimento
existente e a introdução de materiais que melhorem a resistência
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OBRAS

> VALPEDRE

FREgUESIA DE VALPEDRE INAUgUROU VÁRIAS OBRAS

As obras efetuadas na sede da Junta de Freguesia permitiram a
remodelação total do edifício, criando ainda um salão nobre e uma
sala de atendimento ao público.

A Câmara Municipal de Penafiel e a Junta de Freguesia de
Valpedre inauguraram, no dia 18 de setembro, a pavimentação e
beneficiação da Rua de Mesão Frio e a remodelação da sede da
Junta de Freguesia.

A nova Rua de Mesão Frio, que liga a E.M. 591 à E.M. 590,
foi pavimentada a cubos, melhorando os acessos, a circulação
automóvel e pedonal. Foram também beneficiados os aquedutos
existentes e a zona envolvente ao tanque.

As inaugurações contaram com a presença de Antonino de
Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Joaquim
Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Valpedre, e respetivos
executivos e Antonio Reguera Repiso, Presidente da Fundação
Luso-Galaica.

Assente numa estratégia de maior proximidade de acesso e transmissão de informação, a Página Oficial da Câmara Municipal de
Penafiel dá a conhecer tudo o que acontece no Município apostando numa política de comunicação interativa direcionada aos cidadãos.
Contribuindo para uma cidadania mais ativa pretendemos disponibilizar informação online, tendo em conta os interesses de todos os
penafidelenses, bem como, daqueles que nos acompanham e visitam. é com este espírito que estamos online. Seja bemvindo!
O objetivo é divulgar aquilo que de melhor oferece o Concelho de Penafiel, de forma a projetar a imagem do Município.

ACOMPANhE TODAS AS NOTíCIAS ATRAVÉS DA NOSSA PÁgINA OFICIAL DO FACEBOOK

www.facebook.com/municipiopenafiel
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> SOCIAL
“O Município de Penafiel foi 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 tem ainda desenvolvido várias ações
no que diz respeito à atração de investimento e criação de emprego e na decisão em manter a taxa mínima do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI), atribuindo mais uma medida pioneira em Portugal com um desconto de 70 euros para as famílias com três ou mais filhos.”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

CâMARA CRIA “COMISSÃO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO AO IDOSO DE PENAFIEL”

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida destes segmentos
populacionais mais vulneráveis, através da articulação, informação e
promoção dos seus direitos e da sua proteção.

À semelhança da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Penafiel, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens mais antiga de
Portugal, a Câmara Municipal de Penafiel vai criar a Comissão Municipal
de Proteção ao Idoso de Penafiel – CMPIP, que irá centrar a sua atenção
nos problemas das pessoas com idade superior a 65 anos, e pessoas em
situação de dependência sem retaguarda familiar ou apoio institucional,
independentemente da idade, que se encontrem em situação de risco.

Esta Comissão será uma entidade de âmbito municipal, que
colaborará com outras instituições dotadas de competências no apoio
à população idosa, privilegiando a informação, promoção e cooperação
com vista à resolução de problemas transversais que coloquem em
risco a população idosa.

A CMPIP é composta por uma equipa de trabalho multidisciplinar,
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SOCIAL

CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL CONTINUA A APOIAR COMUNIDADE
PENAFIDELENSE

O Penafiel Social tem uma intervenção no concelho de Penafiel em
diferentes áreas, quer ao nível do emprego, formação e qualificação,
assim como na intervenção familiar, parental e na capacitação da
comunidade e das instituições.

O Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G (Penafiel Social),
promovido pela Câmara Municipal de Penafiel e Segurança Social,
coordenado e executado pela Associação para o Desenvolvimento de
Lagares, assinou no dia 7 de junho, no auditório da Biblioteca Municipal
de Penafiel, uma parceria com 18 instituições.

APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇõES

A Câmara Municipal de Penafiel entregou, no dia 19 de março, no salão nobre dos paços do concelho, os apoios financeiros atribuídos
anualmente às associações culturais, desportivas, recreativas e sociais do concelho, num valor de cerca de 500 mil euros.
32

EDUCAÇÃO

> EDUCAÇÃO
“A Educação continua a ser uma grande prioridade para a Câmara Municipal. Entendemos que se trata de um eixo prioritário no contexto do
desenvolvimento da nossa comunidade. Este ano letivo vamos manter todos os apoios que até agora prestamos, pois queremos que as nossas
crianças tenham as mesmas condições de acesso à educação.”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

CâMARA DE PENAFIEL CONTINUA A APOIAR O
PROgRAMA “FRUTA ESCOLAR”

Para este ano letivo, 2016/2017, a medida é alargada às crianças dos
jardins de infância.
O programa “Fruta Escolar” abrange mais de 4 mil alunos do 1.º
ciclo do ensino básico e educação pré-escolar, e tem como objetivo
a promoção de hábitos alimentares benéficos para a saúde das
crianças e a redução de custos socioeconómicos, associados a regimes
alimentares menos saudáveis.
A fruta é distribuída duas vezes por semana, e contempla frutos
como, maçã, pera, clementina, tangerina, laranja, banana, cereja, uvas,
ameixa, pêssego, cenoura e tomate.
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EDUCAÇÃO

MUSEU DE PENAFIEL RECEBEU IV SEMINÁRIO
“SERVIR O SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA”

CPCJ DE PENAFIEL ASSINALA 25 ANOS DE ExISTêNCIA DE APOIO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO
No dia 8 de novembro, o auditório do Museu Municipal de Penafiel, acolheu o IV seminário “Servir o superior interesse da criança”, organizado
pelo Município de Penafiel e CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) de Penafiel.

CâMARA DE PENAFIEL PROMOVEU SESSõES DE
SUPORTE BÁSICO DE VIDA NAS ESCOLAS
No âmbito do protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, a Câmara Municipal de Penafiel promoveu, no dia 13 de
abril, sessões de formação em suporte básico de vida nas Escolas EB2/3 de Penafiel n.º2 e Secundária Joaquim de Araújo.
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EDUCAÇÃO

CAPAS NEgRAS ENChERAM LARgO DA AJUDA NA
2.ª SEMANA ACADÉMICA DO ISCE DOURO

A cidade de Penafiel recebeu de 3 a 5 de junho, no Largo da Ajuda, a 2.ª Semana Académica do ISCE Douro, instituição sediada em Penafiel
e que conta com o apoio da Câmara Municipal.

CASA ChEIA NO VII SARAU DAS ATIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE PENAFIEL

crianças e 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 3 de junho, o VII
Sarau das Atividades de Enriquecimento Curricular, no Pavilhão de
Feiras e Exposições de Penafiel, com a participação de cerca de 500
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EDUCAÇÃO

PENAFIEL ACOLhEU FóRUM INTERNACIONAL
COM PALESTRANTES DE 4 CONTINENTES

O Fórum contou com cerca de 100 participantes no FIACED,
académicos de diversas universidades africanas, provenientes de vários
países, entre os quais Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Gabão,
e também de Taiwan, Colômbia, Espanha além de Portugal.

Nos dias 16 e 17 de junho, Penafiel foi palco do “I Fórum Internacional
África, Cooperação, Educação e Desenvolvimento” (FIACED), numa
organização do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
(ISCE), sedeado em Penafiel e que contou com o apoio da Câmara
Municipal de Penafiel.

INAUgURAÇÃO DE SALA DE UNIDADE
ESPECIALIZADA DE APOIO À MULTIDEFICIêNCIA

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Câmara Municipal de Penafiel e o Agrupamento de Escolas
Joaquim de Araújo inauguraram, no dia 5 de dezembro, a Sala de Unidade Especializada de Apoio à Multideficiência, na Escola Básica Penafiel Sul.
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CPCJ PROMOVEU LARgADA DE BALõES AZUIS
NOS CÉUS DE PENAFIEL

dos Maus Tratos na Infância e Juventude.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penafiel (CPCJ), em
parceria com a Câmara Municipal de Penafiel, associou-se à iniciativa
lançada pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco (CNPCJR) e promoveu, no dia 20 de abril, ações de prevenção

Durante a manhã foram distribuídos laços azuis e cartazes pela
comunidade e com lançamento de balões azuis pelos alunos do 4.º
ano do Centro Escolar de Penafiel, no Largo da Misericórdia.

IRIVO ACOLhE 1.ª ESCOLA PROFISSIONAL DE PENAFIEL

No dia 24 de setembro foi inaugurada, na freguesia de Irivo, em Penafiel, a Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO.
A EPT PROFENSINO tem como objetivo implementar soluções educativas/formativas adaptadas às reais necessidades da região do Vale do
Sousa apostando assim, na formação ajustada ao tecido empresarial local e regional.
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ESCOLAS DE PENAFIEL INVADIRAM RUAS DA
CIDADE EM DESFILE DE CARNAVAL

animação e alegria, passando pela Avenida Egas Moniz, Avenida
Sacadura Cabral, Praça Municipal, Rua Dr. Joaquim Cotta, Largo Nossa
Senhora da Ajuda e Rua do Paço, efetuando depois o percurso em
sentido contrário.

As crianças dos Jardins de Infância e das EB1 do concelho de Penafiel
saíram à rua para comemorar o Carnaval, no dia 5 de fevereiro, com o
habitual desfile de Carnaval.
O Desfile percorreu as principais ruas da cidade com muita música,
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> SAÚDE
“O Município de Penafiel está a apoiar e a potenciar um projeto de saúde pioneiro e vai disponibilizar a todos os seus cidadãos seniores que
estejam ou frequentem IPSS´s, testes gratuitos, com tecnologia inovadora, para diagnóstico de cancro oral. Vamos continuar a apoiar e a investir
na área da saúde. São cerca de 2000 pessoas que em Penafiel, numa primeira fase, e de forma gratuita, vão beneficiar deste teste, cuja tecnologia
patenteada é única no mundo.”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

CONCELhO DE PENAFIEL COM COBERTURA
TOTAL DE MÉDICOS DE FAMíLIA

O ACES do Tâmega II – Vale do Sousa Sul, em Penafiel, recebeu, no
dia 27 de julho, os novos médicos de família que foram distribuídos nas
Unidades de Saúde de Abragão, Galegos e Rio de Moinhos.
A partir do mês de agosto, as Unidades de Saúde de Penafiel
(Abragão, Galegos e Rio de Moinhos), Paredes e Castelo de Paiva
passaram a dispor dos seus utentes sete novos médicos de família.
Desta forma, o concelho de Penafiel passou a ter cobertura total destes
profissionais de saúde em Medicina Geral e Familiar.
A Região de Saúde do Norte passou a ter mais de 68 especialistas
em Medicina Geral e Familiar.
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SAÚDE

CENTRO DE INVESTIgAÇÃO EM PENAFIEL APRESENTOU
“RASTREIO DE CANCRO”INOVADOR

A tecnologia foi reconhecida através de vários prémios a nível
nacional, tendo vencido o Prémio Jovem Empreendedor da ANJE em
2014, o concurso Arrisca C – Planos de Negócio da Universidade de
Coimbra e o concurso Acredita Portugal na categoria de Alta Tecnologia
em 2015.

PENAFIEL APRESENTA MAIS UM PROJETO INOVADOR
O Município de Penafiel apoia um projeto de saúde pioneiro e
disponibiliza a todos os seus cidadãos seniores que estejam ou
frequentem IPSS´s, testes gratuitos, com tecnologia inovadora, para
diagnóstico de cancro oral.

40

BREVES

> BREVES
“Penafiel é hoje uma referência a nível regional e nacional no que diz respeito à dinamização de eventos e projetos inovadores. Uma situação que
nos deixa muitos satisfeitos e que nos motiva para continuar a estar na linha da frente.”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

5.ª EDIÇÃO DA “NOITE BRANCA” RECEBEU MAIS
DE 140 MIL PESSOAS, NA CIDADE DE PENAFIEL

A Cidade de Penafiel acolheu cerca de 140 mil pessoas vestidas de branco na 5.ª edição da “Noite Branca”, numa organização da Câmara
Municipal de Penafiel e da ADISCREP (Associação para o Desenvolvimento de Penafiel).
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BREVES

PENAFIEL FOI PALCO DO CAMPEONATO DANÇAS
DE SALÃO – 1.º FESTIVAL PROF. TONI PINTO

Este campeonato contou com a presença de Dorin Frecautanu
e Marina Sergeeva, par internacional de danças latino-americanas,
finalistas do Campeonato do Mundo e da Europa em 2014 e 2015,
que atuaram pela primeira vez em Portugal, na abertura das Finais do
Campeonato de Danças de Salão, em Penafiel.

A Escola de Dança “Merenguita - Dança de Salão” e a Escola “Dança
de Salão José Torres”, em parceria com a APPDSI – Associação
Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional e a
Câmara Municipal de Penafiel, organizaram, no dia 30 de janeiro, o
Campeonato Danças de Salão - 1º Festival Prof. Toni Pinto, no Pavilhão
Municipal Fernanda Ribeiro, em Penafiel.
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40 CARROS CLÁSSICOS EMBELEZARAM A 1.ª
EDIÇÃO DO “PENAFIEL REVIVAL”

O Clube Penafidelense Automóveis Antigos, com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, organizou, no dia 11 de junho, no Parque da Cidade
de Penafiel, a 1.ª edição do “Penafiel Revival”, numa iniciativa dedicada aos Automóveis Antigos e com um programa diversificado.

PENAFIEL ACOLhEU MILhARES DE MOTOCICLISTAS NA
20.ª EDIÇÃO DO DIA NACIONAL DO MOTOCICLISTA

O Município de Penafiel recebeu milhares de motociclistas, no âmbito da 20.ª edição do “Dia Nacional do Motociclista”, uma organização da
Federação Motociclismo de Portugal e que contou com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel e do Moto Clube Vale do Sousa.
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MUNICíPIO DE PENAFIEL hOMENAgEOU
PENAFIDELENSE D. ANTóNIO FERREIRA gOMES

Martins participaram na conferência “D. António Ferreira Gomes:
o combatente ousado da liberdade positiva do Homem e da
democracia de libertação”, que decorreu no auditório do Museu
Municipal.

A Câmara Municipal de Penafiel comemorou, nos dias 9 e 10
de maio, o 110.º aniversário do nascimento de D. António Ferreira
Gomes, penafidelense e Bispo do Porto.
No âmbito da homenagem prestada pela Câmara Municipal de
Penafiel, o General Ramalho Eanes e o Bispo Emérito D. Manuel

COMEMORAÇõES DO 42.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE
ABRIL EM PENAFIEL
Câmara Municipal de Penafiel a cerimónia de hastear das bandeiras
acompanhada de salva de morteiros e largada de pombos, seguindose, a sessão solene comemorativa do 42.º aniversário do 25 de abril.

A Câmara Municipal de Penafiel promoveu, durante o mês de abril,
iniciativas alusivas às comemorações do 42.º aniversário do 25 de abril.
No dia 25 de abril, Dia da Revolução dos Cravos, decorreu na
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PENAFIEL PRESTOU hOMENAgEM AO PADRE
ALBANO FERREIRA DE ALMEIDA

testemunho de missão. No dia seguinte teve lugar, na Igreja Matriz,
um concerto coral do grupo S. Martinho de Recezinhos, dirigido por
Alexandrino Fernandes.

A cidade de Penafiel comemorou o centenário do nascimento do
Padre Albano Ferreira de Almeida com diversas iniciativas alusivas à
vida e testemunho do Padre Albano.
No dia 12 de agosto foi apresentado, na assembleia penafidelense,
a fotobiografia intitulada de “Padre Albano Ferreira de Almeida:

CâMARA DE PENAFIEL CEDE INSTALAÇõES À
ASSOCIAÇÃO “SOU DA RUA”, DE ENTRE-OS-RIOS
A Câmara Municipal de Penafiel firmou, no dia 25 de junho, um
protocolo de cedência de espaço da cantina da antiga Escola Primária
de Entre-os-Rios, para a Associação Sou da “Rua”, da freguesia de Eja.
A Associação Sons da “Rua”, sediada em Entre-os-Rios, é uma
organização sem fins lucrativos que tem como objetivo desenvolver
atividades de caráter lúdico, recreativo e cultural destinado a toda a
população de Entre-os-Rios .
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1.º FESTIVAL MELÃO
CASCA DE CARVALhO
NO LARgO DA AJUDA,
EM PENAFIEL
A Câmara Municipal de Penafiel e a Confraria do Melão Casca
de Carvalho, em colaboração com a Associação de Produtores de
Melão e Hortícolas do Vale do Sousa, a ADISCREP e a Cooperativa
Agrícola de Penafiel organizaram, no dia 3 de setembro, o 1.º
Festival Melão Casca de Carvalho, no Largo da Ajuda, em Penafiel.
O 1º Festival Melão Casca de Carvalho contou com a presença
de alguns dos melhores produtores de melão de casca de carvalho.
Para além do melão, a Adega Cooperativa de Penafiel também
esteve presente com vinho fresco da região.

> AMBIENTE

PENAFIEL VERDE gANhA CERTIFICADO DE QUALIDADE

existência da empresa municipal, Penafiel Verde, instituição com
instalações remodeladas no que respeita ao espaço de atendimento
ao público.

A atribuição do certificado de qualidade na área do atendimento
aos utilizadores, associado também à gestão de redes de água
e saneamento coincide com a comemoração dos 10 anos de
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> ATIVIDADES ECONóMICAS

VII EDIÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE

A Associação Empresarial de Penafiel, em colaboração com a Câmara Municipal de Penafiel, promoveu nos dias 21 e 22 de
outubro, a VII Edição da Feira da Saúde, no Jardim do Calvário, em Penafiel.

CURSO DE TÉCNICO DA PENAFIEL ACTIVA
DINAMIZOU ATIVIDADE “STREET FOOD”

A empresa municipal Penafiel Activa dinamizou, no dia 17 de fevereiro, a atividade “Street Food”, enquadrado no projeto transdisciplinar
das turmas de 3.º ano da formação de “Restaurante Bar” e que contou com a participação de 19 formandos.
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“FLORES E SABORES” NA CIDADE DE PENAFIEL

A AEP (Associação Empresarial de Penafiel), em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel, organizaram nos dias 6, 7 e 8 de maio,
o evento “Flores e Sabores”, na cidade de Penafiel.

> JUVENTUDE

PENAFIEL PROMOVEU INICIATIVA DE SENSIBILIZAÇÃO
SOBRE A PROBLEMÁTICA DO BULLyINg

organização do Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de
Penafiel.

O auditório da Associação Empresarial de Penafiel recebeu, no
dia 11 de outubro, a peça de teatro “Bullying – uma história de
hoje”, interpretado por “ContraPalco Produções de Teatro”, numa
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FESTIVAL IgNITION REgRESSOU A PENAFIEL

Fotografia: Swita uancharoenkul

De fora, mais precisamente Southampton, chegou a banda
instrumental Waking Aida, até ao underground de Espanha, com
Bala, percorrendo sonoridades de vários cantos do mundo,
passando também por Madrid com Matatigre, pela Califórnia, mais
precisamente Long Beach, com o trio Tijuana Panthers, e por
Londres, representada por Three Trapped Tigers.

Nos dias 15 e 16 de julho, Penafiel recebeu a 7.ª edição do Festival
Ignition, organizado pela Câmara Municipal de Penafiel, e produzido
pela Cosmonaut, que une a música, a natureza e a arquitetura num
só espaço, na Quinta do Carrazedo, em Santiago – Penafiel.
Entre a espiga e o palheiro, com o verde como pano de fundo,
abriram-se as cortinas para o universo alternativo com atuações
de Three Trapped Tigers, Fatnotronic, Waking Aida, Filho da Mãe
+ Ricardo Martins, entre outros, numa aposta na música nacional
emergente e na estreia de bandas internacionais em território
português.

De dentro, esteve a banda Vircator de Viana do Castelo e a
representar o Porto, Granada, entre muitos outros. Nesta edição,
mais uma vez, o Ignition deu palco a projetos locais como os
Blueberries for Chemical, Bricolage, Desligado e MUAY.

Fotografia: Swita uancharoenkul

Fotografia: Swita uancharoenkul
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PENAFIEL RECEBEU MAIS DE 100 ESPETÁCULOS
CULTURAIS DURANTE O VERÃO

Water Slide Summer Penafiel | Noite Branca | Noite Vermelha –
BVPenafiel | Ignition | Sonho de uma noite de Verão | xxxII Festival
Internacional Cidade de Penafiel | Nacional 15 - 20 anos | xxxVII
Feira Agrícola do Vale do Sousa – Agrival | Grupo de Guitarras
de Penafiel | José Moreira | xS-Danças Urbanas | Merenguita |
RiverStone | III Convívio Sou da Rua | Tentacle | DJ´s Bear/Wolf
| Mi Ku Bô | DJ Sérgio B & “Pop my Rock” | Banda Musical de
Lagares e a Unión Musical de Valladares – Vigo | Festa do Caldo
de Quintandona

A Câmara Municipal de Penafiel promoveu de junho a setembro
várias iniciativas no âmbito do programa “Sentir o Verão”, numa
organização em parceria com 14 entidades do concelho.
Eventos do “Sentir o Verão”: Semana Académica do ISCE | II
Passeio de BTT Feminino | Concerto “Dona Elvira” | Penafiel Revival
| Fado Lisboa e Balada de Coimbra | Linha da Arte | Blueberries
For Chemical | The Fines | Math Man Machine | Kagemushin |
OWAN | Acusticôco | OLVS- Big Band | Noite de Fados | Orquestra
Juvenil Luso-Alemã | Cura Alternativa | Oroboro | Desligado | Muay
| Banda Musical de Rio Mau - “Freedom Of A Smooth Criminal” |

“PROMOVIE PENAFIEL – FESTIVAL DE CURTAS”
Este ano, a Câmara Municipal de Penafiel relançou o projeto
“PROMOViE Penafiel – Festival de Curtas”, um programa de cariz
cultural, desenvolvido pelo Pelouro da Juventude, mas que acaba por
ser transversal a várias áreas.
Todos os trabalhos premiados serão exibidos numa das salas do
Cinemax, de forma esporádica e aleatória, durante o ano de 2017, nos
minutos que antecedem o início de um filme de cartaz.
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> PROTEÇÃO CIVIL

hOMENAgEM AOS BOMBEIROS DO CONCELhO

A Câmara Municipal de Penafiel prestou homenagem aos
bombeiros das 3 corporações do concelho de Penafiel, no dia
13 de março, no âmbito das comemorações do Dia Municipal do
Bombeiro, efeméride instituída em março de 2002, pelo Município.
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.
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PENAFIEL COMEMOROU DIA INTERNACIONAL
DAS FLORESTAS

Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e o Grupo de Caçadores de
Canelas, comemoraram o Dia Internacional das Florestas, efeméride
inserida nas comemorações do 25.º Aniversário da APDL.

A Câmara Municipal de Penafiel, a Associação para o Desenvolvimento
de Lagares (APDL) e a Junta de Freguesia de Lagares e Figueira, com
o apoio do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS),
da Unidade de Intervenção, da Guarda Nacional Republicana, os
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> CULTURA
“A pintora Graça Morais, um dos maiores nomes da pintura contemporânea, tem uma exposição patente no nosso Museu Municipal. Trata-se da
exposição “Fuga do Caos e do Abismo” e estará em Penafiel até 26 de fevereiro. Antes de Penafiel esteve em Lisboa, na Fundação Árpád SzenesVieira da Silva. Em Maio, segue para Paris. Uma exposição absolutamente extraordinária .”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

ALICE VIEIRA “CONTAMINOU” PENAFIEL NA
EDIÇÃO 2016 DO ESCRITARIA

Durante 4 dias, Penafiel homenageou a vida e obra de Alice Vieira,
escritora portuguesa de livros infantis e juvenis. A cidade transformou-se
num local de letras e histórias para (re)ler e descobrir o universo da escritora.
Exposições diversas, teatro de rua, conferências, música, momentos
de leitura e lançamento de livros foram algumas das diversas iniciativas
que marcaram a Escritaria deste ano, sem esquecer os objetos
que contaminaram uma cidade inteira, ao interagir com leitores e
transeuntes.
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PINTORA gRAÇA MORAIS INAUgUROU
ExPOSIÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL

No dia 10 de novembro decorreu, no Museu Municipal de Penafiel, a inauguração da exposição “Fuga do Caos e do Abismo”, de Graça Morais,
um dos maiores nomes da pintura portuguesa com reconhecimento nacional e internacional.

PENAFIEL CELEBROU TRADIÇÃO SECULAR DO
CORPO DE DEUS

a Cavalhada com a atuação dos bailes tradicionais, nomeadamente o Baile
dos Ferreiros, Baile dos Turcos, Baile das Floreiras, Baile dos Pausinhos,
Baile dos Pretos e Baile dos Pedreiros e a Majestosa Procissão do Corpo de
Deus, uma cerimónia secular enraizada em Penafiel.

De 25 a 29 de maio, Penafiel celebrou mais uma edição do “Corpo
de Deus – Festas da Cidade e do Concelho”, com 246 anos de história.
As comemorações, celebradas desde 1540, desenrolaram-se com um
leque diversificado de atividades, desde o tradicional Cortejo do Carneirinho,
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1.º FESTIVAL DE TEATRO “SENTIR PENAFIEL”
ENCERROU COM hOMENAgEM A JÚLIO CARDOSO

No dia 5 de novembro teve lugar, no Centro de Convívio e Cultura de Penafiel, a homenagem a Júlio Cardoso, um ator e encenador português
que já recebeu vários prémios pelo desenvolvimento do seu trabalho no meio artístico.

PENAFIDELENSE FRANCISCA PORTUgAL VENCEU
CATEgORIA DE SOLISTA NA “V MOSTRA MUSICAL
DO EIxO ATLâNTICO”

Municipal de Vilagarcía de Arousa, em Pontevedra, e que contou com a
presença de cerca de 200 músicos de 19 cidades da Galiza e Portugal,
num programa com 55 atuações.

Francisca Portugal, violonista em representação do Município de
Penafiel venceu, este ano, a categoria de solista na “V Mostra Musical
do Eixo Atlântico”, um evento internacional que decorreu no Auditório
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MAIS DE 600 ELEMENTOS DE VÁRIAS
COLETIVIDADES DO CONCELhO SUBIRAM AO
PALCO PARA PARTICIPAR NO “ENCONTRO DE
CANTARES DE JANEIRAS”

Penafiel acolheu, no dia 10 de janeiro, mais uma edição do “Encontro de Cantares de Janeiras”, organizado pelo Pelouro da Cultura do
Município de Penafiel, no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel.

ALBERTO S. SANTOS APRESENTOU EM PENAFIEL
NOVO LIVRO “PARA LÁ DE BAgDAD”
Depois dos bestsellers “A Escrava de Córdova (2008), “A Profecia de Istambul (2010) ” e “O Segredo de Compostela” (2013), Alberto S.
Santos lançou, em Penafiel, a sua terra natal, o seu quarto romance “Para lá de Bagdad”.
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JORNALISTA DA RTP, CARLOS DANIEL,
APRESENTOU O SEU LIVRO “FUTEBOL A SÉRIO”

Leal, e Rui Quinta, que foi treinador adjunto de Vitor Pereira no
Futebol Clube do Porto, de 2011 a 2013, e treinador do Futebol
Clube de Penafiel na época 2008/2009 e 2014/2015.

A Biblioteca Municipal de Penafiel recebeu, no dia 18 de novembro,
a apresentação do livro “Futebol a Sério”, de Carlos Daniel, jornalista
da RTP. A iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, do treinador do Boavista
Futebol Clube e ex treinador do Futebol Clube de Penafiel, Miguel

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMóNIO NO
MUSEU DE PENAFIEL
No dia 23 de setembro, o Museu Municipal de Penafiel recebeu
o encontro “Comunidades e Culturas em Diálogo”, inserida no
programa internacional das Jornadas Europeias do Património. Esta
iniciativa foi organizada pela Faculdade de Letras da Universidade
do Porto (Departamento de Ciências e Técnicas do Património), em
colaboração com a Câmara Municipal de Penafiel, o CITCEM (Centro
de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória») e a
Câmara Municipal de Sabrosa.
Para além do debate, também foi assinado um protocolo de
doação do espólio da fundição de alumínio Rodrigo Ribeiro de
Magalhães, Lda, ao Museu Municipal de Penafiel.
Durante as Jornadas foram abordados temas como património,
museus e comunidades (relações de integração e desenvolvimento)
e ainda “Penafiel, comunidades e culturas”.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “DIOCESE DE
PENAFIEL 1770 - 1778”

A Igreja da Misericórdia de Penafiel acolheu, no dia 21 de junho, a apresentação do livro “Diocese de Penafiel 1770 - 1778”, do autor e
historiador José Fernando Coelho Ferreira, numa organização da Câmara Municipal de Penafiel e da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel.

ExPOSIÇÃO DE FRANCESCO ZAVATTARI, NO
MUSEU DE PENAFIEL

A exposição resultou de uma colaboração com o artista Francesco
Zavattari, como forma de se aliar ao combate a este grave problema
social e de sensibilizar e consciencializar para os problemas da
desigualdade e da violência de género e doméstica.

O Museu Municipal de Penafiel inaugurou, no dia 16 de janeiro,
a exposição “My Art is Female”, do artista plástico e designer
Francesco Zavattari.

ExPOSIÇÃO DE PINTURA
DE A. RIBEIRINhO
António Ribeiro, natural de Abragão – Penafiel, inaugurou no dia
7 de maio, no Museu Municipal de Penafiel, a sua exposição de
pintura intitulada “A minha arte é o meu coração”.
Passados mais de vinte anos, expôs no Museu Municipal de
Penafiel uma obra sustentada em trinta e oito telas pintadas a óleo.
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> DESPORTO
“Penafiel é uma terra de campeões em várias modalidades desportivas, quer a nível de atletas quer a nível de organizações. Atualmente somos
destaque a nível nacional e internacional. Um bem haja a todos os nossos atletas, clubes, associações e organizações pelo excelente trabalho e
contributo em prol de Penafiel.”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

SELEÇÃO MUNICIPAL DE PENAFIEL DE BOCCIA
SÉNIOR SAgRA-SE CAMPEÃ NO III ENCONTRO DA
MODALIDADE

A Seleção Municipal de Penafiel de Boccia Sénior venceu o III
Encontro de Boccia Sénior da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa (CIM), no dia 1 de abril, prova realizada no Município de Felgueiras
e que contou com a participação de 200 atletas em representação de
10 Municípios que integram esta CIM.
Em representação do Município de Penafiel estiveram atletas da
Associação de Solidariedade Social de Vila Cova, da Associação para o
Desenvolvimento de Rio de Moinhos, do Centro Social da Figueira, da
Junta de Freguesia de Canelas e do Serviço Social dos trabalhadores da
Câmara Municipal de Penafiel (SSTCMP).
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FEDERAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO CONCELhO
DE PENAFIEL COMEMOROU 20.º ANIVERSÁRIO
A Federação de Futebol Amador do Concelho de Penafiel (FFACP),
com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, realizou no dia 9 de julho,
no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, a gala de encerramento
da época 2015/2016.
A Gala de encerramento da época 2015/2016 comemorou os 20
anos da FFACP e premiou os campeões das provas, assim como vários
atletas, entidades e personalidades ligadas à modalidade.
No âmbito das comemorações dos 20 anos da FFACP foram
também homenageadas, no dia 3 de dezembro, personalidades que
contribuíram para a edificação, solidez e consolidação desta instituição
mobilizadora do Futebol Amador de Penafiel.

PENAFIEL ACOLhEU VÁRIOS EVENTOS
INTERNACIONAIS DO DESPORTO MOTORIZADO

O Concelho de Penafiel foi palco de vários eventos internacionais
de desporto motorizado, numa organização a cargo do “Extreme
Clube Lagares” e “Melicias Team”.

Já no dia 4 de dezembro decorreu em Figueira, na freguesia de
Lagares e Figueira, a última prova do Troféu Luso Galaico de Mota
de Monte.

A 13.ª edição Extreme xL Lagares realizou-se nos dias 17, 18 e 19
de junho, com o prólogo na cidade do Porto, seguindo-se um troço
cronometrado entre Gondomar e Valongo. O terceiro dia da prova, o
“main event” passou por Lagares e Capela, em Penafiel.

Para além da classificação individual, a prova Enduro Sentir Penafiel
(Enduro das Regiões) contou também com classificação por cidades.

Esta edição foi ganha por Alfredo Gomez Cantero. Ficando em 2.º
lugar Mario Roman e em 3.º Pallut Pierre.

A organização promoveu ainda no dia 26 de junho a mítica “Subida
Impossível”.

A cidade de Pontevedra foi a vencedora do Troféu. No entanto,
Penafiel saiu vencedora, entre as cidades portuguesas.
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> TURISMO
“O Município de Penafiel tem vindo a assumir-se cada vez mais como um destino turístico de excelência. Encaramos o Turismo como uma
das principais áreas de desenvolvimento do território, o que constitui um enorme e permanente desafio. Com uma oferta qualificada e
diversificada, o Município de Penafiel reúne hoje condições de acolhimento ao nível dos mais elevados padrões de exigências e dos mais
diversos tipos de eventos.”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

AgRIVAL VOLTOU A SUPERAR NÚMERO DE
VISITANTES COM MAIS DE 140 MIL ENTRADAS
MAIOR FEIRA AgRíCOLA DO NORTE E CENTRO DO PAíS ESTABELECEU AINDA NOVO
RECORDE DE VOLUME DE NEgóCIOS, gERANDO CERCA DE 10 MILhõES DE EUROS
Também os momentos de cultura e entretenimento marcaram a
37.ª edição da Agrival, com atuações de diversos ranchos, grupos de
cantares e alguns dos artistas mais sonantes da música portuguesa.

A 37.ª edição das Agrival ficou, uma vez mais, marcada pelo sucesso
e cumprimento das expectativas, estabelecendo novos recordes de
visitas e de volume de negócios. Ao longo de 10 dias, a edição registou
mais de 140 mil visitantes e gerou cerca de 10 milhões de euros de
volume de negócios.
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FEIRA DE S. MARTINhO EM PENAFIEL RECEBEU
MILhARES DE VISITANTES

A edição 2016 do S. Martinho contou ainda com transmissões
televisivas a nível nacional e difundidas a nível internacional.

A cidade de Penafiel reviveu a tradicional Feira de S. Martinho,
uma das maiores feiras comerciais do distrito do Porto que atrai
visitantes de todo o país. O S. Martinho, padroeiro da cidade de
Penafiel, dá o nome a esta feira que continua a ser uma verdadeira
mostra de produtos variados.
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10.ª EDIÇÃO DA FESTA DE QUINTANDONA
MARCADA PELA CRIAÇÃO DA CONFRARIA DO
CALDO DE QUINTANDONA

Em comemoração do 10.º aniversário da Festa do Caldo,
foram entronizados 37 confrades na nova Confraria do Caldo de
Quintandona.

Durante três dias, a 10.ª edição da Festa do Caldo de
Quintandona, transformou a Aldeia Preservada de Quintandona, na
freguesia Lagares e Figueira, com muita gastronomia, artesanato
e animação. O evento contou com mais de 50 espetáculos, e
os visitantes superaram, mais uma vez, os números das últimas
edições.
A gastronomia, como anfitriã desta festa, foi a atração de
milhares de visitantes que procuraram as boas iguarias, como os
caldos tradicionais, o cozido à portuguesa, feijoada, papas, porco
assado no espeto, bifanas, leite creme e sopas secas.
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PENAFIEL CELEBROU AS “ENDOENÇAS DE
ENTRE-OS-RIOS”

MAIS DE 50 MIL TIGELINHAS ILUMINARAM AS MARGENS
DOS RIOS TâMEGA E DOURO DURANTE A CELEBRAÇÃO
DAS ENDOENÇAS

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.

O Município de Penafiel assinalou no dia 24 de março, Quintafeira Santa, a secular celebração das “Endoenças de Entre-osRios”, efeméride inscrita, formalmente, em Diário da República,
em agosto de 2015, no Inventário Nacional do Património Cultural
Imaterial, na sequência da proposta elaborada pelo Município de
Penafiel, através do Museu Municipal de Penafiel.
As Endoenças constituem um evento de turismo religioso ímpar,
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TURISMO PORTO E NORTE APRESENTOU, EM
PENAFIEL, O gUIA “ALDEIAS NORTE DE PORTUgAL”

Ao mesmo tempo, a ATA procura distinguir as aldeias rurais de
excelência como um “produto turístico único e inimitável”, mais
personalizado, que valoriza a hospitalidade, o lazer e as tradições,
proporcionando aos seus visitantes a “experiência da ruralidade”.

A Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal
(TPNP), em parceria com a Associação de Turismo da Aldeia (ATA)
e a Câmara Municipal de Penafiel, apresentou no dia 31 de março,
em Penafiel, na Aldeia de Quintandona, o guia “Aldeias Norte de
Portugal”.

São cerca de 80 aldeias, ao longo de quase 100 páginas,
com o carimbo de qualidade “Aldeias Norte de Portugal” que se
encontram de portas abertas para receber os visitantes.

Através deste projeto a TPNP pretende promover os recursos
turísticos existentes no território, assim como a economia local, e
combater a sazonalidade turística.
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RESTAURANTES RIBEIRINhOS ACOLhERAM
ROTA DA LAMPREIA

amantes do bom garfo, a degustação desta iguaria, a lampreia à mesa
com arroz ou à bordalesa, à moda de Entre-os-Rios, das Termas de S.
Vicente ou do Tâmega, nos restaurantes aderentes.

O Município de Penafiel promoveu de 14 de fevereiro a 20 de
março a Rota da Lampreia, que contou com a participação de vários
restaurantes especialistas que confecionaram centenas de Lampreias,
servida à bordalesa e/ou em arroz, de várias freguesias do concelho, e
que fizeram chegar, junto da organização, um balanço positivo.

A Rota da Lampreia foi ainda uma oportunidade de muitos visitantes
aliarem a gastronomia à descoberta do vasto e rico património
penafidelense.

Durante 5 semanas a Rota da Lampreia permitiu, todos os dias, aos

LOJA DE TURISMO DAS TERMAS DE S. VICENTE
COMEMOROU 1.º ANIVERSÁRIO

A Loja de Turismo das Termas de S. Vicente, com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, comemorou, no 3 de junho, o seu 1.º
aniversário de funcionamento.
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