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MENSAGEM DO PRESIDENTE

EDITORIAL

Caras e caros Penafidelenses,

Queria, antes de mais, agradecer a confiança que me foi 

manifestada nas eleições do passado dia 1 de Outubro para 

continuar a liderar o nosso Município neste novo mandato 

autárquico. Tudo farei para cumprir, sempre com toda a 

lealdade e dedicação, esta tão nobre e honrosa função de 

Presidir à Câmara Municipal de Penafiel.

Queria, também, saudar de forma especial os penafidelenses 

que passam por situações de maior dificuldade, que se 

encontram doentes ou acamados, ou passam por momentos 

de infortúnio. A todos deixo a minha solidariedade.  

Esta é a primeira edição deste mandato autárquico da 

nossa revista municipal, mas o seu conteúdo refere-se, 

essencialmente, às actividades realizadas ao longo deste 

último ano.

Procuramos, de forma sucinta, apresentar um pouco do 

trabalho que foi desenvolvido pela Câmara Municipal ao longo 

deste período temporal, nos vários domínios da governação 

municipal. 

Com obras por todas as freguesias do concelho, para criar 

um maior equilíbrio e uma maior coesão em todo o nosso 

território.

 Apoiando, sempre, os nossos concidadãos em situação de 

maior fragilidade, para que este concelho seja cada vez mais 

coeso e mais justo.  

Procurando atrair investimento, que nos traga criação de 

riqueza e mais emprego para os penafidelenses. 

Foi um ano muito intenso e de muito trabalho, mas com 

resultados que nos têm trazido reconhecimento externo e 

nos deixam, naturalmente, orgulhosos.

E assim vamos continuar. A trabalhar para que o nosso 

concelho seja cada vez mais coeso, desenvolvido e 

harmonioso.  

Caras e caros Penafidelenses,

Desejo a todos um Santo e Feliz Natal, na companhia 

daqueles que mais amam. E que o nosso concelho de 

Penafiel continue a trilhar este caminho de desenvolvimento 

e de mais qualidade de vida para todos.

Antonino de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Penafiel
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PELOUROS

pelouroS
Família e Inclusão Social

*Vereadora em funções até 31 de Agosto de 2017

dANIelA olIVeIrA
(VereAdorA)

daniela.oliveira@cm-penafiel.pt 

ANToNINo de SouSA
(preSIdeNTe) antonino.sousa@cm-penafiel.pt

pelouroS
Coordenação Geral  /  Gestão Financeira  /  Família e Inclusão Social  /  Relação com as Freguesias  
/  Obras Municipais

SuSANA olIVeIrA
(VICe-preSIdeNTe) susana.oliveira@cm-penafiel.pt

pelouroS
Cultura  /  Ambiente e Recursos Naturais  /  Gestão de Informação e Modernização Administrativa  /  
Desenvolvimento Rural  /  Cidadania, Saúde e Defesa do Consumidor

AdolFo AmílCAr moreNo 
(VereAdor) adolfo.amilcar@cm-penafiel.pt

pelouroS
Gestão Urbanística  /  Informação Geográfica e Cartográfica  /  Fiscalização Municipal  /  Turismo e 
Relações com a Galiza  /  Feiras  /  Etnografia  /  Artesanato e Produtos Locais  /  Administração Geral

rodrIGo lopeS
(VereAdor) rodrigo.lopes@cm-penafiel.pt

pelouroS
Educação  /  Recursos Humanos e Gestão da Qualidade  /  Proteção Civil e Defesa da Floresta  /  
Assuntos Jurídicos

pedro SANTANA CepedA
(VereAdor) pedro.cepeda@cm-penafiel.pt

pelouroS
Planeamento e Ordenamento do Território  /  Juventude e Desporto  /  Captação de Investimento, 
Desenvolvimento Económico e Inovação  /  Cooperação Internacional  /  Serviços Gerais, Oficinas e Transportes
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DESTAQUES

> DESTAQUES
“A Sociedade Portuguesa de Autores distinguiu Penafiel com o Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica de 2016, um grande momento 
e especialmente importante para Penafiel e para todos os penafidelenses. Este prémio constitui um estímulo muito forte para Penafiel e para 
todos os Municípios em Portugal, no sentido de apostarem nas atividades culturais. Com este prémio, com este reconhecimento, que é feito por 
uma entidade absolutamente isenta, independente e imparcial, como é a Sociedade Portuguesa de Autores, queremos agradecer e felicitar todos 
aqueles que fazem parte da vasta oferta cultural em Penafiel.”

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

A Câmara Municipal de Penafiel recebeu o Prémio, na gala “Prémio 

Autores 2017”, da Sociedade Portuguesa de Autores, no Centro Cul-

tural de Belém, em Lisboa.

O título de Melhor Programação Cultural Autárquica 2016 foi atribuí-

do à Câmara de Penafiel no seguimento da grande aposta em eventos 

culturais e pela sua diversidade, envolvendo a comunidade e as diver-

sas coletividades e associações do concelho. 

PRéMIO DE MELhOR PROgRAMAÇÃO CULTURAL 
AUTáRQUICA 2016
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DESTAQUES

Durante a cerimónia, Antonino de Sousa, Presidente da Câmara 

Municipal de Penafiel agradeceu, “aos penafidelenses, a confiança 

que depositaram, para continuar a liderar o concelho de Penafiel 

por mais 4 anos de mandato. A tendência de desenvolvimento do 

território tem vindo a crescer e os penafidelenses, além de uma 

elevada auto estima, têm cada vez mais orgulho na sua terra. 

Os resultados dos 4 anos de governação são muito positivos, o 

reconhecimento foi manifestado de forma clara e expressiva pelos 

penafidelenses no dia 1 de outubro.”

O presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, foi 

empossado para o segundo mandato, tendo reforçado a sua 

aposta em promover o desenvolvimento integrado de Penafiel, num 

projeto que assenta na inovação, na confiança dos cidadãos e na 

estabilidade política.

A estratégia está definida e baseia-se em 3 eixos fulcrais: 

capacitação social, impulso económico e qualidade dos serviços.

TOMADA DE POSSE DO PRESIDEnTE DA CâMARA 
MUnICIPAL DE PEnAfIEL, AnTOnInO DE SOUSA, 
E DOS óRgÃOS AUTáRQUICOS DO MUnICíPIO

Antonino de Sousa presta juramento Primeira reunião do novo Executivo



7

DESTAQUES

Nos últimos 4 anos, a Câmara Municipal de Penafiel desenvolveu uma 

estratégia de desenvolvimento, assente em 5 eixos – Solidariedade e 

Inclusão Social; Políticas de Desenvolvimento Económico; Educação, 

Cultura, Desporto e Juventude; Sustentabilidade Ambiental e 

Modernização Administrativa; e, ainda, Gestão dos Recursos e do 

Território.

Em todos estes eixos, os objetivos definidos para o mandato 

autárquico foram amplamente cumpridos.

ExECUTIVO LIDERADO POR AnTOnInO DE SOUSA 
APRESEnTOU COnTAS AOS PEnAfIDELEnSES

Através do grande trabalho e esforço financeiro, os últimos indicadores positivos provam a rigorosa e exemplar gestão financeira da Câmara 

Municipal de Penafiel, permitindo ao Município continuar a investir na qualidade de vida dos penafidelenses.

CâMARA DE PEnAfIEL ATIngIU  RECORDE POSITIVO 
nA REDUÇÃO DA DíVIDA EM 5 MILhõES DE EUROS
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DESTAQUES

PEnAfIEL REnOVA TíTULO DE MELhOR 
TERRITóRIO PARA VIVER DO VALE DO SOUSA E 
BAIxO TâMEgA 

 Pelo 4.º ano consecutivo, 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 da Bloom Consulting colocam Penafiel entre as marcas 

mais valiosas da região Norte, colocando-a na 16.ª da lista. O estudo 

aponta ainda Penafiel entre as melhores 50 cidades do país (49.ª), 

única da região, fixando-se assim no Top 50 das melhores cidades para 

viver, visitar e investir, em Portugal.

No âmbito da forte aposta, por parte do Município, na área da educação foram requalificadas todas as escolas do 1.º ciclo do 

concelho de Penafiel.

CâMARA MUnICIPAL DE PEnAfIEL REQUALIfICOU 
TODAS AS ESCOLAS DO COnCELhO
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DESTAQUES

> OBRAS
“Penafiel continua a crescer a bom ritmo. Vamos continuar a equipar todas as freguesias com o objetivo de oferecer mais qualidade de vida a 
todos os penafidelenses. Neste separador ficará a conhecer algumas das obras realizadas por todo o concelho de Penafiel. “

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

> ABRAGÃO

A Câmara Municipal de Penafiel e a junta de freguesia de Abragão inauguraram a requalificação e pavimentação da Rua do Alto de 

Louredo, Rua Ribeira Comba, Rua da Ramada, Rua José Máximo, Rua do Vale e ainda o alargamento da Rua do Pisão.

JUnTA DE fREgUESIA DE ABRAgÃO REQUALIfICOU E PAVIMEnTOU 
VáRIAS RUAS
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OBRAS

> BUSTELO

> BOELHE

A Câmara de Penafiel e a freguesia de Boelhe lançaram a primeira pedra para a construção de Multiusos. No mesmo dia foi inaugurada 

a Rua Inácio da Conceição Teixeira.

Também o arranjo urbanístico na Avenida do Parque permitiu a melhoria de condições de acessibilidades entre a Casa Mortuária e a 

EN312.

CâMARA DE PEnAfIEL LAnÇOU PRIMEIRA PEDRA PARA COnSTRUÇÃO DE MULTIUSOS

Na freguesia de Bustelo decorrem as obras de pavimentação na Rua de Santo de Segade e também está em curso o arranjo urbanístico 

da envolvente ao Mosteiro.

A Câmara de Penafiel requalificou ainda a antiga escola primária de Bustelo.

OBRAS A DECORRER nA fREgUESIA
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OBRAS

> CABEÇA SANTA

> CANELAS

A Câmara Municipal de Penafiel e a freguesia de Cabeça Santa inauguraram o Parque de Lazer e Infantil, constituído por equipamento 

geriátrico para a prática desportiva, zona de merendas, e ainda parque de estacionamento. Também na freguesia, o Presidente da Câmara 

Municipal de Penafiel lançou a primeira pedra para a construção da Casa Mortuária.

O Município requalificou e pavimentou a Rua Nova da Sagrada Família.

InAUgURAÇÃO DO PARQUE DE LAZER E InfAnTIL

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, e o Presidente da junta de freguesia de Canelas apresentaram o 

projeto para a construção de Multiusos.

O projeto tem como objetivo dotar a freguesia de um equipamento capaz de acolher atividades recreativas e culturais.

APRESEnTAÇÃO DE PROJETO PARA COnSTRUÇÃO DE MULTIUSOS
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OBRAS

> CAPELA

> CASTELÕES

Com as obras de intervenção na freguesia da Capela, a Câmara de Penafiel pavimentou o caminho que liga o Lugar de Cabroelo à Rua 

da Agra e requalificou a zona envolvente ao pavilhão gimnodesportivo.

CâMARA DE PEnAfIEL MELhORA ACESSIBILIDADES nA fREgUESIA

A Câmara Municipal de Penafiel requalificou a antiga Escola de Fraião, em Castelões. 

OBRAS nA fREgUESIA
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OBRAS

> CROCA

> DUAS IGREJAS

A Câmara de Penafiel está a proceder à construção de arruamento na envolvente ao cemitério e alargamento do cemitério. 

Com o objetivo de descentralizar serviços, o Município de Penafiel criou ainda o Espaço de Cidadão na freguesia. 

Também a antiga escola primária de Croca foi alvo de obras de intervenção.

CâMARA DE PEnAfIEL MELhORA ACESSIBILIDADES nA EnVOLVEnTE AO 
CEMITéRIO E ALARgAMEnTO DO MESMO

A Câmara Municipal de Penafiel procedeu à instalação da biblioteca, no Centro Escolar de Duas Igrejas.

A Rua de Chousas foi beneficiada de forma a melhorar a circulação, naquele ponto da freguesia. 

CâMARA DE PEnAfIEL CRIA BIBLIOTECA ESCOLAR E MELhORA 
ACESSIBILIDADES nA fREgUESIA
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OBRAS

> EJA

A Câmara Municipal de Penafiel e a Associação Santo Amaro 

para o Desenvolvimento da Freguesia de Eja lançaram a primeira 

pedra para a construção da Capela de Santo Amaro e Centro 

Interpretativo.

O sítio arqueológico Capela de Santo Amaro foi alvo de 

escavação entre 2009 e 2012, realizada pela equipa de 

arqueologia do Museu Municipal de Penafiel com o objetivo de 

delimitar a estrutura, extensão e cronologia da antiga capela, cujas 

ruínas ainda eram visíveis à superfície. 

> FONTE ARCADA

A Câmara Municipal de Penafiel e a junta de freguesia de Fonte 

Arcada inauguraram o alargamento e a requalificação da Rua 

Ordem dos Templários e da Avenida de São Tiago. Também foi 

inaugurada a requalificação da antiga escola primária de Quintela.

No mesmo dia, o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel 

apresentou o projeto para a construção da futura Casa Mortuária, 

na freguesia de Fonte Arcada.

LAnÇAMEnTO DA PRIMEIRA PEDRA DA CAPELA DE SAnTO AMARO

InAUgURAÇÃO DE VáRIAS OBRAS nA fREgUESIA
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OBRAS

> GALEGOS

> GUILHUFE E URRÔ

fREgUESIA DE gALEgOS InAUgUROU REQUALIfICAÇÃO DA ESCOLA EB1/JI

A Câmara Municipal de Penafiel e a freguesia de Galegos 

inauguraram a requalificação da Escola EB1/JI de Galegos.

Foram ainda requalificadas várias ruas como é o caso da Rua 

de S.Pedro. 

A freguesia de Galegos tem também ao dispor da comunidade 

uma Loja Social e Componente de Apoio à Família (CAF) que 

prestam serviços de apoio às famílias, e têm como objetivo dar 

resposta social à população mais vulnerável. 

A Câmara Municipal de Penafiel beneficiou o parque de estacionamento público do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. 

O Município está a proceder à construção da Rua da Fonte da Cabrita e de Parque de Lazer e Infantil.

Também na freguesia de Guilhufe e Urrô foi criado o monumento ao motociclista, na saída da A4 (Penafiel Sul).

CâMARA DE PEnAfIEL TEM EM CURSO VáRIAS OBRAS nA fREgUESIA
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OBRAS

> IRIVO

> LAGARES E FIGUEIRA

A Câmara Municipal de Penafiel está a realizar obras de intervenção na Rua da Galharda, Rua do Castro e Rua Germano Sousa, com 

o objetivo de melhorar a circulação automóvel nestes pontos da freguesia de Irivo.

O Município de Penafiel e a freguesia de Lagares e Figueira inauguraram a Casa Mortuária, situada no Lugar da Igreja.

Ao longo do ano foram requalificadas várias ruas assim como o parque infantil em Figueira.

MELhORIA DE ACESSIBILIDADES nA fREgUESIA

nAUgURAÇÃO DA CASA MORTUáRIA
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OBRAS

> LUZIM E VILA COVA

> OLDRÕES

InAUgURAÇÃO DO CEnTRO CíVICO E REQUALIfICAÇÃO DA AVEnIDA DO BAIRRAL

A Câmara de Penafiel e a freguesia de Luzim e Vila Cova 

inauguraram o Centro Cívico, junto à Igreja de Luzim, e ainda o 

alargamento e requalificação da Avenida do Bairral, em Vila Cova.

O Centro Cívico de Luzim e Vila Cova conta com anfiteatro, 

parque de lazer, estacionamento e vias pedonais para a prática 

de caminhadas.

A Câmara Municipal de Penafiel está a proceder à construção de rotunda e passeios na EN106, na freguesia de Oldrões.

Também a zona envolvente à Igreja de Padim está a ser requalificada.

OBRAS DE InTERVEnÇÃO nA fREgUESIA
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OBRAS

> PAÇO DE SOUSA

> PENAFIEL

A Câmara Municipal de Penafiel procedeu ao lançamento da 

primeira pedra para a construção do Posto Territorial de Paço 

de Sousa, que ficará situado na Rua Egas Moniz e Avenida da 

Liberdade. O futuro Posto Territorial vai servir a Vila de Paço de 

Sousa e as freguesias de Lagares e Figueira e Fonte Arcada.

Na Vila, está em fase de execução as obras de requalificação do 

Mosteiro de Paço de Sousa.

Também já está disponível para a comunidade o Espaço do 

Cidadão, localizado na sede da junta de freguesia.

A Câmara de Penafiel está a beneficiar o caminho agrícola que 

liga o campo de futebol a Bairros.

LAnÇAMEnTO DA PRIMEIRA PEDRA PARA A COnSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL

1.ª fASE - REQUALIfICAÇÃO DA VARIAnTE DO CAVALUM

A Câmara Municipal de Penafiel concluíu a primeira fase de 

requalificação da variante do Cavalum (modos suaves).

A Câmara tem ainda em curso o arranjo urbanístico na Avenida 

Gaspar Baltar.

O Jardim do Sameiro também foi requalificado e beneficiado, 

por parte da Câmara Municipal de Penafiel, devolvendo uma maior 

qualidade  ao espaço emblemático de Penafiel.

Também está a ser construído o Complexo Desportivo, junto ao 

Parque da Cidade.

O Município está ainda a recuperar a estrutura do antigo 

Mercado da Alegria, junto ao Parque da Cidade.
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OBRAS

ARRAnJO URBAníSTICO nA AV. gASPAR BALTAR

REQUALIfICAÇÃO DO JARDIM DO SAMEIRO

COnSTRUÇÃO DO COMPLExO DESPORTIVO / AMPLIAÇÃO PARQUE DA CIDADE



20

OBRAS

> PEROSELO

> RANS

InAUgURAÇÃO DO POLIDESPORTIVO

A freguesia de Peroselo e a Câmara Municipal de Penafiel inauguraram o Polidesportivo, um equipamento para a prática de atividades 

ao ar livre, disponível para toda a comunidade.

A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou o Espaço do Cidadão, na freguesia de Rans, no antigo edifício da escola primária. 

Ainda nesta cerimónia, foi assinado um protocolo no qual o Município de Penafiel se compromete a apoiar o Grupo Desportivo de 

Rans para a instalação de um relvado sintético no campo de jogos de Rans. 

InAUgURAÇÃO DO ESPAÇO DO CIDADÃO
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OBRAS

> RIO DE MOINHOS

> RIO MAU

A freguesia de Rio de Moinhos e a Câmara Municipal de Penafiel inauguraram a requalificação da Escola Básica de Rio de Moinhos, 

conhecida como Escola de Cans. No mesmo dia foi também inaugurado o arranjo urbanístico de Cans e o parque de lazer e infantil. 

A Vila de Rio de Moinhos também já tem em funcionamento o Espaço do Cidadão.

A Câmara Municipal de Penafiel está a requalificar as margens do Rio Mau, criando um espaço de lazer para toda a comunidade. 

Também foram construídos passeios na EN108, entre Rio Mau e Sebolido.

A freguesia de Rio Mau também já tem disponível para a comunidade o Espaço do Cidadão.

REQUALIfICAÇÃO DA ESCOLA BáSICA, nOVO ESPAÇO DE LAZER E 
ESCADARIA DA IgREJA

REQUALIfICAÇÃO DAS MARgEnS DO RIO MAU - PARQUE DE LAZER
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OBRAS

> S. MAMEDE RECEZINHOS

> S. MARTINHO RECEZINHOS

InAUgURAÇÃO DA ESCOLA EB1/JI

A Câmara Municipal de Penafiel e a freguesia de São Mamede de Recezinhos inauguraram a requalificação da escola EB1/JI.

A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou a requalificação e 

ampliação da EB1/JI de S. Martinho de Recezinhos.

As obras de intervenção permitiram a requalificação do edifício 

já existente, procedendo-se também à construção de um edifício 

contíguo, com o objetivo de acolher o jardim de infância, composto 

por 2 salas de aula, instalações sanitárias, cantina e refeitório, 

copa, self e recreio exterior coberto.

No mesmo dia foi ainda lançada a primeira pedra para a 

construção da Casa Mortuária daquela freguesia.

Está ainda em curso a construção de passeio na Rua da Venda 

do Campo.

OBRAS EM CURSO PARA A nOVA CASA MORTUáRIA
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OBRAS

> SEBOLIDO

> TERMAS DE S. VICENTE

A Câmara Municipal de Penafiel procedeu à execução de passeios na EN108, entre Sebolido e Rio Mau.

A Câmara Municipal de Penafiel requalificou a zona urbanística no centro das Termas de São Vicente. Está em fase de construção a 

Casa Mortuária, em S. Miguel de Paredes e a Ponte do Areal na Portela, bem como, os acessos.

MELhORIA DE CIRCULAÇÃO PEDOnAL nA fREgUESIA

CâMARA MUnICIPAL REALIZA VáRIAS OBRAS
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OBRAS

> VALPEDRE

PEnAfIEL, O MUnICíPIO AMIgO DAS fAMíLIAS!

www.facebook.com/municipiopenafiel

A página oficial da Câmara Municipal de Penafiel, no facebook, divulga tudo aquilo que acontece no concelho, 
apostando numa maior proximidade com os cidadãos e todos aqueles que nos acompanham e visitam.

Esteja atento à divulgação dos nossos eventos cuturais. Participe nas atividades que honram a tradição e os 
valores dos Penafidelenses.

Sinta o pulsar da Cidade e do Concelho que está no Top 50 das melhores cidades para viver, visitar e investir, em 
Portugal.

ARRAnJO URBAníSTICO DO MOnTE DO CALVáRIO

A Câmara Municipal procedeu ao arranjo urbanístico do Monte do Calvário, na freguesia de Valpedre.

Foram também realizadas requalificações em várias ruas da freguesia como é o caso da Rua da Senra. 
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CâMARA MUnICIPAL DE PEnAfIEL REELEITA 
AMIgA DAS fAMíLIAS

> SOCIAL
“No domínio da capacitação social, vamos consolidar, ainda mais, o conceito de concelho amigo das famílias. Dar suporte aos mais desprotegidos, 
através de programas de apoio ao desenvolvimento social das famílias em situação de fragilidade e apoio à educação dos mais jovens. A atribuição 
dos apoios sociais reger-se-á sempre pelos princípios de equidade, da discriminação positiva e da solidariedade social, promovendo a inclusão e a 
igualdade de oportunidades para todos os penafidelenses.”

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

PENAFIEL é O ÚNICO MUNICíPIO PREMIADO DA REGIÃO DO 

TâMEGA E SOUSA. 

A Câmara Municipal de Penafiel foi galardoada, pelo segundo 

ano consecutivo, com a distinção de “Autarquia + Familiarmente 

Responsável”, atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente 

Responsáveis, organismo criado no âmbito da Associação Portuguesa 

das Famílias Numerosas.

O Município de Penafiel recebeu esta distinção, pela implementação 

de políticas amigas das famílias com filhos, que melhoram a sua 

qualidade de vida e inclusão social.
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CâMARA DE PEnAfIEL REfORÇA APOIO àS 
fAMíLIAS PEnAfIDELEnSES

No âmbito do Dia Internacional da Família, a Câmara Municipal de 

Penafiel apresentou o Gabinete de Apoio à Família (GAF), localizado na 

Praceta da Alegria, em Penafiel.

 Este Gabinete é um complemento às medidas e respostas já 

existentes que, através de uma equipa multidisciplinar, privilegia uma 

posição de colaboração com as famílias. O GAF é aberto a toda a 

comunidade, e tem como objetivo promover a integração e a qualidade 

de vida das famílias, bem como, o seu bem-estar psicossocial. 

CâMARA DE PEnAfIEL COnTInUA A APOIAR AS 
ASSOCIAÇõES DO COnCELhO

A Câmara Municipal de Penafiel entregou 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.
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TOMADA DE POSSE DA COMISSÃO MUnICIPAL DE 
PROTEÇÃO AO IDOSO DE PEnAfIEL

O novo órgão de proteção ao idoso tem como objetivo promover os direitos deste segmento populacional, prevenir situações suscetíveis de 

afetar a segurança, saúde e bem estar da população idosa de Penafiel.

PEnAfIEL, O MUnICíPIO AMIgO DAS fAMíLIAS!

www.facebook.com/municipiopenafiel

A página oficial da Câmara Municipal de Penafiel, no facebook, divulga tudo aquilo que acontece no concelho, 
apostando numa maior proximidade com os cidadãos e todos aqueles que nos acompanham e visitam.

Esteja atento à divulgação dos nossos eventos cuturais. Participe nas atividades que honram a tradição e os 
valores dos Penafidelenses.

Sinta o pulsar da Cidade e do Concelho que está no Top 50 das melhores cidades para viver, visitar e investir, em 
Portugal.
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COMISSÃO EUROPEIA DInAMIZOU “VOLTA DE 
APOIO AO EMPREgO”, EM PEnAfIEL

CIDADE DE PEnAfIEL ACOLhE MERCADO SOLIDáRIO

A mostra de artesanato conta com o apoio da Câmara de Penafiel, e tem como objetivo divulgar a arte dos artesãos locais. Todas as 

vendas revertem para causas solidárias. 

O auditório do Museu Municipal de Penafiel recebeu a “Volta de 

Apoio ao Emprego”, uma iniciativa da representação da Comissão 

Europeia em Portugal, em parceria com os Centros de Informação 

Europe Direct e Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

e com a colaboração da Câmara Municipal de Penafiel, Gabinetes de 

Inserção Profissional e CLDS 3G – Penafiel Social. 

A sessão de informação “melhoria de empregabilidade em contexto 

europeu” contou com a presença de oradores com papel ativo em 

instituições, que falaram da promoção do emprego, formação e 

empreendedorismo pessoal. 
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MAIS DE 200 CRIAnÇAS PARTICIPARAM nAS 
féRIAS EDUCATIVAS E DESPORTIVAS

As “Férias Educativas” ocuparam os mais novos, com atividades culturais, lúdicas e recreativas. Já no programa “Férias Desportivas” as atividades 

decorreram nas instalações desportivas municipais com o epicentro localizado nos espaços do Complexo de Piscinas Municipais de Penafiel, nas novas 

piscinas ao ar livre.

> EDUCAÇÃO
“Vamos manter e reforçar os apoios sociais destinados às famílias dos jovens estudantes. O princípio será sempre o de apoiar mais, quem pode 
menos, numa lógica de equidade e garantindo que nenhum aluno abandona a escola por razões de natureza financeira. Para a promoção do 
sucesso escolar dos nossos alunos será implementado um projeto inovador, que procura monitorizar o desempenho dos alunos do concelho, 
implementar medidas de motivação e fomentar capacidades transversais ao currículo.”

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel
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COMUnIDADE ESCOLAR RECEBEU AÇÃO DE 
SEnSIBILIZAÇÃO SOBRE VIOLênCIA

No mês em que se assinalou a prevenção dos maus tratos na infância e juventude, a Escola EB 2/3 de Paço de Sousa, em Penafiel, recebeu 

uma ação de sensibilização sobre violência, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel.

CâMARA DE PEnAfIEL PROMOVEU PEÇA DE 
TEATRO InfAnTIL, EnQUADRADA nO PROgRAMA 
“fRUTA ESCOLAR”

O Centro Escolar de Fonte Arcada acolheu a peça de teatro infantil “Um arco-íris de sabores”, a cargo do grupo “Arte e Risos”, iniciativa 

promovida no âmbito do programa “Fruta Escolar”, dinamizado pela Câmara Municipal de Penafiel. 
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CIDADE DE PEnAfIEL RECEBEU VAIVéM DO 
OCEAnáRIO DE LISBOA

O Largo Padre Américo recebeu o Vaivém Oceanário, um projeto de educação ambiental em movimento, que tem como objetivo aprofundar 

o conhecimento relativo aos oceanos e a sua conservação, e que contou com o apoio do Município de Penafiel.

PROTEÇÃO CIVIL DE PEnAfIEL DInAMIZOU AÇÃO 
DE SEnSIBILIZAÇÃO COM COMUnIDADE ESCOLAR

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Penafiel promoveu uma ação de sensibilização sobre formas preventivas de redução de 

catastrófes e condutas de autoproteção que teve lugar, na Escola Secundária de Penafiel. 
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PEnAfIEL RECEBEU fInAL DO COnCURSO 
nACIOnAL DE LEITURA DA COMUnIDADE 
InTERMUnICIPAL DO TâMEgA E SOUSA

A Câmara Municipal de Penafiel, através da Biblioteca Municipal organizou, no auditório da Associação Empresarial de Penafiel, a 11.ª edição do 

Concurso Nacional de Leitura da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS).

O auditório do Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel recebeu a III Mostra de Teatro Juvenil, uma iniciativa organizada pela Câmara 

Municipal de Penafiel, através do Pelouro da Educação para marcar o encerramento do ano letivo da comunidade escolar 

III MOSTRA DE TEATRO JUVEnIL 
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> BREVES
“O Município de Penafiel foi pioneiro na criação de medidas de apoio aos bombeiros voluntários. A política de valorização e reconhecimento 
do seu trabalho será mantida, através do aprofundamento dos apoios e benefícios para todos os bombeiros das três corporações do concelho. 
Queremos consolidar a aposta no desenvolvimento de um território com valor. Aumentar a capacidade de atrair investimento que suporte o 
desenvolvimento da economia local, potenciando a criação de emprego e a atração de mais pessoas para o nosso concelho. Nos últimos anos, o 
concelho foi colocado no radar do investimento empresarial em Portugal e foram várias as grandes empresas que decidiram investir em Penafiel.”

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

AS BRInCADEIRAS DE AnTIgAMEnTE MARCARAM 
O DIA DOS AVóS 

A iniciativa organizada pela Câmara Municipal contou com a presença de mais de 6 mil avós.  
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PRESIDEnTE DA CâMARA MUnICIPAL DE PEnAfIEL 
APELOU AO PRESIDEnTE DA REPÚBLICA SOBRE O IC-35 

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, 

esteve com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e 

entregou uma missiva sobre o IC-35, apelando para que use o seu 

magistério de influência para sensibilizar o governo de Portugal para a 

necessidade de avançar com a obra do IC-35, uma alternativa à estrada 

nacional EN 106, que faria a ligação de Penafiel a Entre-os-Rios. 

Recorde-se que em 2015, o anterior executivo oficializou o concurso 

para a construção do IC-35, tendo o atual governo suspendido a obra.

CâMARA DE PEnAfIEL ESTá A APOIAR PROPRIETáRIOS 
nA REABILITAÇÃO DE EDIfíCIOS AnTIgOS

A Câmara Municipal de Penafiel assinou no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, um protocolo com o IHRU (Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana), no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar 

– Habitação Acessível”.

No âmbito do programa, foram delimitadas 4 áreas de reabilitação 

urbana (ARU’s), que englobam o centro histórico de Penafiel, Vale do 

Cavalum, Entre-os-Rios e Termas de S. Vicente.
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 “nOITE BRAnCA”, “WATER SLIDE SUMMER” E 
ABERTURA OfICIAL DAS PISCInAS ExTERIORES 
ATRAíRAM MAIS DE 150 MIL VISITAnTES A PEnAfIEL 

> JUVEnTUDE E TEMPOS LIVRES

Penafiel acolheu durante o fim de semana (1 e 2 de julho) várias 

atividades ao ar livre, tendo registado uma grande afluência de 

visitantes. Foram mais de 150 mil pessoas que participaram nas 

atividades promovidas pela Câmara de Penafiel, como foram os casos 

da 6.ª edição da Noite Branca, o “Water Slide Summer” e ainda a 

abertura das piscinas exteriores do Complexo Municipal.



36

BREVES

PEnAfIEL RECEBEU EnCOnTRO DE yOUTUBERS  

A sala 6 do Museu Municipal de Penafiel encheu para receber 

a iniciativa “Youbattle on tour”, com os youtubers Tiagovski, Miss 

Mushrooms e Ruben Ex, uma iniciativa promovida pela Câmara 

Municipal de Penafiel. 

O encontro entre os youtubers e centenas de fãs ficou marcado 

por momentos lúdicos com videojogos e 12 consolas disponíveis. 

Também houve oportunidade para as “selfies” com os jovens 

youtubers. 

Penafiel, um dos concelhos com índice de envelhecimento da 

população mais baixo do país, acolhe o primeiro balcão “PONTO JA”. 

Um espaço dedicado ao público em geral e em particular no 

apoio aos jovens, disponibiliza informações e apoios do Plano Mu-

nicipal Solidário da Câmara Municipal de Penafiel.

 

CâMARA DE PEnAfIEL InAUgUROU BALCÃO PARA 
APOIAR JOVEnS DO COnCELhO
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8.ª fEIRA DA SAÚDE EM PEnAfIEL

A Câmara Municipal de Penafiel e a Associação Empresarial de Penafiel promoveram a 8.ª edição da Feira da Saúde, junto ao Jardim do 

Calvário. Durante o evento tiveram lugar rastreios gratuitos, conferência sobre saúde mental e atividade física. 

> SAÚDE
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ERSAR ATRIBUI SELO DE QUALIDADE ExEMPLAR DE 
ágUA PARA COnSUMO hUMAnO à PEnAfIEL VERDE

A ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 

atribuiu à Penafiel Verde E.M. o selo de qualidade exemplar de água 

para consumo humano. 

Este selo de qualidade comprova que, de acordo com as avaliações 

da ERSAR, a Penafiel Verde E.M. assegura uma qualidade de água 

exemplar, garantindo todos os critérios previstos nas avaliações da 

entidade reguladora do setor da água e dos resíduos.

> AMBIEnTE

PEnAfIEL ASSInALOU DIA MUnDIAL DO RIM
A Câmara Municipal de Penafiel promoveu a data com rastreios, atividades desportivas, teatro e conferência com profissionais 

especializados. 
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DIA InTERnACIOnAL DAS fLORESTAS

A ação desenvolvida em conjunto com os GIPS, os Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e o Grupo de Caçadores de Canelas teve como 

objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a importância da reflorestação das florestas, assim como a repovoação de espécies cinegéticas, 

com a largada de coelhos bravos e perdizes.  

CAMPAnhA DE VACInAÇÃO AnTIRRáBICA E 
IDEnTIfICAÇÃO AnIMAL 

A médica veterinária municipal percorreu as freguesias do concelho de Penafiel, no âmbito da campanha oficial de vacinação antirrábica 

e identificação animal, enquadrada no Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica de Raiva Animal e outras zoonoses.

> PROTEÇÃO CIVIL
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CâMARA DE PEnAfIEL Dá SEgURO DE SAÚDE A 
TODOS OS BOMBEIROS DO COnCELhO

O seguro de saúde atribuído pela Câmara Municipal a todos os 

Bombeiros das 3 corporações (Penafiel – Paço de Sousa – Entre-

os-Rios) do Concelho abrange consultas médicas, internamentos e 

cirurgias. Também o agregado familiar do bombeiro beneficia de 

uma tarifa social, com descontos na água e no saneamento.

PRESIDEnTE DA CâMARA DE PEnAfIEL fOI 
COnDECORADO PELA LIgA nACIOnAL DOS 
BOMBEIROS PORTUgUESES

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de 

Sousa, foi condecorado com uma das mais altas distinções da 

Liga Nacional dos Bombeiros Portugueses, com o crachá de ouro, 

correspondendo à vontade dos Bombeiros Voluntários de Penafiel.

A homenagem decorreu no âmbito do 136.º aniversário da 

corporação de Penafiel.
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DIA MUnICIPAL DO BOMBEIRO

O Município de Penafiel celebrou no dia 12 de março, o Dia 

Municipal do Bombeiro, com o objetivo de homenagear todos os 

bombeiros e corporações do concelho. As três corporações de 

bombeiros de Penafiel, Paço de Sousa e Entre-os-Rios, percorreram 

as ruas da cidade com um desfile apeado e motorizado.

Os Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa sagraram-se 

Bicampeões Nacionais de Manobras. A equipa B renovou o 

título nacional, e a equipa A assegurou um honroso 5.º lugar. 

Penafiel foi a cidade escolhida pela Liga dos Bombeiros 

Portugueses para acolher a 36.ª edição dos Concursos 

Nacionais de Manobras para Bombeiros, e a 35.ª para Cadetes, 

no novo complexo desportivo do Parque da Cidade.

No âmbito da cerimónia da 36.ª edição dos Concursos Nacionais 

de Manobras para Bombeiros, e a 35.ª para Cadetes Concursos 

Nacionais de Manobras, em Penafiel, o presidente da Liga dos 

Bombeiros, Jaime Marta Soares, considerou “a Câmara Municipal de 

Penafiel como um exemplo a nível nacional pelo apoio e proximidade 

para com os Bombeiros do concelho” e enalteceu “a capacidade de 

organização nos Concursos Nacionais de Manobras.”

BOMBEIROS DE TODO O PAíS PARTICIPARAM nOS 
COnCURSOS nACIOnAIS DE MAnOBRAS 
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CâMARA DE PEnAfIEL APOIA CRIAÇÃO DE EMPREgO 

A Câmara Municipal de Penafiel vai continuar a apostar no 

desenvolvimento de um território com valor aumentando a capacidade 

de atrair investimento que suporte o desenvolvimento da economia 

local, potenciando a criação de emprego e a atração de mais pessoas 

para o nosso concelho.  Nos últimos anos, o concelho foi colocado 

no radar do investimento empresarial em Portugal e foram várias as 

grandes empresas que decidiram investir em Penafiel.  A conclusão 

da nova Zona Industrial de Recezinhos abre uma oportunidade para 

aumentar a capacidade de acolhimento de empresas. O foco está 

direcionado para a atração de empresas com atividades diferenciadas, 

com potencial exportador e que privilegiem a eficiência energética e 

a sustentabilidade ambiental. Para dar suporte às políticas de atração 

de investimento, será implementado, em parceria com a associação 

empresarial local, um centro de negócios onde será concentrado todo 

o apoio aos investidores. Este espaço funcionará como um agregador 

de informação e um veículo facilitador do investimento no concelho de 

Penafiel. 

> ATIVIDADES ECOnóMICAS

InAUgURAÇÃO DAS InSTALAÇõES DA ALTICE
A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou o Pavilhão Municipal na Zona Industrial n.º2, equipamento que serve de instalações ao 

“contact center” da Randstad para a empresa de telecomunicações Altice.
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COnCURSOS DA AgRIVAL DInAMIZAM A 
ECOnOMIA DA REgIÃO

AgRIVAL PREMIOU O MAIS AnTIgO ExPOSITOR 
DO COnCURSO DE CEBOLAS, nO DIA DE SÃO 
BARTOLOMEU

O Prémio Qualidade foi atribuído a Delmira Gomes de Carvalho, 

ficando em 2.º lugar, Joaquim Ramos Costa, e em terceiro, Belmiro 

Rocha. Já o Prémio Quantidade foi entregue a Mara Alzira Rodrigues 

Ferreira. 

Na categoria Jovem, Ernesto Santos Teixeira foi o produtor 

vencedor do concurso. Já o Prémio “Expositor mais antigo” foi 

atribuído a António Fernandes, de 82 anos e expositor há 60 anos 

na Feira de São Bartolomeu.

A MELhOR BROA DE MILhO E PÃO-DE-Ló DA 
REgIÃO

O júri avaliou 13 broas de milho e 14 regueifas de pão-de-ló, 

provenientes de Penafiel, Paredes, Marco de Canaveses e Vila Nova 

de Gaia.

O prémio da melhor broa de milho da Agrival 2017 foi atribuído 

a Maria da Graça Barbosa Soares, de Penafiel, ficando em 2.º lugar 

Maria Antonieta Rocha e, em 3.º, Ana Monteiro, ambas do concelho 

de Penafiel. 

Já no concurso do pão-de-ló, a participante Laurinda da 

Purificação Couto Ribeiro, do Marco de Canaveses arrecadou 

o 1.º lugar. Na segunda posição ficou Emília de Fátima Ribeiro 

Vasconcelos, também do Marco de Canaveses e, em terceiro lugar, 

Ricardo Filipe Alves Ferraz, de Penafiel. 

O MELhOR MELÃO DE CASCA DE CARVALhO
A Agrival promoveu mais uma edição do Concurso de Melão de 

Casca de Carvalho, competição que contou com 14 participantes de 

vários concelhos da região do Tâmega e Sousa.

Augusta Manuela Ribeiro Pinheiro, de Nogueira - Lousada, foi a 

grande vencedora, ficando em segundo lugar Manuel Augusto de 

Sousa Moreira e em terceiro, Vítor Manuel Silva Correia, ambos de 

Paredes.
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MOSTRA DE “fLORES E SABORES” EMBELEZOU CEnTRO 
hISTóRICO DE PEnAfIEL 

Com o objetivo de animar e potenciar o comércio local, a festa 

“Flores e Sabores” teve pelas ruas do centro da cidade, mostras de 

flores, sabores e artesanato. Os visitantes usufruíram de passeios em 

coche e admiraram a exposição de carros de bombeiros. Também as 

varandas e as montras do comércio tradicional estiveram decoradas 

a rigor. 

A iniciativa foi dinamizada pela Associação Empresarial de 

Penafiel, com o apoio da Câmara de Municipal de Penafiel.

“PEnAfIEL PASSEIO D’ MODA” REgRESSOU AO 
CEnTRO hISTóRICO DA CIDADE

A Associação Empresarial de Penafiel, com a colaboração do 

Município de Penafiel dinamizou a iniciativa “Penafiel Passeio 

D’Moda” que contou com a participação de cerca de 250 modelos. 

Os modelos percorreram 600 metros de passarelle com artigos das 

lojas do comércio local. 
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ESCRITARIA COM MIgUEL SOUSA TAVARES 

A obra e vida do autor do romance português mais vendido no 

século XXI esteve em destaque na Escritaria, em Penafiel. 

A edição de 2017, ficou marcada por uma feira do livro 

permanente bem como uma exposição sobre as anteriores edições 

com fotografias e materiais de rua desejados por muitos visitantes 

do festival literário. 

As exposições, teatros de rua, música, momentos de leitura, 

lançamentos de livros e objetos contaminaram uma cidade inteira 

e interagiram com leitores e transeuntes, que nesta edição foram 

confrontados com novas experiências.

> CULTURA
“Na área da Cultura, assume-se a autonomia dos agentes culturais locais como princípio orientador da política municipal de Cultura, cabendo 
à autarquia um papel de coordenação, programação e apoio ao desenvolvimento de iniciativas culturais. A atividade cultural é um importante 
instrumento difusor das raízes culturais de Penafiel e de incentivo à criatividade e ao desenvolvimento do espírito crítico. Vamos por isso, criar um 
novo equipamento cultural, no Centro Histórico de Penafiel, que seja um espaço pró-criatividade e o polo cultural de referência da nossa cidade 
e do nosso concelho.”

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel
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BIBLIOTECA DE PEnAfIEL InTEgRA A REDE DE 
BIBLIOTECAS ASSOCIADAS DA UnESCO

A Biblioteca Municipal de Penafiel foi selecionada para integrar a 

Rede de Bibliotecas Associadas da UNESCO (Rede UNAL - UNESCO 

Associated Libraries). 

A Rede UNAL – UNESCO Associated Libraries é composta por mais 

de 500 bibliotecas de todo o mundo, e a Biblioteca de Penafiel passa 

agora a integrar esta prestigiada Rede, considerada como fundamental 

para a difusão da informação e no combate à iliteracia, contribuindo 

para o desenvolvimento cultural, social e económico das populações. 

A Rede UNAL reconheceu o papel que, a Biblioteca Municipal de 

Penafiel, tem vindo a desenvolver na promoção da leitura e do livro, 

e na dinamização de diversas atividades culturais, como exposições, 

palestras, apresentações de livros, entre outras.

gERMAnO SILVA RECEBEU PRéMIO CARREIRA nO 
fESTIVAL LITERáRIO ESCRITARIA

No âmbito do Festival Literário Escritaria, o jornalista Germano Silva foi galardoado com o Prémio Carreira. Na cerimónia foi também anunciado 

a criação do concurso literário “Germano Silva”, apoiado pela Câmara Municipal de Penafiel e Rotary Club de Penafiel.
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ALBERTO S. SAnTOS APRESEnTOU nOVO LIVRO, 
EM PEnAfIEL

O jardim do Museu Municipal de Penafiel acolheu a apresentação do livro “A Arte de Caçar Destinos”, da autoria de Alberto S. Santos. A sessão 

de apresentação esteve a cargo de Fernando Alves, jornalista da TSF.

247 AnOS DE ELEVAÇÃO A CIDADE E ATRIBUIÇÃO 
DE MEDALhAS DE OURO DO COnCELhO

MEDALHAS DE OURO DO CONCELHO DE PENAFIEL

José Miguel da Rocha Fonte; Joaquim Coelho da Rocha Santos ; 

Joaquim da Silva Sousa; Joaquim Emílio da Silva Pereira ; Fernando de 

Sousa Melo; Manuel Ferreira (título póstumo)

MEDALHAS DE MéRITO MUNICIPAL DOURADA

Nuno Gomes Moura; Eduardo Aureliano Monteiro Rodrigues ; 

Emanuel Soares da Costa; Manuel Rodrigues Moreira; Vitor Santos ; 

Federação do Futebol Amador do Concelho de Penafiel; Associação 

Cultural Desportiva Futebol da Calçada; Associação Desportiva de 

Penafiel; ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa Ases Penafiel; 

Clube de Andebol de Penafiel; Clube de Basquetebol de Penafiel; 

Grupo Recreativo e Desportivo de Rans; GVN – Associação Social 

Cultural Grupo Desportivo Operário de Gumarães e Vila Nova; Futebol 

Clube de Boelhe; União Desportiva de Duas Igrejas; Rio Mau Futebol 

Clube; Desportivo de Canelas Futebol Clube; Lusitano Clube de Retorta; 

Centro de Recreio Popular de Rio Mau; Moto Clube do Vale do Sousa ; 

Pedro Eduardo Mendes Ferreira

O Município de Penafiel assinalou, no dia 3 de março, o 247.º aniversário de elevação a cidade. 
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CULTURA

CORPO DE DEUS: PEnAfIEL CELEBROU fESTIVIDADE 
COM CARACTERíSTICAS ÚnICAS nO PAíS 

Esta festividade representa um misto de sagrado e profano, 

que envolve a comunidade penafidelense, dando continuidade à 

tradição.

A tradição da Cavalhada saiu à rua, num cortejo anunciado por 

bombos e pela Bicha Serpe, onde também foram apresentados 

os 6 Bailes – Ferreiros, Pedreiros, Pauzinhos, Pretos, Floreiras e 

Turcos, que atuaram nos paços do concelho.

Também teve lugar o tradicional Cortejo do Carneirinho, com a 

participação das crianças de várias escolas do concelho. 

SEnTIR O VERÃO 2017 DECORREU COM MAIS DE 
100 ESPETáCULOS nOS QUATROS MESES DE VERÃO

Nesta edição, o programa cultural diversificado abrangeu temáticas 

como atividade física e bem-estar; desporto (motorizado, motonáutico, 

entre outras modalidades); música (fado, ópera, popular, entre 

outros); romarias/festas populares; arte (expressão artística, trabalhos 

manuais, exposições); cinema; literatura; teatro; dança e campanhas de 

sensibilização.
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CULTURA

PEnAfIEL RECEBEU fESTIVAL COnfLUênCIAS – 
QUInTAS DO BARROCO DO TâMEgA E SOUSA

A Casa da Companhia, em Paço de Sousa, foi o cenário escolhido para o Festival que contou com espetáculos gratuitos.

MUSEU MUnICIPAL DE PEnAfIEL InTEgRA PROJETO 
InTERnACIOnAL DE MOBILIDADE JOVEM 

O Museu Municipal de Penafiel integrou, este ano, o Projeto 

Internacional de Mobilidade Jovem do ICOM (Conselho 

Internacional de Museus), através de um protocolo de colaboração 

com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

O projeto internacional, com duração de 48 meses, integra 

8 países e 3 Museus Municipais Portugueses, do qual faz parte 

Penafiel. O projeto EU-LAC-MUSEUMS promove relações entre 

a Europa e a Améria Latina, na área da museologia comunitária.
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CULTURA

CâMARA DE PEnAfIEL ORgAnIZOU 2.ª EDIÇÃO 
“fESTIVAL DE TEATRO SEnTIR PEnAfIEL”

A segunda edição do Festival contou com muitas sugestões de peças de teatro, que percorreram várias freguesias do concelho. 

Este ano, o Festival prestou homenagem ao ator português José Pinto.

fOLIõES E PEQUEnOS fOLIõES AnIMARAM O 
CARnAVAL EM PEnAfIEL

O corso carnavalesco saiu de Santiago de Subarrifana e contou 

com a participação de centenas de foliões, acompanhados por 

5 carros alegóricos e 4 grupos de bombos, proporcionando 

momentos de boa disposição. 

Também as crianças dos jardins de infância e EB1 do concelho 

comemoram o carnaval com o habitual desfile a colorir e animar 

as ruas da cidade de Penafiel.
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CULTURA

PEnAfIEL ASSOCIOU-SE AO DIA InTERnACIOnAL 
DOS MUSEUS

A Câmara Municipal de Penafiel, através do Museu Municipal e, 

em parceria, com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Penafiel (CPCJ) assinalou o Dia Internacional dos Museus.

Neste dia, a comunidade escolar assistiu a uma ação de 

sensibilização e um ateliê, associados à temática “Museus e 

histórias controversas: Dizer o indizível em museus”, tema 

escolhido pelo ICOM (International Council of Museums). 

MAIS DE 30 gRUPOS DE CAnTARES, RAnChOS 
fOLCLóRICOS E ASSOCIAÇõES CULTURAIS 
CAnTARAM AS “JAnEIRAS”

A Câmara Municipal de Penafiel promoveu, no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, o tradicional “Encontro de Janeiras”, uma 

iniciativa que contou com a atuação de 31 grupos de cantares, ranchos folclóricos e associações culturais do concelho.
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CULTURA

COMISSÃO fABRIQUEIRA DA PARóQUIA DE 
PEnAfIEL ASSInOU COnTRATO PARA IníCIO DA 
REQUALIfICAÇÃO DO RECREATóRIO PEnAfIDELEnSE

Foi assinado o contrato para a requalificação do Recreatório, 

espaço dedicado à dinamização de atividades culturais, sociais e 

de interesse público, situado na Rua Direita, freguesia de Penafiel.

Recorde-se que no âmbito da candidatura do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano (PEDU), o Município de Penafiel 

negociou, com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional 

Regional Norte 2020, um conjunto de operações a serem 

executadas no centro urbano de Penafiel, no horizonte 2020, do 

qual faz parte o Recreatório. 

MUSEU MUnICIPAL DE PEnAfIEL ASSOCIOU-SE àS 
JORnADAS EUROPEIAS DO PATRIMónIO

Este ano, as Jornadas Europeias do Património tiveram como tema “Património e Natureza”.
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DESPORTO

PEnAfIEL RACIng fEST -  O MAIOR EVEnTO 
DE DESPORTOS MOTORIZADOS ALgUMA VEZ 
REALIZADO EM PORTUgAL

CERCA DE 150 MIL PESSOAS PASSARAM PELO 
PEnAfIEL RACIng fEST 

O 1.º festival de desporto motorizado – Penafiel Racing Fest – 

evento que reuniu num só concelho mais de 300 pilotos em seis 

desportos motorizados distintos, de duas e quatro rodas.

O Penafiel Racing Fest teve em competição os melhores pilotos 

e praticantes das várias modalidades do desporto motorizado, a 

nível nacional. 

> DESPORTO
“Em termos de iniciativas desportivas, pretende-se sedimentar a realização de eventos de alta competição, nomeadamente de provas dos 
campeonatos nacionais e internacionais, em várias modalidades. Procurar-se-á, também, privilegiar a componente do desporto espetáculo, 
capaz de dar visibilidade e prestígio ao Municipio, com a promoção de eventos como o Penafiel Racing Fest que dispõe de um extraordinário 
potencial mediático e de atração de públicos.”  

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

Fotografia: Carlos Nemeth

Fotografia: Carlos Nemeth

Fotografia: Carlos Nemeth

Fotografia: Carlos Nemeth
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DESPORTO

PEnAfIEL RECEBEU O CAMPEOnATO DA EUROPA DE 
JETSkI E MOTAS DE ágUA 

O cais de Entre-os-Rios foi a escolha da Federação Portuguesa 

de Motonáutica para receber dois dos mais importantes eventos 

internacionais de motonáutica, a segunda e última etapa do 

Campeonato da Europa de JetSki e Motas de Água (Aquabike), e o 

Campeonato do Mundo de juniores, com a participação de cerca de 

80 pilotos de 14 Países.



55

DESPORTO

WADE yOUng VEnCEU ExTREME xL LAgARES 2017

O Extreme XL Lagares contou este ano com a melhor lista de 

inscritos de sempre, com os mais importantes nomes do Hard e 

Extreme Enduro mundial.

O piloto Wade Young venceu depois de assumir o comando 

ainda na primeira volta, ficando Jonny Walker no segundo posto 

na frente Gomez após cinco exigentes horas de corrida para os 

homens da frente.
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DESPORTO

EVEnTO DE TRIATLO E DUATLO CROSS COnTOU COM 
MAIS DE 200 ATLETAS 

O concelho de Penafiel acolheu os Campeonatos Nacionais 

Individuais de Triatlo e Duatlo Cross, que contaram com a 

participação de mais de 200 atletas das respetivas modalidades. 

No duatlo cross, José Rodrigues, da Associação Mozinho 

Aventura, ficou em terceiro lugar.

SPORT CLUBE DE RIO DE MOInhOS InAUgUROU 
OBRAS nO ESTáDIO DA BELA VISTA

A Câmara Municipal de Penafiel e o Sport Clube de Rio de Moinhos 

inauguraram, a cobertura de apoio a um dos setores de bancada do 

Estádio da Bela Vista. 

O Sport Clube de Rio de Moinhos também inaugurou a sua sede, 

bancada e relvado sintético.
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DESPORTO

EQUIPA PEnAfIDELEnSE SILVA VInhA/ADRAP/SEnTIR 
PEnAfIEL VEnCEU TAÇA DE PORTUgAL DE JUnIORES

Penafiel recebeu a dupla jornada de ciclismo da Taça de Portugal de 

Juniores, com a presença de todas as equipas, com representatividade 

nacional, num pelotão de 148 ciclistas. 

A equipa de ciclismo penafidelense Silva Vinha/ADRAP/Sentir 

Penafiel venceu coletivamente a Taça de Portugal de Juniores. No 

Prémio Cidade de Penafiel, a ADRAP arrecadou o 2.º lugar.

PEnAfIEL RECEBEU PELA PRIMEIRA VEZ JOgO DE 
QUALIfICAÇÃO PARA UM MUnDIAL DE fUTEBOL

O concelho de Penafiel recebeu no Estádio Municipal 25 de abril, 

o primeiro jogo de Portugal a contar para a qualificação do Mundial 

2019. Esta foi a primeira vez que Penafiel recebeu um jogo de 

qualificação para um Mundial de Futebol.
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DESPORTO

EnCOnTRO DE DAnÇAS URBAnAS REALIZADO 
EM PEnAfIEL

O “XS RISE UP Penafiel”, evento dedicado às danças urbanas 

promovido pelo XS Studio e com o apoio da Câmara Municipal 

de Penafiel, encheu o Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro. A 

iniciativa contou com a participação de várias escolas de danças 

urbanas, com a presença do rapper Kaines e a apresentação de 

Fábio Jorge, conhecido no meio artístico, como Krayze, finalista de 

um conhecido programa de televisão.

Este encontro de danças urbanas teve como objetivo divulgar 

e desmitificar a associação da cultura Hip Hop a ambientes de 

violência.

PAR InTERnACIOnAL MARCOU PRESEnÇA nO 
TROféU SEnTIR PEnAfIEL

O Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro, em Penafiel, acolheu 

a 2.ª edição do Campeonato de Danças de Salão – Troféu Sentir 

Penafiel, que contou com a participação de cerca de 200 pares 

de dança de todo o país. 

Esta edição ficou marcada pela prestação do par de referência 

internacional, Victor da Silva & Ekaterina Krysanova, de Moscovo, 

ao protagonizarem um show dance.

Fotografia: xS Studio
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DESPORTO

fREgUESIA DE CAnELAS CAMPEÃ nACIOnAL DE 
BOCCIA SénIOR

1. JUnTA DE fREgUESIA DE CAnELAS SAgROU-SE 
CAMPEÃ nACIOnAL DE BOCCIA SénIOR

A final do Campeonato Nacional de Boccia Sénior decorreu no 

Pavilhão Desportivo das Travessas, em São João da Madeira.

O Município de Penafiel esteve presente, neste campeonato, com 

5 equipas, através do projeto municipal seniores mais ativos, atividade 

física e saúde na terceira idade.

A representar também Penafiel, os atletas da Associação para o 

Desenvolvimento de Rio de Moinhos conquistaram o 3.º lugar da 

modalidade, a nível nacional.

2. ATLETAS PEnAfIDELEnSES VEnCERAM CAMPE-
OnATO nACIOnAL InDIVIDUAL DE BOCCIA SénIOR 
DO VALE DO SOUSA

Esta prova contou com a participação de 150 atletas, representados 

por 15 associações e organizações da região do Vale do Sousa. 

O pódio ficou entregue a atletas penafidelenses. José Coelho dos 

Santos, da Associação para o Desenvolvimento da Figueira, foi o grande 

vencedor conquistando o primeiro lugar da prova. Em segundo lugar 

ficou António Freitas, da Junta de Freguesia de Canelas e, em terceiro 

lugar, José Maria Moreira, da Associação para o Desenvolvimento de 

Rio de Moinhos.

3. SELEÇÃO MUnICIPAL DE PEnAfIEL COnQUISTOU 
2.º E 3.º LUgAR EM IV EnCOnTRO DE BOCCIA SénIOR 

O Município de Penafiel participou, no IV Encontro de Boccia 

Sénior da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS), 

em Celorico de Basto. O encontro contou com a participação de 33 

equipas que integram os 11 municípios da CIM-TS.

A seleção penafidelense, constituída por atletas da Junta 

de Freguesia de Canelas e do SSTCMP (Serviços Sociais dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Penafiel) obteve os segundos 

e terceiros lugares da classificação geral. 

1.Campeonato Nacional Boccia

2.Campeonato Nacional Individual de Boccia 3.Seleção municipal Boccia de penafiel
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DESPORTO

SELEÇÃO nACIOnAL DE PóLO AQUáTICO fEMInInA 
DE SUB-17 ESTAgIOU EM PEnAfIEL

A concentração da equipa nacional de pólo aquático feminino 

decorreu, no Complexo de Piscinas Municipais de Penafiel, e contou 

com a participação de 21 atletas e do selecionador nacional Miguel 

Pires, acompanhado do restante quadro técnico e staff de apoio. 

CâMARA DE PEnAfIEL EQUIPOU InSTALAÇõES 
DESPORTIVAS COM DESfIBRILhADORES 

A Câmara Municipal de Penafiel apresentou no Complexo de 

Piscinas Municipais de Penafiel, o programa Desfibrilhadores 

Automáticos Externos (DAE), mecanismos de prestação de socorro 

para as instalações desportivas do concelho.

OPEn DE CICLOCROSSE COM CEnTEnAS DE ATLETAS

O “Open Sentir Penafiel em Ciclocrosse” conquistou um papel de 

destaque no panorama do ciclocrosse nacional e ibérico. Este troféu, 

aberto a atletas federados e não federados, composto por 3 provas, 

realizou-se nas Freguesias da Capela, Penafiel e Castelões. 

Os circuitos das provas combinaram a componente cénica, 

aproveitando ao máximo a paisagem natural do concelho, com um 

percurso técnico e muito exigente para os atletas em competição, o 

que tornou esta prova num desafio muito apetecível para os atletas.
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AgRIVAL 2017 COM OS MELhORES 
RESULTADOS DE SEMPRE 

A Agrival, em Penafiel, continua a bater todos os recordes. A 38.ª edição contou com a visita de mais de 150 mil pessoas e gerou mais de 10 

milhões de euros em volume de negócios para as empresas, em 10 dias de feira.

> TURISMO
“A tendência do crescimento dos proveitos associados ao turismo, verificada de forma acentuada nos últimos anos em Penafiel, demonstra 
que este setor de atividade merece uma atenção prioritária da autarquia. Será realizado um investimento na consolidação de uma oferta 
turística assente na fruição ativa dos espaços naturais, através da criação de uma rede qualificada de trilhos pedonais, de cicloturismo e trail 
runners. Nas zonas ribeirinhas do concelho, serão criadas infraestruturas que privilegiem a relação com os planos de água, numa lógica de 
criação de novas zonas de lazer e recreio altamente qualificadas.”

Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel
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TURISMO

AnDOR DE SÃO MARTInhO SAIU, PELA 
PRIMEIRA VEZ, EM PROCISSÃO

Ao longo de 11 dias, a tradição manteve-se, na cidade de Penafiel, 

com um programa cultural e religioso diversificado. Este ano a tenda 

gigante contou com 5 restaurantes. 

Também a XX Concentração Motard integrou o programa de São 

Martinho. 
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DEZEnAS DE ESPETáCULOS E A DEgUSTAÇÃO 
DE CALDOS TRADICIOnAIS MARCARAM A 11.ª 
EDIÇÃO DA fESTA DO CALDO DE QUInTAnDOnA

A 11.ª edição da Festa do Caldo de Quintandona, na freguesia 

de Lagares e Figueira, em Penafiel, transformou ao longo de três 

dias, a aldeia de Quintandona, numa romaria com dezenas de 

espetáculos, gastronomia e artesanato.

O Festival contou com o envolvimento de toda a comunidade 

local e com a colaboração de cerca de 200 voluntários.
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TURISMO

CâMARA MUnICIPAL ORgAnIZOU “fESTIVAL DA 
LAMPREIA PEnAfIEL 2017”

A Câmara Municipal de Penafiel promoveu o “Festival da 

Lampreia Penafiel 2017”, um evento contou com a participação 

de 12 restaurantes especialistas na confeção da Lampreia, servida 

à bordalesa e/ou em arroz.

MILhARES DE VELAS ILUMInARAM A 
CELEBRAÇÃO DAS EnDOEnÇAS

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. A procissão foi acompanhada por “Barcos 

de Fogo” junto ao rio.
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TURISMO

COMUnIDADE DA fIgUEIRA PROMOVEU “AUTO 
DOS REIS MAgOS” 

A aldeia de Figueira, situada na freguesia de Lagares e Figueira, 

em Penafiel, dinamizou o “Há Festa na Aldeia”, um evento cultural 

marcado pela encenação do “Auto dos Reis Magos”.

Para além do teatro religioso, também decorreu uma feira 

com produtos locais, artesanato, iguarias tradicionais e música 

tradicional portuguesa.
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TURISMO

“PEnAfIEL CIDADE nATAL” COM MUITO 
BRILhO E MAgIA

A Câmara Municipal de Penafiel inaugurou, no dia 1 de dezembro, 

o programa “Penafiel Cidade Natal”, com especial destaque para a 

iluminação de Natal e para a árvore dinâmica com 24 metros de 

altura, junto à Igreja da Misericórdia.

O programa “Penafiel Cidade Natal” é organizado pelo Município 

de Penafiel, em parceria com a Associação Empresarial de Penafiel 

e conta com várias iniciativas como Casa do Pai Natal, Globo de 

Natal, Comboio e Carrosel Mágico e ainda a animação pelas ruas 

do centro histórico.






