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MENSAGEM DO PRESIDENTE

EDITORIAL

Caras e caros Penafidelenses,

A todos saúdo, com estima e amizade!

No passado dia 13 de Outubro, tomei posse como 
Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, naquele que 
será o meu derradeiro mandato autárquico. Quero, por isso, 
antes de mais, agradecer a vossa imensa generosidade, que 
se traduziu numa expressiva maioria, com 6 Vereadores 
na Câmara Municipal e a maior bancada de sempre na 
Assembleia Municipal.

Tão expressiva maioria significa, também, uma maior 
responsabilidade na liderança da nossa Câmara Municipal, 
pelo que o nosso compromisso é fazer ainda mais e melhor 
por esta terra que tanto amamos.

Esta revista municipal que, como habitualmente, enviamos 
no final de cada ano, pretende, de forma sucinta, partilhar 
um pouco daquilo que foi a acção e a actividade municipal 
ao longo do ano de 2021. 

Tal como 2020, este ano também fica marcado pela terrível 
pandemia que enfrentamos. E tal como em 2020, também 
este ano procuramos combater a pandemia de todas as 
formas possíveis e ao nosso dispor. Quer implementando 
medidas para evitar a propagação da doença, quer apoiando 
as famílias e as empresas mais afectadas pelo covid19. Mas 
também procuramos criar as melhores condições para que 
o processo de vacinação se concretizasse com rapidez e 
em segurança. 

Mas, nem estas difíceis circunstâncias nos impediram 
de continuarmos a lançar obras, a concretizar projectos 

e a promover iniciativas nos mais diversos domínios da 
governação municipal.

 Foi um ano muito intenso e de muito trabalho, mas com 
resultados que nos deixam orgulhosos e motivados para 
continuar este caminho de desenvolvimento e de mais 
qualidade de vida para todos os penafidelenses.

Antes de terminar, queria aqui sublinhar alguns dos 
compromissos que assumi para o mandato que agora se 
inicia. A oferta de um seguro de saúde para os cidadãos 
com mais de 65 anos e baixos rendimentos, a conclusão das 
obras de construção do Ponto C – Cultura e Criatividade e do 
Centro de Transportes de Penafiel, bem como a continuação 
do processo de criação de creches em todo o concelho, 
são alguns exemplos dos objectivos que temos para este 
mandato autárquico e que vão tornar o nosso concelho 
ainda mais desenvolvido e com mais qualidade de vida para 
todos os penafidelenses.

Apesar de toda a evolução positiva que a pandemia 
conheceu, as festas de Natal deste ano ainda serão 
diferentes. A saúde tem que ser a principal prioridade e por 
isso temos que continuar a manter todos os cuidados.  

Com o desejo sincero de um Santo e Feliz Natal, com muita 
saúde, paz e amor, a todos envolvo num abraço fraterno. 

O Presidente da Câmara Municipal,

Antonino de Sousa
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PELOUROS

ANToNINo de SouSA
preSIdeNTe

antonino@cm-penafiel.pt

Coordenação geral; Gestão financeira; Relação com as Freguesia; Obras 
Municipais.

PELOUROS

pedro SANTANA CepedA
VereAdor

pedro.cepeda@cm-penafiel.pt

Planeamento, Mobilidade e Ordenamento do Território; Juventude e 
Desporto; Captação de Investimento, Gestão de Fundos Comunitários e 
Inovação; Cooperação Internacional

PELOUROS

SuSANA olIVeIrA
VereAdorA

susana.oliveira@cm-penafiel.pt

Cultura e Património; Desenvolvimento Rural; Qualidade dos Serviços, 
Transição Digital e Cidadania; Recursos Humanos; Sustentabilidade 
Ambiental e Eficiência Energética

PELOUROS

rodrIGo lopeS
VereAdor

rodrigo.lopes@cm-penafiel.pt

Educação; Manutenção de Vias e Equipamentos; Proteção Civil e Defesa 
da Floresta; Assuntos Jurídicos

PELOUROS

AdolFo AmílCAr moreNo
VereAdor

adolfo.amilcar@cm-penafiel.pt

Gestão Urbanística e Informação Geográfica; Fiscalização Municipal 
e Licenciamentos Diversos; Turismo e Feiras; Agrival; Etnografia, 
Artesanato e Produtos Locais

PELOUROS

dANIelA olIVeIrA
VereAdorA

daniela.oliveira@cm-penafiel.pt

Família e Inclusão Social; Habitação; Saúde

PELOUROS
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DESTAQUES

> DESTAQUES

PEnAfiEl homEnAgEoU ProfiSSionAiS DE 
SAúDE Em DIA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Penafiel celebrou este ano 251 anos de elevação a cidade e a 

data ficou marcada pela entrega das Medalhas de Mérito Municipais 

Douradas aos heróis dos nossos dias – os profissionais de saúde -, 

que estão na primeira linha na luta contra o covid19 e que tudo têm 

feito para salvar vidas. Com esta atribuição simbólica, o Município 

de Penafiel enalteceu e agradeceu o trabalho e a bravura destes 

seres humanos demonstrada sempre, mas em especial, nestes 

tempos difíceis de pandemia.

 As Medalhas de Ouro do Concelho de Penafiel foram atribuídas 

a Abel Ferreira, o treinador de futebol penafidelense que venceu 

recentemente a Taça Libertadores; a título póstumo, a Júlio Manuel 

Mesquita, ex- Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel; 

e a Luís Mendes, artista plástico penafidelense.
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DESTAQUES

CERIMÓNIA DE TOMADA 
DE POSSE 
mAnDATo 2021-2025

Para Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel: “Tenho a confiança de que, 

com esta equipa, vamos continuar a trabalhar de forma entusiasta e dedicada a Penafiel e aos nossos 

concidadãos. Este mandato que agora se inicia apresenta um conjunto de desafios, alguns de grande 

complexidade, como é o caso da conclusão do atual quadro comunitário e a negociação do próximo 

quadro, o Plano de Recuperação e Resiliência, mas também o processo de descentralização de 

competências, que em 2022 avança com toda a força, em áreas tão complexas e exigentes como a 

Educação, a Saúde, a Habitação ou a Segurança Social. Estou genuinamente convicto de que, com o 

empenho de todos, daqui a quatro anos, o concelho de Penafiel vai ser ainda melhor, mais acolhedor, 

mais empreendedor e vai proporcionar mais qualidade de vida a todos os penafidelenses.”

No discurso de tomada de posse, no passado dia 13 de outubro, o Presidente da Câmara Municipal 

elencou alguns dos projetos que vão marcar este mandato, como, por exemplo, a oferta de um seguro de 

saúde para os cidadãos com mais de 65 anos e com baixos rendimentos; a continuação do processo de 

criação de creches; Apoio à habitação para famílias carências mas também para jovens na aquisição da 

primeira habitação, isentando-os do pagamento de IMT; A criação de novos lugares de estacionamento 

no Centro urbano de Penafiel; entre outros.

inSTAlAÇÃo DoS noVoS ÓrgÃoS PArA A 
ASSEmblEiA mUniciPAl E PArA A câmArA mUniciPAl 
DE PEnAfiEl PArA o PrÓximo mAnDATo

Vereador Pedro Santana Cepeda

Vereadora Susana Oliveira

Vereador Rodrigo Lopes

Vereador Adolfo Amílcar MorenoPresidente Antonino de Sousa
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DESTAQUES

Vereadora Daniela Oliveira

Vereador Paulo Araújo Correia

Vereador Agostinho Soares

Vereadora Lúcia Rocha
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DESTAQUES

PEnAfiEl VAI EXPANDIR REDE DE FIBRA ÓTICA

PROTOCOLO ASSINADO COM A ALTICE PORTUGAL, VAI AO 

ENCONTRO DE COMPROMISSO ELEITORAL, E VISA COBERTURA 

DE CERCA DE 90% DE HABITAÇõES COM MAIOR E MELHOR 

REDE DE FIBRA óTICA

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de 

Sousa, recebeu, no passado dia 17, o administrador e Chief 

Technology Officer da Altice Portugal, João Teixeira, no salão 

nobre dos Paços do Concelho, onde se procedeu à assinatura do 

protocolo de cooperação, tendo em vista a expansão da rede de 

fibra ótica no concelho e a substituição de redes nas Áreas de 

Central Local (ACL’s) em determinadas freguesias.

BISPO AUXILIAR DO PORTO homEnAgEADo 
Em lUzim E VilA coVA

D. Vitorino José Pereira Soares, Bispo auxiliar do Porto, foi 

homenageado na freguesia de Luzim e Vila Cova. Natural da 

Diocese do Porto, D. Vitorino Soares nasceu em Luzim, Penafiel, 

a 19 de outubro de 1960 e foi ordenado sacerdote a 14 de julho 

de 1985. Nomeado Bispo auxiliar do Porto pelo Papa Francisco, 

passou também a ser reitor do Seminário Maior da diocese e o 

Bispo responsável pela zona pastoral sul da Diocese do Porto, por 

indicação de D. Manuel Linda.
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DESTAQUES

PEnAfiEl VAi TEr MAIS CRECHES NO 
CONCELHO

CâMARA MUNICIPAL ASSEGUROU O FINANCIAMENTO FACE à 

COMPONENTE PRIVADA. CRECHES VÃO PERMITIR ACOLHER 160 

CRIANÇAS DOS 3 MESES AOS 3 ANOS

Através da assinatura de Contratos de Comparticipação Financeira 

relativo ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais, denominado “PARES 2.0”, do Instituto da Segurança Social, 

a Associação para o Desenvolvimento das Termas de S. Vicente e 

o Centro Social e Cultural de Abragão vão criar 42 novos lugares 

em Creche, no Jardim de Infância da Igreja e nas antigas instalações 

da Escola EB 1 de Miragaia, respetivamente, e a Associação para o 

Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe e Urrô vai dispor de 34 

novos lugares em Creche, nas antigas instalações da Escola EB 1 de 

Gandra.

mUnicíPio DE PEnAfiEl JÁ TEM PLATAFORMA 
DE ATENDIMENTO ONLINE

Trata-se da solução de atendimento online - Atendimento@net - que proporcionará, a todos os cidadãos, a possibilidade de submissão de 

diversos pedidos, de forma desmaterializada, via web - https://servicosonline.cm-penafiel.pt/penafiel-atendimentonet/
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DESTAQUES

ESCRITARIA 
com 
gErmAno 
AlmEiDA

A Escritaria, festival literário que homenageia todos os anos um escritor 

de língua portuguesa vivo, foi dedicado este ano a Germano de Almeida, 

Prémio Camões 2018.

A atestar a importância do festival literário Escritaria, a edição deste ano 

contou com uma visita especial.  O Ministro da Cultura e das Indústrias 

Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, que salientou o desejo - quase 

como uma garantia - de internacionalizar o Escritaria, de forma a que a 

homenagem voa-se e se replica-se nas terras quentes de Cabo Verde.

miniSTro DA cUlTUrA DE 
cAbo VErDE ViSiToU A 
EScriTAriA 
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DESTAQUES
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DESTAQUES

fErnAnDA ribEiro HOMENAGEADA EM 
PENAFIEL

ATLETA MAIS MEDALHADA DE PORTUGAL CONQUISTOU 

MEDALHA DE OURO HÁ 25 ANOS

A Câmara Municipal de Penafiel homenageou a Campeã Olímpica 

Fernanda Ribeiro, no âmbito do 25º aniversário da conquista 

da medalha de ouro dos jogos olímpicos de Atlanta´96, com o 

descerramento de uma placa localizada junto da pista de atletismo do 

Complexo Desportivo do Parque da Cidade.

SiTE DA câmArA DE PEnAfiEl mAiS 
AcESSíVEl E inclUSiVo

A Câmara Municipal de Penafiel implementou novas aplicações 

no site com o objetivo de ficar mais acessível e inclusivo, 

especialmente direcionados para pessoas com dificuldades de 

literacia, visão e audição. Trata-se de um Avatar de Língua Gestual 

Portuguesa - VirtualSign - e um conversor de texto em voz - 

ReadSpeaker webReader. 
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DESTAQUES

PEnAfiEl mAnTém IMI NO VALOR MAIS BAIXO 
PoSSíVEl Por lEi

ISENÇÃO NA DERRAMA PARA PEQUENAS EMPRESAS

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

propôs em reunião de câmara manter o IMI no valor mais baixo 

possível, que corresponde a 0,3% para os prédios urbanos e 0,8% 

para os rústicos e propôs ainda uma dedução fixa, no valor de 70€, 

para os agregados familiares com três ou mais dependentes.

 O IMI em Penafiel encontra-se assim no valor mais baixo possível 

por lei.

Na Derrama, a Câmara Municipal manterá para 2022 a isenção 

para as empresas com um volume de negócios que não ultrapasse 

os 150.000€, que constitui o grosso das pequenas empresas, e as 

restantes mantém a taxa fixa do ano anterior de 1,5%. 
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DESTAQUES

ABEL FERREIRA conDEcorADo nA SUA 
TErrA nATAl

Abel Ferreira, que é bicampeão das Américas, ao vencer a Taça 

Libertadores pelo clube brasileiro SE Palmeiras, por dois anos 

consecutivos (2020-2021), foi recebido pelo Presidente da Câmara no 

salão nobre dos Paços do Concelho. Além disso, o Município de Penafiel 

aprovou, em reunião de Câmara, um voto de louvor ao penafidelense e 

atribuiu-lhe a Medalha de Ouro da Cidade e do Concelho, assim como 

o reconhecimento de cidadão honorário.
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COVID-19

> coViD-19

câmArA mUniciPAl imPlEmEnToU MEDIDAS 
DE APOIO ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS

Na fase mais aguda da pandemia, o Município de Penafiel 

considerou ser imperativo auxiliar os penafidelenses - tal como 

tem feito sempre-, tentando minimizar o mais possível os impactos 

sociais e económicos provocados por esta nova realidade. 

ALGUMAS MEDIDAS DE APOIO àS FAMíLIAS LEVADAS A 

CABO DURANTE O ESTADO DE EMERGêNCIA FORAM: 

- Suspensão imediata de cortes de fornecimento de água e 

saneamento, enquanto se mantiver o estado de emergência;

- Pagamento faseado, até 6 meses, das faturas da água e 

saneamento, emitidas durante o estado de emergência, para 

clientes com comprovada quebra de rendimentos em consequência 

da pandemia.

JÁ O APOIO DADO à ECONOMIA LOCAL FOI:

- Isenção do pagamento de taxa associada a licenças especiais 

de ruído durante o ano de 2021;                                                                                         

- Isenção do pagamento da tarifa fixa e variável de recolha e 

tratamento dos RSU’s (Resíduos Sólidos Urbanos), durante o 

período em que as empresas estiverem sem atividade, mediante 

requerimento;

- Isenção da tarifa de disponibilidade de serviço de água e 

saneamento, durante o período em que as empresas estiverem 

sem atividade, mediante requerimento;

- Pagamento faseado, até 6 meses, das faturas da água e 

saneamento, emitidas durante o Estado de Emergência, para 

empresas com volume de faturação até 150.000,00 euros/ano;

- Isenção do pagamento da taxa de derrama referente ao 

ano 2020 a empresas com volume de faturação até 150.000€- 

ADISCREP.
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COVID-19

VICE-ALMIRANTE GOUVEIA E MELO ViSiToU 
cEnTro DE VAcinAÇÃo DE PEnAfiEl

O vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pela Task Force 

da vacinação contra a Pandemia Covid-19 em Portugal, conheceu 

o Centro de Vacinação de Penafiel, situado no Pavilhão de Feiras 

e Exposições.

Durante a visita, o responsável pela Task Force da Vacinação teve 

a oportunidade de enaltecer “a qualidade do centro de vacinação 

de Penafiel e o brilhante trabalho de todos os envolvidos neste 

processo da vacinação”. 

Por sua vez o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, 

Antonino de Sousa, que acompanhou a visita, agradeceu a presença 

e felicitou o vice-almirante Gouveia e Melo “pelo excelente trabalho 

realizado, assim como o de todos os profissionais de saúde”.  

Esta visita contou ainda com a presença do Presidente do 

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte 

(ARS Norte), do Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de 

Saúde do Tâmega II – Vale do Sousa Sul (ACES Tâmega II – Vale 

do Sousa Sul), e do Diretor Clinico do ACES Tâmega II – Vale do 

Sousa Sul.
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COVID-19

ENDOENÇAS forAm A lUz DA ESPErAnÇA Em 
TEmPoS DE PAnDEmiA

Mais uma vez, devido à pandemia provocada pelo covid-19 e 

consequente Estado de Emergência em vigor, o Município de Penafiel 

e a Junta de Freguesia de Eja assinalaram as Endoenças de forma 

simbólica, iluminando milhares de tigelinhas, no Cais de Entre-os-

Rios, que, no seu conjunto, exibiram uma cruz, as silhuetas da Nossa 

Senhora das Dores e do Nosso Senhor dos Passos, e ainda a frase 

“Luz é Esperança”.

“FIQUE EM CASA - FIQUE CONNOSCO”

No início do ano, durante o confinamento, a Câmara de Penafiel 

lançou, nas suas redes sociais, o programa “Fique em Casa- 

Fique Connosco”, a fim de manter a proximidade e interação 

com os penafidelenses neste período tão difícil. Durante várias 

semanas, partilhamos as rubricas: “receitas em casa”, “penafiel 

em movimento”, “hora do conto”, entre outros conteúdos. 
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COVID-19

AUTArQUiA crioU AlTErnATiVAS PArA nÃo 
DEixAr cAir A TrADiÇÃo Do corPo DE DEUS

A Câmara Municipal de Penafiel comemorou o Corpo de Deus de 

forma especial, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia do 

covid-19, que cancelou milhares de eventos um pouco por todo o mundo. 

Em Penafiel, para evitar grandes ajuntamentos, e para não deixar de 

assinalar esta tradição, o Município criou formas alternativas para que 

todos possam celebrar e deixar viva a memória de tempos antigos.

O programa estabelecido pelo Município de Penafiel promoveu nas 

suas redes sociais vídeos sobre as várias tradições do Corpo de Deus, 

e promoveu uma exposição de rua alusiva a esta temática, distribuída 

pela cidade de Penafiel.
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COVID-19

câmArA DE PEnAfiEl ASSEGUROU CENTENAS 
DE TESTES À COVID 19 A ATLETAS

A Câmara Municipal de Penafiel está a assumir as despesas 

relacionadas com os testes à COVID 19 aos atletas das associações 

desportivas do concelho, no âmbito da retoma da atividade 

desportiva e cuja obrigatoriedade está prevista na ORIENTAÇÃO 

N.º 36/2020 da DGS.

O Município de Penafiel está desde o primeiro momento ao lado 

das instituições para ajudar a ultrapassar os constrangimentos 

provocados pela pandemia.

O Município de Penafiel, face ao agravamento das condições 

económicas e sociais das famílias - fruto da pandemia COVID19 -, e 

do consequente aumento de abandono de cães e gatos, lançou uma 

nova medida de apoio às famílias mais fragilizadas que tenham 

animais de estimação.  

 Assim, a autarquia criou um programa com o objetivo de 

promover o combate ao abandono de cães e gatos por munícipes 

com carências económicas, apoiando-os com alimentos (ração).  

PEnAfiEl lAnÇoU 
mEDiDA DE APOIO 
ALIMENTAR PARA CÃES 
E GATOS DE fAmíliAS 
cArEnciADAS
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COVID-19
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> SociAl

Depois de, em 2018, a Câmara de Penafiel ter criado um gabinete de 

psico-oncologia para acompanhar doentes, familiares e profissionais 

de saúde, no sentido de minorar as elevadas taxas de perturbações 

psicopatológicas que dificultam o processo de recuperação integral 

dos pacientes, o Município avança agora com uma medida inovadora 

e única no país.

A autarquia assinou um protocolo de cooperação com a Associação 

Portuguesa de Reiki, representada pelo Núcleo de Reiki de Penafiel, 

para a prestação de sessões gratuitas de Reiki a doentes oncológicos 

e seus familiares. 

PEnAfiEl é o PrimEiro mUnicíPio Do PAíS A 
DiSPonibilizAr SESSõES DE rEiki grATUiTAS A 
DoEnTES oncolÓgicoS E SEUS fAmiliArES
PráTicA TErAPêUTicA AUxiliA no combATE A DorES fíSicAS E ProPorcionA bEm-
ESTAr mEnTAl
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SOCIAL

PASSES MAIS BARATOS NOS TRANSPORTES 
PÚBLICOS E ACESSO AO “ANDANTE” QUE 
SErVE árEA mETroPoliTAnA Do PorTo (AmP)

Os utilizadores das linhas inter-regionais de transporte público 

rodoviário de passageiros de Penafiel e da região, bem como da 

Área Metropolitana do Porto (AMP) vão poder viajar de forma mais 

barata. Para isso basta acederem a uma assinatura combinada 

entre o Passe CIM Tâmega e Sousa e a Assinatura Andante 

Metropolitano, da AMP. 

Pode adquirir o “Passe/Assinatura AMP/CIM Tâmega e Sousa” 

nas Lojas ANDANTE.

Mais informações sobre o “Passe/Assinatura AMP/CIM Tâmega 

e Sousa” no site da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

ou junto da rede intermodal Andante.

ProjETo “SENTIR O NOSSO BAIRRO” criA 
iniciATiVAS DE inclUSÃo SociAl

PROJETO VAI INTERVIR NO CONJUNTO HABITACIONAL DA 

FONTE DA CRUz E CONTA COM A PARCERIA DA ADISCREP E DO 

GRUPO FOLCLóRICO DE PENAFIEL. 

A Câmara Municipal de Penafiel, em parceria com a 

Inforpreparação, a ADISCREP – Associação para o desenvolvimento 

Integrado, Sociocultural, Recreativo e Económico de Penafiel, e o 

Grupo Folclórico de Penafiel, apresentou o projeto “Sentir o Nosso 

Bairro”, um projeto social que pretende valorizar a qualidade de 

vida e o bem-estar das famílias residentes no conjunto habitacional 

da Fonte da Cruz.

Este projeto vai dinamizar várias ações nos domínios da 

educação e formação, emprego, saúde, ambiente, cultura, desporto, 

animação sociocultural e fomentar as relações de vizinhança.
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SOCIAL

PEnAfiEl já TEM 140 CUIDADORES INFORMAIS

MUNICíPIO é UM DOS 30 CONCELHOS DO PAíS COM O 

PROJETO – PILOTO DO ESTATUTO DO CUIDADOR INFORMAL.

A Câmara Municipal de Penafiel assinalou o Dia Nacional do 

Cuidador Informal levando os 140 cuidadores informais de Penafiel 

a assistirem a uma sessão de cinema do filme “Novos Amigos 

Improváveis”.

Estes 140 cuidadores informais fazem parte do projeto 

Capacitação do Cuidador Informal que nasceu com a parceria entre 

o ACES Tâmega II Vale de Sousa Sul e a Segurança Social de 

Penafiel, com o apoio da Câmara Municipal.

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA ASSinAlADo Em PEnAfiEl

Em parceria com a APADIMP e a Associação SALVADOR, 

o Município assinalou o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência com várias iniciativas no centro da cidade, a fim 

de levar os transeuntes a vivenciarem, na primeira pessoa, as 

dificuldades sentidas no dia-a-dia das pessoas com deficiência e 

de consciencializar a população para a importância da integração 

das pessoas com deficiência na sociedade.

 De recordar que a Câmara lançou recentemente um conjunto de 

medidas de apoio e de inclusão social da população com mobilidade 

reduzida. Assim, em Penafiel, os cidadãos portadores de deficiência 

têm estacionamento gratuito nos lugares concessionados, 

equipamento disponível para o acesso autónomo às piscinas 

municipais, assim como isenção da taxa de utilização das mesmas, 

quer para a pessoa com incapacidades, quer para o acompanhante.



24

SOCIAL

câmArA DE PEnAfiEl COMPARTICIPA 
VACINAS CONTRA A GRIPE

 PROTOCOLO COM A AFP E COM A ANF PERMITE 

A ADMINISTRAÇÃO GRATUITA DA VACINA A MAIS DE 

1000  MUNíCIPES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 ANOS.

A Câmara Municipal de Penafiel assinou um protocolo com a 

Associação de Farmácias de Portugal (AFP) e com a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) a fim de assegurar a administração 

gratuita da vacina contra a gripe a munícipes com idade igual ou 

superior a 65 anos. Desta forma, vai ser possível disponibilizar 

mais meios e recursos, designadamente através das farmácias do 

Concelho, e assim garantir novamente a proteção da população 

mais vulnerável e a salvaguarda da saúde pública local. 

PENAFIEL CASA ACESSÍVEL: noVo ProgrAmA 
SociAl inTEgrADo no rEgUlAmEnTo 
mUniciPAl Do DirEiTo à hAbiTAÇÃo

O Município de Penafiel aprovou, em reunião de Câmara, a 

submissão para consulta pública pelo período de 30 dias úteis do 

regulamento municipal do direito à habitação, agora munido de um 

novo programa – “Penafiel Casa Acessível” (PCA). 

O PCA é um programa municipal que se destina a dinamizar a 

oferta de arrendamento habitacional em regime de renda acessível, 

permitindo aos proprietários arrendar os seus imóveis, com 

segurança e benefícios tributários, à Câmara de Penafiel. 
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AcorDo DE colAborAÇÃo com inSTiTUTo 
DA hAbiTAÇÃo E DA rEAbiliTAÇÃo UrbAnA

OBJETIVO é RESOLVER CARêNCIA HABITACIONAL DE 495 

AGREGADOS FAMILIARES.

A Câmara de Penafiel e o Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU) assinaram um Acordo de Colaboração no âmbito do 

Programa 1º Direito, com o objetivo de dar resposta habitacional 

digna a 495 agregados familiares. 

Este protocolo surge na sequência da criação da Estratégia 

Local de Habitação de Penafiel (EHL Penafiel), que foi aprovada 

pela Câmara Municipal e posteriormente pela Assembleia Municipal 

em dezembro de 2020 e pelo IHRU. A ELH identificou, até ao 

momento, um total de 495 agregados familiares (1333 munícipes) a 

viver em condições mais delicadas e com menor qualidade. 

DiA inTErnAcionAl DA fAmíliA ASSinAlADo 
com EnTrEgA Do CARTÃO MUNICIPAL DE 
FAMÍLIA NUMEROSA 

No âmbito do Dia Internacional da Família, o Presidente da 

Câmara Municipal de Penafiel, Antonino Sousa, recebeu duas 

famílias no salão nobre dos Paços do Concelho, onde lhes entregou 

o Cartão Municipal de Família Numerosa, destinado a apoiar 

todos os agregados familiares, com três ou mais filhos a cargo, 

residentes no concelho de Penafiel há pelo menos 2 anos.
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PEnAfiEl ASSinAlA o DIA INTERNACIONAL 
PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES

MUNICíPIO E ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

FIGUEIRA DISTRIBUíRAM PLACAS ALUSIVAS AO TEMA PARA 

SENSIBILIzAR COMUNIDADE

 O Município de Penafiel e a Associação para o Desenvolvimento 

da Figueira, através do seu Gabinete de Apoio a Vítimas de violência 

doméstica, Janela Aberta, assinalaram o Dia Internacional pela 

Eliminação da Violência contra as Mulheres, data instituída pela 

Resolução 52/134 da ONU.

Para sensibilizar a comunidade sobre o flagelo da violência 

contra as mulheres, foram colocadas várias placas com frases 

alusivas ao tema, nas floreiras da cidade.

mUnicíPio ATribUiU  BOLSAS DE ESTUDO PARA 
O ENSINO SUPERIOR - Ano lETiVo 2021/22

A Câmara Municipal de Penafiel atribuiu no ano letivo 2021/2022, 

8 bolsas de estudo, a alunos/as do ensino superior. As bolsas são 

destinadas a alunos que queiram prosseguir os estudos no ensino 

superior e que pertençam a agregados familiares economicamente 

mais carenciados. 
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> AmbiEnTE

PEnAfiEl PROMOVE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL PArA limPEzA DE rio cAVAlUm

No âmbito do projeto “Sentir Os Nossos Rios”, o Município de 

Penafiel tem levado a cabo várias ações com o intuito de conhecer 

melhor, proteger e preservar os cursos de água do concelho - tão 

importantes para a vida -, através do diagnóstico, planeamento, 

trabalho de campo e sensibilização de toda a população.

Foi neste sentido que a autarquia promoveu vários programas 

de voluntariado jovem, com o objetivo de realizar a limpeza do Rio 

Cavalum, da área circundante, bem como a retirada das plantas 

invasoras presentes. Esta prática contribuiu para promover a 

biodiversidade e a reversão da destruição do habitat dos insetos, 

assumindo-se também como uma boa ferramenta de educação 

ambiental. 

Junto ao rio Cavalum está agora a nascer um novo trilho, com 

entrada a partir do parque da cidade.
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No âmbito do Dia Internacional pelos rios e do Dia Internacional 

das florestas, o Município de Penafiel divulgou uma série de 

fichas sobre a fauna e flora ribeirinha do nosso concelho.

O projeto “Sentir os nossos rios” surge devido à necessidade 

de preservação e reabilitação dos ecossistemas fluviais do nosso 

município. As alterações climáticas, as pressões antropogénicas 

como a poluição da água e dos solos, os eventos climáticos 

extremos e as espécies exóticas invasoras são alguns dos fatores 

que influenciam negativamente as linhas de água, alterando a 

sua qualidade. Assim, o Município está a intervir junto dos rios 

e ribeiras presentes no nosso município, através de diversas 

ações: restauro de habitats ao seu estado natural, requalificações 

de margens de rio e linha de água, ações de limpeza, remoção de 

invasoras e sensibilização ambiental da população.

câmArA conTinUA A TrAbAlhAr nA 
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RIOS 
DE PENAFIEL

EScUTEiroS DE PEnAfiEl jUnTAm-SE à 
ATiViDADE “CAÇA ÀS INVASORAS”

A Câmara Municipal, através do pelouro do ambiente, 

desenvolveu a atividade “caça às invasoras” com os escuteiros de 

Penafiel, no Jardim do Sameiro. Esta iniciativa teve como objetivo 

dar a conhecer as espécies invasoras e alertar a comunidade 

para o perigo das mesmas. 
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câmArA CONTRA EXPLORAÇÃO DE 
MINÉRIOS NA REGIÃO

A empresa Beralt Tin and Wolfram Portugal S.A. requereu a celeb-

ração de contrato administrativo para atribuição direta de concessão 

de exploração de depósitos minerais de ouro, prata, cobre, chum-

bo, zinco, estanho, tungsténio e outros minerais associados, denomi-

nado “BANJAS”, que afetará o concelho de Penafiel, Paredes e 

Gondomar.

O pedido de exploração em apreço porá certamente em causa a quali-

dade de vida das populações na região e, caso avance, terá um impac-

to muito significativo no ambiente, saúde e qualidade de vida das pop-

ulações envolventes, pelo que o Presidente da Câmara Municipal de 

Penafiel, Antonino de Sousa, já pediu à Direcção Geral de Energia e 

Geologia que seja indeferido o pedido de exploração mineira, estando 

em aberto o recurso para todas as entidades que possam intervir e 

salvaguardar os interesses das populações.

No CROP - Centro de Recolha Oficial de Animais de Penafiel 

já existe um espaço totalmente dedicado aos felinos. O gatil 

de Penafiel encontra-se repleto de animais de companhia que 

procuram um lar para receberem ainda mais amor. 

De salientar que todos os animais adotados no CROP beneficiam 

de esterilização, de identificação eletrónica, de vacinação e de 

desparasitação de forma totalmente gratuita. 

mUnicíPio DE PEnAfiEl JÁ TEM GATIL
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mUnicíPio DE PEnAfiEl é UM DOS PRIMEIROS 
NA EUROPA A ADERIR AO GREEN CITY ACCORD

O Município de Penafiel aderiu oficialmente ao Green City 

Accord, um dos primeiros na Europa a juntar-se a este movimento 

que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de todos os 

europeus e acelerar a implementação de leis ambientais.

O Green City Accord pretende que os municípios aderentes se 

comprometam em cinco áreas chave: qualidade do ar, qualidade 

da água, conservação da natureza e biodiversidade, economia 

circular e gestão de resíduos, e poluição sonora.
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ágUA DE PEnAfiEl conTinUA 100% SEGURA

A ERSAR – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE 

ÁGUAS E RESíDUOS VOLTOU A DISTINGUIR A QUALIDADE 

ExEMPLAR DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO à PENAFIEL 

VERDE E.M.

Este “selo de qualidade” comprova que, de acordo com as 

avaliações, 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. 
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PlAnTAÇÃo DE cEnTEnAS DE árVorES no 
DIA MUNDIAL DA FLORESTA AUTÓCTONE

No Dia Mundial da Floresta Autóctone, o Município de Penafiel, 

através da Divisão do Ambiente, realizou uma plantação de 

árvores autóctones (ou seja, árvores originárias do nosso próprio 

território) do Parque da Cidade, junto ao Rio Cavalum - uma zona 

que foi recentemente limpa.

A iniciativa enquadrou-se já no compromisso eleitoral assumido 

pelo Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de 

Sousa, aquando da tomada de posse, de plantar uma árvore por 

cada penafidelense ao longo do presente mandato.

PEnAfiEl rEDUz PErDAS no SiSTEmA DE 
DiSTribUiÇÃo DE ágUA com inVESTimEnTo 
DE Um milhÃo DE EUroS

Com o objetivo de dar passos sólidos em direção à eficiência 

de serviço e à eficiência ambiental, a Penafiel Verde E.M. criou 

um plano para a rede de abastecimento de água assente em três 

pilares – renovação, deteção e integração –, com um investimento 

total de mais de 1.2 milhões de euros, cofinanciado pelo POSEUR-

03-2012-FC-001256.

 Nesta fase, estão a ser desenvolvidos trabalhos de renovação 

da rede de abastecimento de água nas freguesias de Rio Mau e 

Rio de Moinhos, uma vez que as redes existentes além de serem 

muito antigas, tinham já perdas de água elevadas.
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PEnAfiEl CELEBROU DIA DO AMBIENTE com 
VáriAS iniciATiVAS

A Câmara Municipal de Penafiel, através do pelouro do 

Ambiente, celebrou o Dia Mundial do Ambiente, comemorado a 5 

de Junho, com várias iniciativas ao longo do mês de Junho.

O Dia Mundial do Ambiente é um evento que tem como objetivo 

assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente 

e alertar a população para eventuais comportamentos menos 

corretos e que põem em causa a saúde do planeta onde vivemos.
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> DESPorTo

INTERVENÇÃO VISA MELHORAR A EFICIêNCIA ENERGéTICA 

DO EQUIPAMENTO E AUMENTAR O CONFORTO PARA OS 

UTILIzADORES DAS PISCINAS.

 Durante o mês de Novembro decorreu a intervenção de 

requalificação dos equipamentos do Complexo de Piscinas 

Municipais de Penafiel. Esta obra renovou todos os equipamentos 

de aquecimento e tratamento de águas, melhorou o sistema de 

circulação de ar e requalificou o espaço das piscinas interiores.

mUnicíPio inVESTE Em mElhoriA DAS 
conDiÇõES Do COMPLEXO DE PISCINAS 
MUNICIPAIS
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mUnicíPio DE PEnAfiEl ASSinAloU SEMANA 
EUROPEIA DO DESPORTO 

A fim de assinalar a Semana Europeia do Desporto, o Município de 

Penafiel promoveu diversas atividades gratuitas, como caminhadas 

orientadas, aulas de ténis, desporto sénior e workshops de yoga 

e pilates. O objetivo foi colocar a população em movimento, 

consciencializando-as também para a importância de um estilo de 

vida saudável. 

 

ProgrAmA “SEniorES ++ ATiTUDE é SAúDE” 
colocA UTEnTES DAS iPSS’S Em moVimEnTo

O Município de Penafiel, através dos Pelouros do Desporto e da Família e Inclusão Social, preparou um programa de atividades para os 

utentes institucionalizados nas IPSS’s e associações equiparadas do concelho. “Seniores ++ atitude é saúde”   com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida dos seniores, tanto a nível físico, como a nível mental e emocional.
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já DiSPoníVEl PROGRAMA DE EXERCÍCIO 
FÍSICO E DE PromoÇÃo DA SAúDE PArA o 
PÚBLICO FEMININO 

A Câmara Municipal de Penafiel apresentou, recentemente, o 

Projeto “Meno(s)Pausa+Movimento”, um programa de promoção do 

exercício e da saúde vocacionado para mulheres pós-menopáusicas 

que envolve, também, uma componente de investigação científica.

Este projeto, de participação gratuita, é promovido pelo Município 

de Penafiel em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD) e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 

do Tâmega II – Vale do Sousa Sul, e irá proporcionar a prática de 

exercício físico orientado para as necessidades da mulher após a 

menopausa, supervisionado por profissionais especializados. 
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> cUlTUrA

mUSEU mUniciPAl DE PEnAfiEl DISTINGUIDO 
PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
MUSEOLOGIA

PROJETO PREMIADO “UM MUSEU PARA TODOS” TROUxE MAIS 

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL.

MUSEU DISPONIBILIzA VISITAS COM RECURSO EQUIPAMENTOS 

PARA PESSOAS COM DEFICIêNCIA AUDITIVA E PESSOAS 

INVISUAIS. 

O projeto “Um Museu para Todos”, agora premiado pela Associação 

Portuguesa de Museologia (Apom) com uma Menção Honrosa na 

categoria Aplicação de Gestão e Multimédia, veio tornar o Museu 

Municipal mais acessível e inclusivo, através do uso de tablets para 

língua gestual e de áudio guias, que auxiliarão pessoas com deficiência 

auditiva e/ou invisuais a visitarem o espaço e nele descobrirem toda a 

história, tradições e cultura disponibilizadas. 
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PEnAfiEl VolToU A “SENTIR O VERÃO”

Depois de um ano de interrupção devido à pandemia, a Câmara Municipal de Penafiel preparou, mais uma vez, o programa “Sentir o 

Verão” com várias iniciativas, para todos os gostos e idades, que decorreu por todo o concelho.

Concerto do Noble

Domingos de Bem-Estar (aulas de Yoga)
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mUSEU DE PEnAfiEl ASSinAloU NOITE 
EUROPEIA DOS MUSEUS 

PEnAfiEl mAnTém A APoSTA nA PROMOÇÃO 
DA LEITURA E DA EScriTA

O Museu Municipal de Penafiel assinalou a Noite Europeia dos Museus com a peça de teatro “Correr o Fado”, de José Carretas, que 

retrata uma tradição popular sobre os “sétimos filhos”. 

A Câmara Municipal de Penafiel e o Plano Nacional de Leitura (PNL2027) assinaram um Acordo de Parceria com o objetivo de 

implementar um Plano Local de Leitura dirigido aos públicos infantis, juvenis, população sénior e grupos vulneráveis. 
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> EDUcAÇÃo

noVo imPUlSo à PROGRAMAÇÃO E 
ROBÓTICA NAS ESCOLAS 

A Câmara Municipal de Penafiel entendeu dar novo impulso à 

iniciação da programação e robótica para os alunos do 3º e 4º ano 

do concelho de Penafiel com a distribuição de manuais e formação 

aos professores, contratação de técnicos e garantido a continuidade 

deste projeto para o ano letivo 2020/2021-2022, num investimento 

de cerca de 300 mil euros em tablets e robôs.
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mUnicíPio DE PEnAfiEl ASSocioU-SE à 
gnr nA cAmPAnhA DE SEnSibilizAÇÃo 
#NÃOSOUUMALVO

A Câmara Municipal de Penafiel associa-se à GNR - Guarda 

Nacional Republicana na campanha nacional de sensibilização 

#NãoSouUmAlvo, visando contribuir para a prevenção e para o 

combate à violência em ambiente escolar.

O Vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Penafiel, 

Rodrigo Lopes, e a Comandante do Destacamento Territorial da 

GNR de Penafiel, Capitão Sandra Bessa, estiveram junto a um dos 

vários outdoors espalhados por Penafiel para assinalar e promover 

a campanha #NãoSouUmAlvo.

DiA DA criAnÇA: PEnAfiEl inSTAlA EQUiPA 
PArA IMPLEMENTAR CIDADE AMIGA DAS 
CRIANÇAS

Depois de Penafiel continuar a ser considerado um Município 

“Amigo das Famílias”, pelo 5º ano consecutivo, graças à sua 

responsabilidade social com políticas ativas de apoio à população, 

famílias e crianças, e depois de ser aprovado a candidatura a 

Cidade Amiga das Crianças, um programa criado em 1996 pela 

UNICEF, a Câmara Municipal constituiu, no Dia Mundial da Criança, 

uma equipa de coordenação para acompanhar e executar o Plano 

de Ação Local do projeto Cidade Amiga das Crianças (CAC).
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> obrAS

PEnAfiEl rEcUPEroU RECREATÓRIO COM 
SÉCULOS DE HISTÓRIA

O Município de Penafiel e a Paróquia de S. Martinho de Penafiel inauguraram, no dia do Corpo de Deus, as obras de requalificação do 

Recreatório Paroquial de Penafiel, um espaço que está agora disponível para acolher iniciativas culturais.  
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MAIS CULTURA E MELHOR 
MOBILIDADE Em PEnAfiEl

mUnicíPio VAi TEr 
EQUiPAmEnToS DE rEfErênciA 

PArA ToDA A rEgiÃo
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Continuam as obras para a construção de um grande 

projeto para Penafiel. O Ponto C – Cultura e Criatividade” 

é um espaço de grandes dimensões que vai nascer no 

coração da cidade e que será uma referência nacional na 

oferta de produções artísticas. Um ponto de encontro, de 

partilha da nossa cultura e um palco para trazer à nossa 

terra o melhor da criação artística do país e do mundo!

PonTo c - cUlTUrA E 
criATiViDADE

Junto à estação de comboio de Penafiel, em Novelas, vai 

nascer um novo e moderno sistema de transportes públicos. 

O Novo equipamento, um edifício, com cerca de 16.000m2, e 

que representa um investimento na ordem de 1,5 Milhões de 

euros, vai permitir que nasça junto da estação de comboios, 

de Novelas, um verdadeiro centro nevrálgico de transportes 

para Penafiel e para toda a região.

cEnTrAl DE 
TrAnSPorTES DE 
PEnAfiEl
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Em DiA DE AniVErSário DA VilA, rio DE 
moinhoS INAUGUROU REQUALIFICAÇÃO DA 
AVENIDA 20 DE JUNHO

A requalificação do espaço permitiu que a feira do mês se realizasse agora naquele local e beneficiou o comércio local, uma vez que 

criou parques de estacionamento e ligação direta à avenida central da vila.

CASA DA CULTURA DE GALEGOS 
inAUgUrADA no DiA mUnDiAl Do liVro

Este espaço multicultural, totalmente requalificado, surge no âmbito do orçamento participativo da Câmara Municipal de Penafiel, e tem 

excelentes condições para a promoção de peças de teatro, música, conferências, workshops, exposições e conta ainda com biblioteca 

para adultos e crianças.
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VAlPEDrE gAnhoU CENTRO CÍVICO NO 
CORAÇÃO DA FREGUESIA

A Câmara de Penafiel e Junta de Freguesia de Valpedre inauguraram a primeira fase da obra do Centro Cívico da freguesia, junto à 

igreja. No centro de Valpedre, foi assim criado um espaço verde equipado com um parque infantil, mesas para merendas, uma pista para 

caminhadas, um palco para atividades lúdicas e sanitários.

inAUgUrADo COMPLEXO DESPORTIVO DAS 
TErmAS DE SÃo VicEnTE

Segunda fase da empreitada vai contemplar melhoramentos na zona envolvente ao complexo desportivo para criação de um parque 

de lazer. 
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já AbriU o CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA 
ESCULTURA ROMÂNICA Em AbrAgÃo

A inesperada descoberta arqueológica, em 2006, aquando dos trabalhos do arranjo urbanístico do Centro Cívico de Abragão, de cerca 

de 70 elementos pétreos com decoração românica, esteve na génese do desenvolvimento do Centro de Interpretação da Escultura 

Românica (CIER). Este espaço oferece ao visitante a possibilidade de conhecer o contexto temporal, social e cultural da arte românica, 

destacando a importância dos pedreiros e escultores na sua materialização.

boElhE crioU “PARQUE DAS FAMÍLIAS” 
jUnTo Ao rio TâmEgA

A freguesia de Boelhe tem um novo parque fluvial, junto ao rio Tâmega, denominado como “Parque das Famílias”. Este é um espaço 

com cerca de dez mil metros quadrados, equipado com um baloiço, mesas para piqueniques, churrasqueiras, um campo de futebol de 

praia, chuveiros, casas de banho e bar de apoio.
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rEQUAlificAÇÃo DA EScolA SEcUnDáriA 
JOAQUIM DE ARAÚJO E DA ESCOLA BÁSICA 
2,3 PENAFIEL Em cUrSo

As duas escolas estão a ser alvo de uma profunda requalificação, num investimento da Câmara Municipal de Penafiel e de fundos 

europeus, em cerca de 2 milhões de euros em cada estabelecimento. é expectável que as obras estejam concluídas no próximo ano.

ESCOLA BÁSICA DE PENAFIEL SUDESTE com 
mElhorES conDiÇõES PArA comUniDADE 
EScolAr

O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino Sousa, e o Vereador com o pelouro da Educação, Rodrigo Lopes, visitaram 

a Escola Básica de Penafiel Sudeste, que sofreu, recentemente, obras de remoção de amianto e de criação de espaços exteriores com 

melhores condições de utilização por parte da comunidade escolar. Recentemente, foram também concluídas as obras de remodelação 

do campo de jogos. 

Escola Secundária Joaquim Araújo Escola Báscia 2,3
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câmArA DE PEnAfiEl rEQUAlificoU 
PARQUE DE LAZER DE CASTELÕES 

O Parque de Lazer Dr. Mota, localizado na extremidade da freguesia, junto ao rio Odres, dispõe de cerca de 50 mil metros quadrados 

e sofreu obras de requalificação ao nível dos sanitários, iluminação e bar de apoio ao parque, sendo que apenas a primeira fase da 

intervenção foi inaugurada.

POLIDESPORTIVO DE SÃO MAMEDE DE 
RECESINHOS inAUgUrADo

A freguesia de São Mamede de Recesinhos já dispõe de um polidesportivo. O novo equipamento foi inaugurado pela Câmara Municipal 

e pela Junta de Freguesia e está agora ao serviço da comunidade.
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PAÇo DE SoUSA com noVo PoSTo 
TErriToriAl DA gnr

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, inauguraram 

o novo Posto Territorial da GNR de Paço de Sousa, que garante capacidade para uma força da GNR até 35 militares.

rio mAU gAnhoU NOVO SINTÉTICO 
DESPORTIVO

A freguesia de Rio Mau e o Rio Mau Futebol Clube ganharam um novo sintético desportivo, passando a dispor de melhores condições 

para a prática do desporto. Por ocasião da inauguração deste novo equipamento, realizou-se também o lançamento da 1.ª pedra do futuro 

Pavilhão Desportivo do Douro.



54

OBRAS

PEnAfiEl com DoiS noVoS CAMPOS 
ICÓNICOS DE BASKET

A Câmara de Penafiel e a Hoopers, plataforma de comunidade para jogadores e fãs de Basquetebol, são os responsáveis do projeto, 

que fez de Penafiel o primeiro Município a ter dois campos em simultâneo lançados pela startup portuguesa. A intervenção artística ficou 

a cargo de Matilde Horta, artista natural de Penafiel, e de Flix.
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PEnAfiEl VErDE E. m. ESTá A REALIZAR VÁRIAS 
OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO 
DA REDE DE ÁGUA E DE SANEAMENTO Por 
ToDo o concElho

O Presidente da Câmara Municipal, Antonino de Sousa, e o Conselho de Administração da Penafiel Verde E. M., têm visitado as várias 

freguesias do concelho que estão a sofrer intervenções na rede de água e de saneamento. A execução da Etar de Canelas, a expansão 

da rede de distribuição de água em Rio de Moinhos e a execução da rede de drenagem de águas residuais em Croca e noutras freguesias 

são exemplos das várias obras a decorrer em Penafiel com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida dos penafidelenses.
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> TUriSmo

Depois de vários passeios de clássicos e desportivos bem 

sucedidos na região Norte e Sul de Portugal, o Driver’s Cult 

realizou o seu primeiro grande encontro informal na Marina de 

Entre-os-rios, em Penafiel, numa iniciativa que contou com o apoio 

da Câmara Municipal de Penafiel e da Junta de Freguesia de Eja. 

O local foi escolhido pelos excelentes acessos, pela facilidade de 

estacionamento, pela existência de cafés nas redondezas e da 

beleza natural do local, com o rio Douro como pano de fundo.

EnTrE-oS-rioS AcolhEU EnconTro 
informAl Do DRIVER’S CULT

Fotografia de: Driver´s Cult
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SEnTir o SÃo 
mArTinho 
Em PEnAfiEl: 
A TRADIÇÃO 
AINDA É O 
QUE ERA!
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Depois de um ano de interregno, devido à pandemia 

provocada pela COVID-19, a tradicional Feira de São 

Martinho penafidelense - uma das maiores feiras 

comerciais do distrito do Porto que acolhe, anualmente, 

milhares de visitantes - voltou. Penafiel encheu-se com 

a habitual exposição de vários produtos, gastronomia da 

região, mostras de gado e artesanato, magustos, provas 

do vinho de São Martinho, carrosséis e animação 

musical.
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A MAGIA DO NATAL Em PEnAfiEl

A Câmara Municipal de Penafiel, em colaboração com a 

Associação Empresarial de Penafiel e a Junta de Freguesia de 

Penafiel, lançou o programa festivo “Penafiel Cidade Natal”. A 

habitual árvore de Natal, localizada no largo Padre Américo, em 

frente à igreja da Misericórdia, tem mais de 25 metros de altura. As 

ruas da cidade de Penafiel estão iluminadas e com várias iniciativas 

de animação até ao dia 24 de dezembro. As iniciativas de rua com o 

intuito de captar mais famílias para o comércio tradicional contam 

com música, teatro infantil e teatro musical itinerante, bem como 

oficinas lúdicas que terão passagem obrigatória pela Praça de 

Natal, situada em frente à Câmara Municipal, e com a presença 

diária do Pai Natal. Há, também, carrosséis, um banco de jardim 

gigante com o santuário do Sameiro como cenário, e baloiços de 

Natal.



61

OBRAS





63

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Contactos Municipais

Câmara Municipal de Penafiel
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail geral: penafiel@cm-penafiel.pt
Praça do município
4564-002 Penafiel
Horário de Funcionamento:
09h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30

Balcão Único
Tlf. geral: +351 255 710 700
E-mail: balcao.unico@cm-penafiel.pt
rua Abílio miranda
4560-501 Penafiel
Horário de Funcionamento:
09h00 – 13h00 / 14h00 – 16h00

Penafiel Activa, Empresa Municipal
Tlf.: +351 255 710 060
Fax: +351 255 710 069
e-mail: geral.pnfactiva@cm-penafiel.pt
Pavilhão municipal de feiras e Exposições
rua D. António ferreira gomes
4 560-568  Penafiel

Penafiel Verde, Empresa Municipal
Tlf.: +351 255 710 130
Fax: +351 255 710 139
Linha de Apoio: 800  205 611
e-mail: geral@penafielverde.com
rua Abílio miranda
4560-501 Penafiel

Família e Inclusão Social
Tlf.: + 351 255 710 714
E-mail: inclusao.penafiel@cm-penafiel.pt

Gestão Urbanística
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail: obrasparticulares@cm-penafiel.pt
rua Abílio miranda
4560-501 Penafiel
Horário de Funcionamento:
09h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30

Ambiente
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail: ambiente.penafiel@cm-penafiel.pt

Proteção Civíl
Tlf.: 351 255 710 718
e-mail: protecao.civil@cm-penafiel.pt

Cultura
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail: cultura.penafiel@cm-penafiel.pt

Desenvolvimento Rural
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail: desenvolvimentorural@cm-penafiel.pt

Desporto
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail: desporto@cm-penafiel.pt

Educação, Juventude e Tempos Livres
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail: educacao@cm-penafiel.pt

Recursos Humanos
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail: recursos.humanos@cm-penafiel.pt

Museu Municipal
Tlf.: +351 255 712 760
e-mail: museu.penafiel@cm-penafiel.pt

Arquivo Municipal
Tlf. geral: +351 255 710 700
e-mail: arquivo.penafiel@cm-penafiel.pt

Biblioteca Municipal
Tlf.: +351 255 712 738
e-mail: biblioteca.penafiel@cm-penafiel.pt

Loja Interativa de Turismo de Penafiel
Tlf.: +351 255 710 722
e-mail: turismo.penafiel@cm-penafiel.pt




