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“Foi com orgulho que recebi, em
nome da autarquia, este reconhe-
cimento de autarquia mais fami-
liarmente responsável. Temos ao
longo destes mandatos intensifi-
cado o trabalho na área social e
na educação, porque definimos
que as pessoas estão em primei-
ro lugar. Sabemos que as respos-
tas criadas são muito importan-
tes para as famílias e, por isso,
não poupamos esforços na sua
implementação. Este reconheci-
mento é também a confirmação
de que estamos no caminho cer-
to”, refere o presidente da Câ-
mara Municipal da Póvoa de La-
nhoso, Manuel Baptista, no
momento em que o município
foi galardoado pelo quinto ano
consecutivo pelo Observatório
das Famílias Numerosas.

A entrega da respectiva bandei-
ra realizou-se durante esta sema-
na em Coimbra para as quais
medidas como o Naturalanhoso,
o subsídio de apoio às rendas, as
bolsas de estudo e os prémios de
mérito escolar, o apoio social es-
colar, os transportes escolares,
os manuais escolares gratuitos,
os cartões municipais, os centros
de convívio, o Banco de Volun-
tariado e a Loja Social, o serviço

para a promoção da igualdade de
género, de entre muitas outras,
se constituem como algumas das
respostas sociais existentes no
município povoense.

A construção dos centros esco-
lares e de equipamentos despor-
tivos, como o Pavilhão do Cen-
tro Educativo do Cávado, a re-
novação da bandeira de Praia
Acessível e outras medidas tam-
bém contribuem para a renova-
ção desta distinção, que é o reco-
nhecimento desta política trans-

versal de apoio às famílias po-
voenses.

A cerimónia contou com as
presenças do secretário-de-Esta-
do da Administração Local, An-
tónio Leitão Amaro, do secretá-
rio-geral da Associação Nacio-
nal dos Municípios Portugueses,
Rui Solheiro, do Presidente da
Associação Portuguesa das Fa-
mílias Numerosas, Luís Cabral,
e de uma representante do Ob-
servatório das Autarquias Fami-
liarmente Responsáveis.

Autarquia com bandeira 
‘familiarmente responsável’
PELO 5.º ANO CONSECUTIVO, a autarquia povoense voltou a ser galardoa-
da com a bandeira de ‘+ Familiarmente Responsável’. Manuel Baptista,
presidente da câmara mostra-se muito “orgulhoso”.
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Momento em que Município da Póvoa de Lanhoso recebeu galardão pelas suas políticas

Página 1


