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PENAFIEL TEM LIVRO SOBRE
A SIMBOLOGIA DO ROMÂNICO
texto : Gonçalo Novais
Na sua intervenção, Susana Oliveira destacou a importância da obra no plano do
aprofundamento do conhecimento histórico
associado à região. “Penafiel tem a partir de
agora uma obra dedicada à simbologia dos
monumentos românicos existentes no concelho. É de salutar este trabalho desenvolvido na valorização e conhecimento da história da simbologia do românico, existente em
Penafiel”.
A obra de Xosé Lois Garcia é um contributo para a interpretação dos aspetos simbólicos ligados ao trabalho dos escultores medievais, materializado nos capitéis, modilhões,
tímpanos, arcos, colunas e noutros elementos iconográficos dos edifícios românicos no
concelho de Penafiel. Nas suas declarações,
o autor da obra espera que a mesma sirva
de incentivo ao aparecimento de futuros
trabalhos nesta área. “Muito obrigado a todas as pessoas que estiverem envolvidas no
livro. Em Portugal existem poucos trabalhos
na área da simbologia, e espero que possam
surgir outras investigações que valorizem a
história dos monumentos portugueses”.
A iniciativa contou ainda com um monumento musical de Nyckelharpa, protagonizado por Aires Montenegro.

O auditório da Biblioteca Municipal de
Penafiel recebeu, no dia 16 de novembro, a
apresentação do livro “Simbologia do Românico de Penafiel”, da autoria de Xosé Lois
Garcia. A sessão contou com a presença de
Susana Oliveira, vereadora com o pelouro da
Cultura da Câmara Municipal de Penafiel,
Rosário Machado, Diretora da Rota do Românico, Adelaide Galhardo, diretora da Biblioteca Municipal, e António José Queiroz,
tradutor da obra.

ÁGUA DA TORNEIRA
É 100% SEGURA
EM PENAFIEL
CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO
DAS FRAÇÕES/LOJAS COMERCIAIS DO
MERCADO MUNICIPAL - PENAFIEL
A qualidade da água para consumo humano no concelho de Penafiel continua a mostrar
níveis de excelência, isto segundo dados do relatório anual sobre o Controlo da Qualidade da
Água para Consumo Humano, realizado pela
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos (ERSAR).
De acordo com os dados revelados por esta
entidade, os penafidelenses podem ter total
confiança no consumo de água da torneira,
com o indicador de água segura a atingir, pelo
segundo ano consecutivo, os 100% no ano de
2017.
Segundo o mesmo relatório, os concelhos de
Felgueiras e Paços de Ferreira também atingiram a percentagem máxima no âmbito deste
indicador. Lousada atinge os 99,57%, Paredes
99,10%, o Marco de Canaveses chega aos 98,
80%, e Amarante tem uma percentagem que
reduziu face ao ano anterior, e que se fixa agora
nos 98,77%, o valor mais baixo dos concelhos
da região supracitados.
O relatório atual sobre o “Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano”, publicado pela ERSAR no âmbito do Relatório
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Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em
Portugal (Volume 2), confirma que a água
para consumo humano em Portugal Continental apresenta, na sua generalidade,
uma excelente qualidade. De facto, Portugal mantém o nível de excelência com o indicador de água segura na ordem dos 99%,
podendo garantir-se à população que pode
beber água da torneira com confiança.

Anúncio de procedimento n.º 9343/2018

Informa-se que está aberto o Concurso público de
concessão da exploração das fracções/Lojas comerciais
do Mercado Municipal de Penafiel.
A renda base é de 1.000,00/mês. A adjudicação será feita
à proposta da renda com o valor mais elevado.
A concessão tem um prazo de concessão da exploração
de 15 anos.
O processo de concurso pode ser consultado e adquirido
na plataforma de contratação pública acessível no site
eletrónico https://community.vortal.biz/PRODSTS/GOV/
Login.aspx
As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas
do dia 17 de dezembro de 2018, através da plataforma de
contratação pública acessível no site electrónico: https://
community.vortal.biz/PRODSTS/GOV/Login.aspx
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PENAFIEL RECONHECIDO
NO PAÍS POR POLÍTICAS
DE APOIO ÀS FAMÍLIAS
Observatório das Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis atribuiu mesmo a “palma de ouro”
à Câmara Municipal de Penafiel, considerada um Município Amigo das Famílias pelo terceiro ano consecutivo

O Observatório das Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis (OAFR) atribuiu, pelo terceiro ano consecutivo, o
estatuto de “Município Amigo das Famílias” a Penafiel. O galardão atribuído este ano ao Município de Penafiel conta, pela
primeira vez, com a distinção “palma de ouro”, que simboliza o
facto de Penafiel receber pelo terceiro ano consecutivo aquela
distinção. De referir que este galardão é atribuído aos municípios portugueses que se destacam pela implementação de políticas de apoio às famílias.
Em nota de imprensa enviada à comunicação social, o Município de Penafiel destaca que “cerca de 3.800 famílias são
apoiadas de forma direta ou indireta pelas diversas medidas em
vigor, sendo que o Observatório é o único que avalia políticas
locais direccionadas especificamente para a família, analisando
iniciativas dos municípios em 12 áreas, entre as quais o apoio

prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com
necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e
família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e participação social. A título
de exemplo, em Penafiel as famílias têm direito à aplicação da
tarifa familiar de consumo de água; redução em 50% nas entradas para espetáculos culturais, desportivos, recreativos, entre
outros; redução em 50% nas piscinas municipais (natação livre);
redução em 50% dos custos nas férias educativas e desportivas
CMP com oferta de Cartão Municipal Famílias Numerosas;
apoio psicológico e social a famílias com carência económica e/
ou risco exclusão social, apoio à renda, medicação, entre muitas
outras”, refere.
Para o autarca penafidelense Antonino de Sousa, “vencer
pelo terceiro ano consecutivo e ser no distrito do Porto o único

município com a distinção com palma de “ouro” é um grande orgulho, mas é, também, uma imensa responsabilidade, na medida em que nos vincula a continuar a orientar as nossas políticas
municipais para a família. Penafiel tem vindo a desenvolver de
forma continuada apoios e políticas sociais, algumas inovadoras a nível nacional, que têm servido também como exemplo de
boas práticas para outros municípios”, sublinhou.
O Observatório das Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis (OAFR) é uma iniciativa da Associação Portuguesa
de Famílias Numerosas (APFN), em parceira com Instituto da
Segurança Social, que acompanha, reconhece e divulga a tomada de medidas facilitadoras da vida às famílias que vivem
nas autarquias portuguesas, e é o único observatório que avalia
políticas locais, com total abrangência de áreas avaliadas e cobertura de todo o território nacional.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
PENAFIEL SUDESTE ENSINA INGLÊS
A CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR
texto : Gonçalo Novais

O Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste é, a par
do Agrupamento de Escolas de Idães (Felgueiras), um dos
dois agrupamentos da região, e 25 no país, que leciona
disciplinas em regime bilingue, em português e inglês.
O programa é designado pela sigla PEBI (Programa Escolas Bilingues) que, a partir do ano letivo de 2016/17, foi
dinamizado no âmbito de uma parceria entre o Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação
(DGE), e o British Council Portugal, a qual conta com o
acompanhamento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).
O objetivo é, segundo consta na página oficial da Direção-Geral da Educação, “criar um enquadramento nacional específico para a oferta de aprendizagem/ensino
bilingue e de Content and Language Integrated Learning
(CLIL – aprendizagem integrada de conteúdos e língua)
no sistema educativo português”, no sentido de dar continuidade aos “resultados favoráveis” do Projeto Ensino
Bilingue Precoce no 1º Ciclo do Ensino Básico, implementado em várias escolas públicas entre os anos de 2011 e
2015.
Contactado pelo Penafiel Magazine, o diretor do agrupamento escolar penafidelense, António Sorte, explicou
os motivos que levaram à adesão a este projeto. “O agrupamento aderiu a este projeto porque identificámos um
problema ao nível dos resultados na disciplina de Inglês.
As prestações não têm sido satisfatórias e entendemos
que introduzir a língua mais cedo, designadamente no
pré-escolar, pode contribuir para um maior sucesso na
sua aprendizagem futura. O grande objetivo passa por
fomentar o interesse pelo inglês e fornecer ferramentas

“ O grande objetivo
passa por fomentar o
interesse pelo inglês”
para que as crianças possam aprender com maior motivação este idioma, sendo também uma forma de sensibilizar as famílias para a valorização de uma língua tão
importante para efeitos de comunicação, num contexto
de uma cada vez mais estreita inter-relação entre países
e povos, com impacto enorme nas nossas vidas profissionais e familiares”, explicou.
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A recetividade da comunidade escolar tem sido muito
positiva, como garante o próprio diretor. “A recetividade
tem sido alta e temos tido uma encorajadora resposta por
parte dos encarregados de educação. Eles estão muito satisfeitos com esta forma lúdica de introduzir uma nova
língua. Quanto à receção dos professores e educadores,
tem sido positiva, pois reconhecem grandes potencialidades ao projeto, além da importância que exercem na
avaliação do mesmo. A principal dificuldade com que
nos deparamos é a formação e exigência que este projeto
requer, e nem todos os profissionais estão devidamente
preparados para dar a resposta adequada e necessária às
exigências do mesmo”, assevera.
O PEBI está atualmente em funcionamento em três
jardins de infância do Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste, e abrange cerca de 70 alunos do ensino
pré-escolar.
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O mês de novembro marcou um novo episódio na polémica
que, ainda hoje, existe em torno da IC35, uma infraestrutura
rodoviária cuja reivindicação faz parte há décadas da vida política e social do concelho.
A primeira parte de novo e repetido despoletar desta questão ficou marcada pelas declarações do presidente da Câmara
Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, à Agência Lusa.
Nesta entrevista, o autarca não poupou nas palavras para criticar o papel que o Governo mostra, no seu entendimento, em
relação a esta matéria.
“É vergonhosa a forma como este Governo tem tratado o assunto do IC-35. Há, nesta situação, uma manifesta desconsideração por Penafiel e pelos penafidelenses, pois esta é uma obra
importantíssima, que já mereceu prioridade através de uma
resolução da Assembleia da República em 2001 e a verdade é
que, até hoje, continua tudo na mesma. A única circunstância
de exceção ocorreu no mandato do Governo anterior, em que
foi lançado o concurso para a empreitada da primeira fase da
obra, que estava pronta para ser adjudicada quando o atual
Governo assumiu funções. Hoje já podíamos estar a assistir à
conclusão do primeiro troço, fundamental para que a obra tenha depois sequência”, começou por dizer, numa alusão a uma
primeira fase de intervenção com cerca de três quilómetros de
extensão, que ligaria Penafiel a Rans.
Assegurando que já convidou o ministro da tutela a visitar
a zona, para “ver, com os seus próprios olhos, a pressão de trânsito exercida sobre a EN-106”, e compreender o “sentimento
de insegurança permanente que ilustra o impacto da falta de
alternativas rodoviárias nessa zona, com consequências negativas também na atividade económica”, Antonino de Sousa
partilhou as suas dúvidas em relação às explicações do Governo, que se prendem com a obtenção de um relatório ambiental
necessário à realização do primeiro troço, de ligação do IC-35 à
EN-106. Esta justificação foi dada, aliás, pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, em declarações dadas aos jornalistas à margem de uma visita a Castelo
de Paiva, no dia 24 de novembro do ano passado. Ainda nesse
mesmo dia, o ministro identificou a inexistência de ligação
prevista do IC-35 à EN-106 no projeto a concurso, como a outra
razão para que a obra ainda não tivesse avançado.
Antonino de Sousa não está, porém, convencido. “O senhor
ministro [Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas] invoca uma questão ambiental como justifica-
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IC35
SEM SE
VISLUMBRAR
DESTINO

texto : Gonçalo Novais

ção para a estagnação do andamento do processo. Contudo,
achamos essa explicação muito estranha. Desde logo, porque
foram as Infraestruturas de Portugal que, em maio de 2016,
num ofício de resposta a uma interpelação da Câmara Municipal de Penafiel, disseram que a resolução do problema se
prendia com questões de ordem financeira, que estiveram na
base da suspensão da obra. E depois, quanto à questão ambiental, será que não é possível resolver um problema destes
em três anos?”, questiona, além de partilhar a vontade de lançar novas formas de protesto, em conjunto com a população,
no sentido de reivindicar uma resolução do problema.
“Lamentamos a forma atabalhoada como se está a lidar
com o assunto, e aquilo que percebemos é que para Lisboa
não faltam recursos, e para uma intervenção de dez milhões
de euros com tanta importância para esta região, não existe
disponibilidade financeira. Por isso, equacionamos seriamente adotar outro tipo de ações, com o envolvimento da nossa
população, no sentido de manifestar descontentamento e revolta para com esta atitude de verdadeiro desprezo pelo nosso
território”, concluiu.
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PS E PSD TROCAM ARGUMENTOS
QUANTO À OPORTUNIDADE
DE REIVINDICAÇÃO DO IC-35

Face às declarações do líder do executivo municipal, as reações
políticas não tardaram.
E a primeira veio do Partido Socialista (PS) de Penafiel, em que,
num comunicado, Nuno Araújo, presidente da Comissão Política
Concelhia dos socialistas, teceu duras críticas a uma ação apelidada pelo próprio de “cortina de fumo” para esconder problemas
da gestão autárquica.
“Durante o dia de ontem assistimos ao milésimo exercício demagógico, por parte da Coligação PSD/CDS em torno da questão
do IC35. Com efeito, sempre que surge alguma notícia pouco abonatória em torno da Câmara Municipal de Penafiel, esta procura
criar algum número político para desviar o foco mediático da
errática gestão da coisa pública que caracteriza a Coligação que
nos governa”, frisa.
No mesmo comunicado, Nuno Araújo criticou ainda a sazonalidade das críticas do executivo municipal à atuação dos sucessivos governos, consoante as forças políticas que ocupam o poder.
“Como qualquer penafidelense atento saberá, a questão do IC35
vem sendo debatida há cerca de duas décadas e, como tal, o Partido Socialista assume as suas responsabilidades nesta matéria.
O que o PS, ao contrário da Coligação, não faz, é ter uma postura de exigência sazonal face ao IC35, conforme o Governo da
República seja liderado pelo PS ou pelo PSD. Na verdade, o IC35
é fundamental para o desenvolvimento económico e social de
toda a região, sendo por isso uma questão que exige ser tratada
com seriedade, e que deve convocar todas as forças partidárias
locais para que esqueçam as querelas partidárias e trabalhem
em comunhão de esforços com vista à concretização desta tão
importante obra. O Partido Socialista lamenta, pois, que a Coligação PSD/CDS reduza o IC35 a uma arma de arremesso político, a
ser usada sempre que é preciso desviar atenções de questões problemáticas para o executivo municipal, e tudo fará para que este

assunto tenha a centralidade que exige, e para que o IC35 venha
a ser uma realidade o mais rapidamente possível”, assegurou.
Por sua vez, o PSD Penafiel não apenas manifestou o seu apoio
para com as palavras de Antonino de Sousa, como também acusou o PS de inação na hora de reivindicar e envidar esforços para
o andamento do processo.
“O PS Penafiel mostrou-se desagradado com a posição do presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, que, recentemente, considerou vergonhosa a forma como o Governo tem
gerido a questão da construção do IC35. O PSD de Penafiel saúda
a posição do presidente da Câmara que, neste e noutros assuntos,
tem defendido sempre os interesses dos penafidelenses. Apesar
de reconhecermos a capacidade de influência do Partido Socialista de Penafiel para conseguir a nomeação de diversos militantes
em Gabinetes do Governo e em grandes empresas públicas, em
três anos de Governo, o PS de Penafiel não conseguiu que fosse
dado um único passo no desenvolvimento deste processo”, referem os sociais-democratas, em comunicado.
Além de recordar que “em 17 anos o IC35 só avançou verdadeiramente no mandato do Governo PSD/CDS-PP, quando, pela
primeira vez na história, um executivo lançou a obra”, nomeadamente na primeira fase, entre Penafiel e Rans, o PSD Penafiel
mostrou-se, contudo, disponível para se aliar aos socialistas na
realização de todos os esforços reivindicativos possíveis, para que
a obra se torne uma realidade.
“Apesar da obra estar pronta para adjudicação desde 2015, em
três anos, o PS de Penafiel não teve a capacidade de reivindicar
junto do seu Governo o início da obra. O PSD mostra-se disponível para ajudar o PS de Penafiel, nomeadamente através da
realização de ações de protesto conjuntas. O PSD de Penafiel não
poupará esforços para defender os interesses da população e a
execução desta importante obra para o concelho e para a região”.

COMANDANTE
DOS BOMBEIROS
ENTRE-OS-RIOS
ALERTA PARA
MÁS CONDIÇÕES
RODOVIÁRIAS
DA EN106
Sendo a insegurança e os problemas de acessibilidade duas
das mais fortes razões para os pedidos da construção do IC35,
auscultar a opinião do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, Marco Ferreira, permite um olhar próximo sobre os constrangimentos sofridos pelo seu corpo de
bombeiros, na prestação de serviços de socorro à população.
E o cenário traçado pelo comandante sobre a EN106 não é
nada favorável, como se depreende das suas declarações: “A
EN106 coloca-nos vários constrangimentos, desde logo pela
sua extensão e excessivo tráfego que tornam a circulação
muito lenta. O IC35 viria tornar tudo muito mais rápido no
que à prestação de serviços de socorro por parte dos bombeiros de Entre-os-Rios diz respeito. Até porque as condições rodoviárias atuais da EN106 são muito más. Temos sítios, como
no troço de São Vicente, onde encontramos dois ou três quilómetros cheios de buracos. Outros dos perigos desta estrada
prendem-se com o facto de haver muitas curvas apertadas, a
má sinalização, e a inexistência de passeios”.
A sinistralidade na EN106 é outro dos aspetos que preocupa
Marco Ferreira. “Felizmente não temos tido muitos acidentes
graves, algo que também se deve muito à paragem no trabalho
dos areeiros, que fez com que houvesse uma menor circulação
de camiões. No entanto, os números da sinistralidade nesta estrada continuam a ser preocupantes”, confirmou, além de pedir a máxima brevidade possível na resolução deste processo.
“O IC35 viria conferir-nos uma maior rapidez na prestação
de serviços e faria com que diminuísse o tráfego na EN106,
contribuindo para uma potencial diminuição do número de
acidentes rodoviários. Também diminuiria o perigo para os
peões. É, por várias razões, uma obra necessária e que precisa
de ser realizada com a maior urgência”.
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SECRETÁRIO-GERAL DA AEP
DESTACA IMPORTÂNCIA ECONÓMICA
DE OBRA PARA O CONCELHO
“ O IC35 é uma obra de
toda a importância para
o concelho de Penafiel”

Outro dos vetores que devem ser levados em linha de conta na
priorização da construção do IC35 é o económico.
Neste âmbito, José Carmo, secretário-geral da Associação Empresarial de Penafiel (AEP), aponta as acessibilidades como um
aspeto fulcral na atividade económica de uma região.
“Sou apologista de que se deve privilegiar a oferta de boas
vias de comunicação e boas acessibilidades. Tudo o que envolve
o transporte, de pessoas ou mercadorias, ao nível industrial, obviamente que tem reflexos na capacidade produtiva das empresas. O tempo é uma das questões mais fundamentais no mundo
empresarial, e é absolutamente crucial, para as microempresas
do concelho, que os transportes possam ser efetuados no menor
espaço de tempo possível para que não haja quebras, que podem

ser catastróficas, na produtividade e rentabilização do seu negócio”, referiu.
No seguimento deste raciocínio, a IC35 seria uma infraestrutura que, no entendimento do secretário-geral da AEP, seria uma
mais-valia de grande vulto para as empresas do concelho de Penafiel.
“O IC35 é uma obra de toda a importância para Penafiel e Castelo de Paiva, essencialmente. Trata-se de uma obra crucial para
um concelho que procura travar as assimetrias registadas no seu
interior. Todas as empresas que atravessam a zona ribeirinha
de Entre-os-Rios são afetadas por um forte constrangimento no
acesso a matérias-primas, e à expedição do seu produto final. É
uma situação que nos afeta de uma forma mais sensível, quando nos apercebemos da quantidade de ocorrências registadas
na EN106. É algo que se apresenta como um grande obstáculo
ao crescimento do concelho, porque cria um grande constrangimento na circulação de pessoas e bens. Enquanto uma empresa
situada junto à entrada da autoestrada em Penafiel demora cerca de meia hora a levar o seu produto até ao Porto, uma empresa
localizada em Entre-os-Rios pode levar cerca de hora e meia ou
duas horas a fazer o mesmo. É algo que acentua uma grande discrepância entre os empresários do concelho, e que expressa um
desequilíbrio muito grande, tanto mais que uma nacional já não
responde ao volume e tipo de tráfego que se registam nesta zona.
É uma obra mais que merecida devido às inúmeras promessas
feitas pelos sucessivos governos de Portugal”, concluiu.
PUB
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AS VOLTAS DO IC 35
O IC 35 é um itinerário complementar cuja ideia original
seria concretizar uma nova acessibilidade entre a A4 e A25,
assegurando assim a ligação entre Penafiel a Sever do Vouga
com passagem pelos concelhos de Castelo de Paiva, Arouca
e Vale de Cambra. Dos cerca de 70 km previstos para este
itinerário complementar apenas quatro estão concluídos,
decorrendo da construção da nova Ponte Hintze Ribeiro e os
seus acessos, em Entre-os-Rios, construídos para substituir a
anterior ligação, cujo desmoronamento provocou a morte de
59 pessoas em março de 2001.
Apesar das mais variadas promessas aquando da tragédia
de Entre-os-Rios, o IC 35 nunca passou “da gaveta”. Em 2009
chegaram a ser lançadas as bases para a então denominada
Concessão Rodoviária do Vouga, onde se incluía o IC 35, no
entanto esta concessão teve que ser cancelada mesmo antes
de efetivada, logo no início de 2010, devido a problemas económicos e financeiros.
Na verdade, a EN106, no seu troço entre Penafiel e Entre-os-Rios, há muito que não responde às necessidades das
populações. A confluência nesta via de vários tipos de trânsito (pedonal, agrícola, ligeiro e pesado), o percurso sinuoso,
o tempo que leva a fazer a ligação entre Penafiel e Entre-os-Rios e a elevada sinistralidade são prova de que a atual
EN106 não está apta para responder às necessidades das
populações.
A sinistralidade elevada da EN106 há muito que levou à sinalização de vários pontos negros (a título de exemplo, o Plano Municipal de Segurança Rodoviária de Penafiel de 2011
diz que se pode considerar que toda esta estrada “é um ponto
negro no panorama da sinistralidade rodoviária de Penafiel”). É esta a descrição de uma via com um tráfego diário de
cerca de 10.000 veículos.
O impasse no IC 35 parecia começar a resolver-se quando,
em meados de 2015, durante o governo da coligação PSD/
CDS-PP de Pedro Passos Coelho, foi assinado o contrato para
a requalificação da EN 15, entre Penafiel e Paredes, troço de
2,5 quilómetros, que constituirá o acesso do IC35 à A4. Em
sessão solene, na Câmara de Penafiel, foi ainda anunciada
uma segunda fase da empreitada, correspondente à ligação
entre Penafiel a Rans, prevendo-se a sua conclusão para o 2.º
trimestre de 2017.
Nessa altura o secretário de Estado das Infraestruturas,
Transportes e Comunicações manifestou convicção de que a
obra não ficaria dependente do resultado das próximas eleições e esperava mesmo que a adjudicação da fase seguinte
fosse feita ainda por esse Governo.

Na ocasião o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, disse
que a construção do IC35, anunciada naquele dia em Penafiel, é um “imperativo nacional” e constituía um “embaraço
para o país”.
Mas o atual governo do PS, liderado por António Costa,
suspendeu o desenvolvimento do processo de adjudicação
da obra, ao determinar a anulação do concurso, quando já se
encontrava na fase final e que concretizaria a ligação entre o
nó de Penafiel Sul (EN15) até ao nó de Rans (ligação à EN106),
numa extensão de 3,0 Km.
Recorde-se que, na altura, o presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, apresentou em reunião de câmara, um voto de protesto, para com o atual Governo de Portugal, pela suspensão do arranque das obras do IC-35, obra
oficializada em 2015, pelo Governo anterior.
Efetivamente a construção do IC 35 é uma velha aspiração das populações dos concelhos de Penafiel, Castelo de
Paiva e Marco de Canaveses, fundada na convicção de que
tal construção, como se pode ler no respectivo estudo de impacto ambiental, “produzirá melhorias a vários níveis, pelo
aumento da acessibilidade, maior facilidade de escoamento
de produtos, o que se revelará muito positivo devido à grande atividade de extração de granitos existente no local, potenciando ainda a instalação de novas atividades, a redução
dos tempos de viagem e custos de combustível, poupança de
materiais e maior segurança na circulação viária”.
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TODOS OS PARTIDOS JÁ
REIVINDICARAM OBRAS PARA O IC 35
Os partidos têm vindo, ao longo das últimas décadas,
seguramente a partir do inicio dos anos 80, a discutir a
necessidade da construção do IC 35, infraestrutura rodoviária tão necessária ao desenvolvimento de uma das
regiões mais empobrecidas do País.
No final de 2015, a Assembleia da República discutiu
e aprovou uma proposta do Bloco de Esquerda que recomendava ao Governo a assunção do projeto de construção do lanço do IC35 Penafiel - Entre-os-Rios como prioritário e que, consequentemente, o dotasse das verbas
necessárias à sua imediata concretização.
Esta obra é há muitos anos reivindicada pela população, seja através de petições à Assembleia da República,
seja através de manifestações no local. Em todos estes
momentos a população alertou para a elevada sinistralidade e congestionamento da Estrada Nacional 106
(EN106).
Entretanto e durante a campanha para as autárquicas
de 2017 o candidato do PS à Câmara Municipal de Penafiel, André Ferreira, exortou o primeiro-ministro António Costa para a necessidade da construção, com caráter
de urgência, do IC-35, nomeadamente do troço que liga
Penafiel a Entre-os-Rios.
“A luta do IC-35 é antiga”, mas para André Ferreira
“sempre foi intemporal”, pelo que considera que Penafiel

e Governo “devem estar unidos em prol deste que é um
grande desígnio para a região”, sublinhou o candidato
do PS que acabou por ser derrotado nas autárquicas em
Penafiel.
Também o PCP apresentou na Assembleia da República projeto de resolução. “A construção integral do IC 35
tem que sair do papel e ser efetivamente concretizada”,
exigiu a deputada comunista Diana Ferreira, traduzindo
seguramente aquela que é também a vontade dos mais
de dez mil cidadãos que subscreveram a petição com
igual objetivo que esteve conjuntamente em debate com
o diploma comunista.
Este é uma região das mais pobres da União Europeia,
“com uma realidade económica e social marcada pelo desemprego e pela pobreza”, lembrou Diana Ferreira, não
duvidando por isso do “impacto significativo” que terá
a construção desta infraestrutura viária para o “desenvolvimento da economia local”, com a criação de “mais e
melhores acessibilidades, maior facilidade de escoamento de produtos, assim ajudando às atividades produtivas
existentes” e ao surgimento de novas.
Entretanto, no início deste ano, a Assembleia da República recomendou ao Governo que “promova, com carácter de urgência, a construção do IC35, dando continuidade ao planeado pelo anterior Governo.
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III ENCONTRO DE
INVESTIDORES DA DIÁSPORA

Penafiel é o local escolhido para a realização da terceira edição do Encontro de Investidores da Diáspora, um evento onde a
criação e desenvolvimento de vínculos e parcerias empresariais
é o aspeto mais marcante de um certame que recebe representantes de numerosos países, dos vários continentes.
Entre os dias 13 e 15 de dezembro, Penafiel sucede a Sintra
e Viana do Castelo como palco de um encontro que tem como
leva “Conhecer para Investir”, e no qual a partilha de conhecimentos e boas práticas empresariais se associa à descoberta de
oportunidades e incentivos ao investimento no território local,
que fomentem um intercâmbio promotor da inclusão do Tâmega e Sousa na rede de contactos, que contribuam para a sua
alavancagem económica, traduzida na atração de mais investimento e criação de emprego, entre a população.
Na sua intervenção, realizada na sessão da apresentação
oficial do certame, na sede da Comunidade Intermunicipal do
Tâmega e Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Penafiel,
Antonino de Sousa, apelou ao forte envolvimento institucional
dos agentes económicos da região, neste importante evento
internacional. “Quero agradecer, antes de mais, a confiança
depositada pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, para a realização deste encontro na nossa região. Além
do potencial de afirmação e projeção que este evento nos traz,
o Encontro de Investidores traz consigo novas oportunidades
de investimento e negócio. É um espaço que vai permitir o estabelecimento de redes de contacto com empresários da diáspora
que se estabeleceram por esse Mundo fora, que, por sua vez, poderão obter muita informação sobre o nosso território, e tomar
conhecimento dos mecanismos de atração de investimento que
possuímos. Daí eu fazer um apelo às várias entidades da região,

“ Vai permitir o
estabelecimento
de redes de contacto com
empresários da diáspora
que se estabeleceram
por esse Mundo fora”
para que surjam com uma forte presença institucional, que se
traduza no melhor aproveitamento possível desta iniciativa”,
pediu.
Por sua vez, Armando Mourisco, presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa, destacou o potencial
de divulgação apresentado por este evento. “A importância desta iniciativa reside na perceção do potencial económico da diáspora, formada por empresários que, em vários casos, não são sequer emigrantes de primeira geração, mas que continuam a ter
fortes vínculos afetivos ao nosso país. Isto numa comunidade
intermunicipal muito heterogénea, onde coexistem municípios
mais próximos da orla costeira e concelhos do interior, de montanha, que explicam algumas fragilidades que, teimosamente,

todos teimamos inverter, mas em que não somos acompanhados, da melhor maneira, pelo poder central. Daí agradecermos
esta oportunidade de nos mostrarmos. Até porque somos um
território jovem e dinâmico, e que, juntos, podemos promover
durante uma iniciativa que vai ter seguramente muito sucesso”.
Por fim, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, explicou os motivos que levaram à
escolha do Tâmega e Sousa como palco deste encontro. “A escolha desta comunidade intermunicipal para a realização deste
encontro prende-se, por um lado, com as boas condições logísticas criadas para que o evento se realizasse, e por outro, pelo
facto de esta ser uma das regiões do país com maiores bolsas de
emigração. É de realçar a união de todos estes municípios em
torno do objetivo de valorizar a região no diálogo com a diáspora, como para dar a conhecer oportunidades de investimento,
que venham a ser indutoras de um desenvolvimento futuro
duradouro e sustentado”, referiu, antes de apresentar os benefícios que podem advir para a região, a partir da realização desta
iniciativa. “Estes encontros de investidores são uma aposta ganha. Desde a primeira edição, que o número de participantes,
bem como dos países de onde chegam, tem vindo a aumentar,
e espera-se que a terceira edição venha a receber empreendedores de vários continentes, o que mostra o interesse que esses
empresários têm pela possibilidade de investir em território
nacional, como a possibilidade que as estruturas económicas
locais e regionais podem aproveitar, no sentido de uma possível
internacionalização”.
O programa do III Encontro foi apresentado pela Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, Luísa Pais
Lowe, que destacou a presença, já confirmada, de 13 membros
do Governo e de entidades e programas como AICEP, IAPMEI,
Turismo de Portugal, Compete 2020, Start up Portugal, entre
outras. O Encontro terá painéis dedicados às redes de contactos,
sejam elas na área da investigação e do ensino superior, da ciência e da tecnologia, sejam elas a rede consular e diplomática. No
primeiro dia será dada uma perspetiva mais nacional, enquanto o segundo dia será dedicado à região do Tâmega e Sousa, com
entidades regionais e locais que apresentarão as suas políticas
de apoio e incentivo ao investimento e à internacionalização.
Haverá, ainda, painéis de apresentação de empresários de todo
o mundo e um painel dedicado ao terceiro setor, à economia
social.
A edição deste ano e as temáticas escolhidas para os diferentes painéis incidirão na importância da valorização das regiões
e territórios enquanto polo de atração de investimento e/ou de
internacionalização, respetivamente com origem e/ou destino
nas comunidades portuguesas, assim como no desenvolvimento e execução de políticas e medidas para esse efeito, aos níveis
nacional, regional e local, e em estreita interação com os empreendedores e inovadores da diáspora portuguesa em todos os
seus formatos, características e geografias.
A organização do III Encontro de Investidores da Diáspora
insere-se na Operação “Tâmega e Sousa – Qualify and Brand
On”, liderada pela CIM do Tâmega e Sousa, em parceria com o
Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa e a Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, e cofinanciada
pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
PUB

PENAFIEL MAGAZINE

12

EMPRESAS E PROJETOS
DISTINGUIDOS NO CONCURSO
TÂMEGASOUSA EMPREENDEDOR
OS VENCEDORES E PREMIADOS
CATEGORIA 1
IDEIAS COM FUTURO
1.º classificado
A Resipel consiste na recolha de resíduos da indústria do calçado, com o objetivo de dar um novo
fim aos resíduos desta indústria no concelho de
Felgueiras. Procura a criação de um sistema logístico, assente no paradigma da economia circular,
que conecte as empresas do calçado às transformadoras, potencializando a reinserção dos resíduos
no mercado como uma nova matéria-prima.

CATEGORIA 2
EMPRESA COM FUTURO

Resipel, Carité Calçados, Lda. e Teatromóvel. São estes os
vencedores da 3.ª edição do “Concurso TâmegaSousa Empreendedor – Onde as ideias se concretizam!”, na Categoria 1 –
Ideias com futuro, na Categoria 2 – Empresa com futuro, e na
Categoria 3 – Inovação social com futuro, respetivamente.
Os prémios foram entregues durante a realização do Fórum para a Competitividade do Tâmega e Sousa – Território e Dinâmica Empreendedora, que decorreu no Auditório
Municipal de Cinfães, e que contou com a presença de cerca
de duas centenas de participantes.
Uma sala cheia que aplaudiu ainda as ideias Destilaria
Nova e Naru, segunda e terceira classificadas, respetivamente, na Categoria 1 – Ideias com futuro, as empresas
Hearts, Lda. e Metalúrgica do Fojo, Lda., segunda e terceira
classificadas, respetivamente, na Categoria 2 – Empresa com
futuro, e os projetos Escola de Futsal Os Afonsinhos e Revolução das Minhocas, segundo e terceiro classificados, respetivamente, na Categoria 3 – Inovação social com futuro.
Antes da entrega dos prémios debateram-se os desafios
económicos da região, tendo como foco os seus setores estratégicos, como a fileira da moda (calçado, têxtil e vestuário),
o mobiliário, a metalomecânica, a construção, o turismo e a
fileira do vinho (viticultura e indústria do vinho).
O presidente do Conselho Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa, Armando Mourisco, enalteceu a importância do
evento no sentido de mostrar a heterogeneidade do potencial dos agentes de vários setores da comunidade, atuantes
na região. “Nós somos, em cada uma das nossas funções,
agentes transformadores do nosso território. O nosso território reflete aquilo que fazemos por ele, em várias dimensões.
E hoje, neste fórum, vimos muita diversidade e qualidade
nos projetos de diversos setores, seja no industrial, social, turístico ou agroalimentar”.
“O facto de terem participado nesta iniciativa revela, desde já, o vosso trabalho pelo nosso território, pelas pessoas,
pela promoção da nossa qualidade de vida, e pelo contributo em prol do crescimento económico e empregabilidade da
nossa região. Todos vocês representam aqueles que, nestes
onze concelhos, lutam todos os dias para representar bem
esta região, no sentido de desenvolver a qualidade dos seus
produtos, e dizer ao país que estamos presentes”, concluiu.
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Por sua vez, Ricardo Magalhães, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDRN), chamou a atenção, no seu discurso, para a
necessidade de definir uma estratégia de desenvolvimento
da região para o futuro. “Temos de planear uma estratégia de
evolução para os próximos anos, uma visão de futuro para os
próximos dez ou quinze anos. Para definir um projeto de desenvolvimento regional, é preciso “arquitetar” um triângulo.
Um dos seus vértices deve chamar-se vontade, pois nada se
faz sem ela. O segundo vértice deve chamar-se recursos humanos, que traduzem a capacitação técnica e competências
instaladas, e são um aspeto chave nesta estratégia. O terceiro
vértice é o dos recursos financeiros. Qualquer plano de desenvolvimento só é concretizável quando estes três vértices
se “fecham”, em tempo oportuno”, referiu.
Por fim, Ricardo Magalhães aludiu à procura pelo conhecimento, como um ingrediente fundamental neste trabalho
de desenvolvimento regional que se pretende. “Um processo
de desenvolvimento é isto mesmo. Uma aquisição permanente de conhecimento e competências, que não se faz por
decreto-lei, num processo de agregação e mobilização que
nos ajude a acompanhar os desafios de uma sociedade em rápida transformação do ponto de vista tecnológico e na qual,
quando damos por ela, já estamos ultrapassados.Temos de
nos escutar e ouvir, de conversarmos entre nós, a fim de nos
podermos colocar de acordo no essencial, e sermos capazes
de articular forças para benefício de todos”, concluiu.

1.º classificado
A Carité Calçados, Lda., empresa de calçado sediada em Felgueiras, mas com extensões em Castelo de Paiva e Celorico de Basto, desenvolve linhas
de investigação e desenvolvimento para inovação
dos produtos e processos, nomeadamente ao nível
do ecodesign e desenvolvimento de calçado sustentável, e da economia circular, procurando desclassificar, reusar e reciclar os resíduos do calçado.
Com base nestes pressupostos, pretende criar novos produtos para exportação, direcionados para
os segmentos de segurança, médico e aeronáutica.
2.º classificado
A Hearts, Lda. é uma microempresa da Lixa, Felgueiras, de vocação criativa e exportadora, dedicada à produção de artigos têxteis de luxo bordados
artesanalmente, reinventando o tradicional bordado das Terras de Sousa.
3.º classificado
A Metalúrgica do Fojo, Lda. é uma empresa de
Amarante que produz estruturas metálicas para
fins industriais e equipamentos metálicos para
a indústria aeronáutica e automóvel. A empresa
adotou um sistema de gestão da produção mais
transparente e adequado ao mercado global, que
permite ao cliente acompanhar, em tempo real,
todo o processo de produção, desde a preparação, o
corte, a moldagem, a preparação para o tratamento superficial, embalamento final e informação da
disponibilidade de entrega.

CATEGORIA 3
INOVAÇÃO SOCIAL COM FUTURO
1.º classificado
O Teatromóvel consiste em levar o teatro às populações mais isoladas e com poucos hábitos de
consumo de teatro, exibindo espetáculos de cariz social e/ou entretenimento em locais públicos
abertos, através de um veículo transformado em
palco móvel.

CLUBE OVAL AZUL VALORIZA
CLÁSSICOS DA MARCA FORD

fotos : João Raposo

segundo ano, e o clube até esta data nunca teve sede
física. A sede para fins de correspondência era em casa
de qualquer pessoa que fizesse parte da Direção. Não
tenho muito bem o conhecimento do porquê de ela não
estar em Penafiel. Se calhar não houve o empenho das
pessoas certas, nos lugares certos, essa é a minha ideia.
E talvez não se tenha procurado os apoios necessários.
Depois de tomarmos posse, nunca houve contactos com
entidades oficiais para regressar a Penafiel. Tem havido
é algumas pessoas de Penafiel com o interesse de trazer
o clube para cá. É uma possibilidade que está em cima
da mesa e será algo que termos de analisar e ver com
atenção”, confidenciou.
O balanço do trabalho feito este ano é, no entendimento de Vitorino Carvalho, é “positivo”, e já estão na
calha novos projetos a ser dinamizados pelo Clube Oval
Azul para os próximos tempos. “Esta Direção teve como
objetivo principal organizar o clube de uma forma mais
pragmática. Faltava-nos a sede, e também atualizámos
a base de dados dos sócios que andava completamente desorganizada, porque haviam pessoas que já não
faziam parte do clube e ainda constavam das listas.
No próximo ano, estamos empenhados em fazer mais
eventos do que os que fizemos em 2018. Além de uma
viagem à Madeira, onde temos alguns sócios, e com
os quais pretendemos organizar com as viaturas que
lá existam, há também o objetivo de fazer um evento
na cidade de Penafiel que será o “Mulher ao Volante”,
projetado para assinalar o Dia da Mulher, onde vamos
ter exclusivamente mulheres a conduzir os carros, num
evento multimarcas”, revelou.

É um clube fundado em 12 de outubro de 2004, e tem
cerca de 170 sócios.
Clube de origem penafidelense, tem sede, nesta altura, na Trofa, onde se encontra a custo zero. Falamos do
Clube Oval Azul, coletividade que junta vários apaixonados por viaturas da marca Ford. “Trata-se de um clube de carros antigos e clássicos da marca Ford. É uma
organização sem fins lucrativos, e os seus objetivos passam por promover a marca e recuperar os carros antigos que andam por aí abandonados. Temos associados
em todo o país, mas maioritariamente da zona norte,
como a região do Vale do Sousa, Braga, Viana do Castelo e Vila do Conde, como também alguns de Lisboa,
Algarve ou Leiria”, começou por dizer Vitorino Carvalho, um dos membros desta coletividade, que falou da
atividade que o clube desenvolve. “O principal evento
que realizamos é a Expo Clássicos, no Porto. Esse é o
nosso evento com maior visibilidade e constitui o maior
investimento desta Direção. Depois temos a Expo Clássicos Guimarães, o Almoço de Natal, o Penafiel Racing
Fest, e um piquenique anual. Eventualmente também
vamos participando em vários eventos conforme vão
aparecendo”.
Com um vínculo humano muito forte a Penafiel, traduzido no seu sócio fundador Paulo Soares, e pilotos
como Joaquim Santos, Joaquim Jorge ou Rui Esteves,
a coletividade situa-se, contudo, fora de um concelho
tão importante para a sua existência. Situação essa que
foi abordada por Vitorino Carvalho, na entrevista ao
nosso jornal. “Trata-se de uma situação delicada. Esta
Direção tomou conta do clube em 2017, este é o nosso
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SÉRIE DA RTP SOBRE VIDA DE EÇA
DE QUEIROZ FILMADA EM PENAFIEL
texto : Gonçalo Novais
tos, conseguimos justificar às pessoas a existência de serviço
público de televisão”, considerou, além de revelar que a série
fará a sua estreia por alturas da Primavera de 2019.
Por fim, o realizador Francisco Manso apelou à importância da série no conhecimento de uma fase menos conhecida
da vida de um dos mais carismáticos autores da literatura
nacional. “É uma série de grande interesse histórico para o
país, e que tem como objetivo promover a nossa história e
cultura. Neste caso em específico, é uma grande figura da
literatura portuguesa, Eça de Queiroz, que é retratada em
domínios desconhecidos da sua vida, como é o caso da sua
passagem como cônsul de Portugal em Havana, em que se
destacou pelas divergências com as autoridades locais, pela
sua oposição à ideia de que, em Cuba, a escravatura era essencial para que o país se desenvolvesse. É esta luta de um
português em prol dos direitos humanos, frente aos interesses económicos instalados, na altura, na ilha, que deve ser
divulgada, e motivo de orgulho para todos nós”, reiterou.
Decorrem em Penafiel, por esta altura, as gravações da
nova série da RTP, “O nosso cônsul em Havana”, produção
televisiva que retrata a passagem de Eça de Queiroz na sua
missão consular em Cuba, entre os anos de 1872 e 1874.
A Assembleia Penafidelense estava a ser um dos palcos de
rodagem da história, no dia da conferência de imprensa que
ocorreu à margem de uma visita dos jornalistas às gravações,
no passado dia 4 de dezembro.
À comunicação social, o presidente da Câmara de Penafiel,
Antonino de Sousa, destacou a associação do concelho ao
projeto. “É com muita satisfação que vemos uma série com
esta qualidade, a ser filmada no nosso concelho. Trata-se de
um projeto de excelência, com o selo de qualidade da RTP, e
ao qual Penafiel surge associada. No nosso concelho, temos
feito um enorme esforço de afirmação na área da cultura,
um aspeto da governação municipal que tem merecido uma
grande dedicação, e que é encarado como prioritário para nós
como, de resto, o comprova o prémio atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, que atribuiu em 2017 a Penafiel
o galardão de Melhor Programação Cultural Autárquica do
país”, sublinhou, sem deixar de mostrar a sua satisfação pelo
facto de ter havido penafidelenses que participaram ativamente nos trabalhos, como figurantes.

Nas suas declarações, o presidente do Conselho de Administração da Fundação INATEL, Francisco Madelino, realçou
a importância do apoio dado pela instituição à valorização da
história e cultura nacionais. “A Fundação INATEL acha muito importante a associação a todos os agentes culturais. A
cultura é um fenómeno contínuo de ligação entre o passado
e o futuro. Neste sentido, a fundação agradece esta parceria,
tão importante na promoção da cultura portuguesa”.
Já o diretor de programas da RTP, José Fragoso, realçou o
valor estratégico da série no âmbito da programação da televisão pública nacional. “Esta série insere-se numa das linhas
mais sólidas de programação da RTP, que é a ficção nacional,
neste caso com um recorte histórico. Ao longo do ano, esta é
mesmo uma das áreas com investimento mais significativo,
até porque, através deste trabalho, promovemos o contacto
dos telespectadores com o seu património histórico, e num
registo que fica para o futuro. Esta é uma linha de trabalho
consistente, desenvolvida há muitos anos. Outra das maois-valias destes projetos é a ligação a toda uma comunidade
criativa, muito ativa no país, desde realizadores, autores ou
criadores artísticos, com ideias que conseguimos materializar em várias áreas. E para o país, é fundamental que esta
dinâmica continue, pois só a RTP a faz. Através destes projePUB
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CIM TÂMEGA E SOUSA ASSINA CARTA
PORTUGUESA PARA A DIVERSIDADE
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa
(CIM do Tâmega e Sousa) assinou a Carta Portuguesa
para a Diversidade. A cerimónia de assinatura decorreu
no âmbito do II Fórum Nacional para a Diversidade, na
Póvoa de Lanhoso.
Com a assinatura desta Carta, a CIM do Tâmega e Sousa tornou-se a primeira entidade intermunicipal a firmar um compromisso público para com uma sociedade
mais inclusiva e plural, entendendo a diversidade como
o reconhecimento, o respeito e a valorização da(s) diferença(s) entre as pessoas. Uma diversidade onde se in-

cluem as diferenças relativas ao sexo, identidade de género, orientação sexual, etnia, religião, credo, território
de origem, cultura, língua, nacionalidade, naturalidade,
ascendência, idade, orientação política, ideológica ou social, estado civil, situação familiar, situação económica,
estado de saúde, deficiência, estilo pessoal e formação.
A diversidade assume-se, assim, como um imperativo
ético, traduzindo-se num princípio basilar e orientador
da sua atuação interna e externa, fazendo parte dos seus
valores e da sua identidade institucional. A CIM do Tâmega e Sousa reconhece, desta forma, que a diversidade
numa organização é potenciadora de inovação, atração,
retenção e promoção de talento e de competências diversas e representa uma mais-valia, ao tornar a própria
organização um espelho da sociedade onde se insere e
atua.
Iniciativa da União Europeia, a Carta Portuguesa para
a Diversidade é um instrumento voluntário criado com
o objetivo de encorajar os empregadores de vários setores (público, privado com e sem fins lucrativos) a implementar e a desenvolver políticas e práticas internas de
promoção da diversidade. A Carta Portuguesa para a
Diversidade surge em linha com os esforços encetados
pela Comissão Europeia e com as prioridades da Estratégia Europa 2020. A discriminação tem sido uma matéria
à qual a União Europeia e Portugal têm dedicado especial atenção, nomeadamente na aplicação do princípio da
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção
de género, origem racial ou étnica, ou no estabelecimento de um quadro geral de tratamento no emprego e na
atividade profissional.
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LE
KIOSQUE
DU VIN
ABRIU EM
PENAFIEL

Um novo espaço de
comercialização de vinho
em Penafiel

Situado na rotunda, junto ao Edifício Sopão, na cidade de Penafiel, o LE KIOSQUE DU VIN surge em plena época natalícia,
com o objetivo de dar a conhecer os melhores vinhos da Quinta Casal dos Belos Ares, propriedade do dono do espaço, António Barbeitos, numa altura de intensa atividade comercial.
“A ideia deste espaço passa por dar a conhecer alguns dos
produtos da nossa propriedade familiar, a Quinta Casal dos
Belos Ares, situada na freguesia de Oliveira - Vila Meã, no concelho de Amarante. São vários tipos de vinho, a abertura do
LE KIOSQUE DU VIN coincide, de forma propositada, com a
época natalícia, pois sabemos que, por esta altura, Penafiel tem
uma atividade muito intensa, com várias iniciativas, muitas
pessoas a circular nas ruas, e maior exposição. Por esta altura, fazem-se compras, e quem não quererá ter um bom vinho
na mesa da consoada?”, começou por explicar, a propósito de
um projecto que quer usar para reforçar um posicionamento
importante no mercado de uma das cidades mais dinâmicas e
importantes da região. “A ideia de criar este conceito nasce de
uma necessidade de afirmação no mercado. Somos uma empresa familiar que, tal como acontece com outras, não dispõe
do “budget” necessário para a realização de grandes ações de
marketing. A alternativa foi dotar o meu escritório de outra
valência, e assim, introduzir estes produtos no meio comercial de uma cidade extremamente importante na região. Em
paralelo, iremos aproveitar para divulgar a quem nos visita,
outras atividades que desenvolvemos, como o turismo rural,
bem como aproveitar para divulgar outros produtos regionais,
caseiros, de outros produtores”, refere.
À disposição dos interessados, três vinhos diferentes, que
António Barbeitos apresenta. “Na propriedade em Monção
é produzido Alvarinho, que dá nome ao Vinho “Dois Antónios”. Em Oliveira produzimos também Alvarinho, Trajadura
e Arinto/Padernã. O “Vinho do António” contém castas de
Alvarinho e Trajadura. Uma outra marca, “Três Filhos”, tem
essencialmente trajadura e arinto, conhecido na região dos
vinhos verdes como Padernã, um vinho com uma acidez jo-

vem. Comercializamos ainda o “Vinho do António” Tinto, que
é basicamente Vinhão”, enumerou, sem deixar de apresentar
as suas características específicas, e iguarias gastronómicas
com que combinam de forma perfeita.
“O Alvarinho é um vinho fresco, de personalidade e temperamento forte. Perfumado com notas aromáticas de limão, misturado com maracujá. Tem um enorme potencial
de envelhecimento, conseguindo viver em perfeita saúde
até completar alguma idade. Caracterizado pela sua cor palha, bebe-se em qualquer altura do ano. O nosso Alvarinho
“Dois Antónios” é ideal para acompanhar pratos de peixe ou
marisco. O “Vinho do António”, de Alvarinho e Trajadura, é
um chamado Vinho do Ano, pode beber-se diariamente em
todas as refeições, a uma temperatura fresca, e tem um aroma
jovem também muito interessante. É perfeito para acompanhar quase todos os pratos. É, diria, um vinho «democrático»,
do peixe grelhado aos rojões, ou cabrito. O vinho “Três Filhos”
pode ser combinado com saladas temperadas, entradas marinadas e crustáceos preparados de forma simples. Um vinho
perfeito para harmonizar com comida leve grelhada, como fi-

letes de peixe, espetadas de legumes. Comercializamos ainda
o Vinhão, que fez as delícias dos que visitaram a Feira de São
Martinho, e pode ser uma boa escolha para acompanhar um
prato de lampreia, agora que estamos nas proximidades da
época alta desta iguaria”, recomendou.
A vontade de crescer e de, com essa dimensão, não apenas
ganhar escala e tornar o espaço numa referência, como também atrair outros produtores interessados em criar sinergias
e expor os seus próprios vinhos, são outros dos objectivos de
António Barbeitos, que garantiu depositar uma forte “paixão”
pelo projeto que vai abraçar e desenvolver.
“A nossa expectativa para este projeto, é grande. Trata-se de
algo que nasce de uma grande paixão pessoal, incutida pelo
trabalho dos meus antepassados, e que se manifesta na ligação que sempre procurei manter à viticultura. Não apenas
enquanto produtor, como também enquanto dirigente associativo ao longo dos anos, e estudante nesta área. A paixão é
um ingrediente-chave na minha decisão de avançar para
uma iniciativa destas. E gostaria de ver este projeto crescer.
Acredito que, em Penafiel, o LE KIOSQUE DU VIN está no local certo. Esta cidade, tem uma dinâmica fervilhante e muito
própria, marcada por grandes iniciativas e eventos, e localizada na Rota dos Vinhos Verdes, onde reside muito do nosso
público-alvo. Curiosamente, não existia ainda, na cidade, um
local de referência onde os apreciadores de um bom vinho
possam usufruir de um comércio de maior proximidade neste
setor. É justamente esse nicho de mercado que vamos tentar
explorar, nesta fase inicial. Com o tempo, desejamos transformar este espaço num local de exposição de mais produtos, de
outros produtores. Gostaria muito que estes sintam que este
projeto tenciona, a prazo, divulgar da mesma forma os vários
vinhos em exposição, numa lógica de complementaridade de
esforços, respeito pelas particularidades de cada vinho disponível, enriquecimento do espaço e do projeto, e benefício
partilhado por todos, num mesmo local referenciado em Penafiel”, concluiu.
PUB
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CIDADE
NATAL

UMA TERRA
DE ENCANTOS

A MAGIA DO NATAL
JÁ ENCANTA OS
PENAFIDELENSES

PENAFIEL CIDADE NATAL PROMETE TRAZER
ANIMAÇÃO E BRILHO À CIDADE, ATRAIR ATENÇÕES E DINAMIZAR ÉPOCA NATALÍCIA
texto : Gonçalo Novais

Penafiel já inaugurou o programa “Penafiel Cidade Natal”, com uma sessão de fogo de artifício e a iluminação
das ruas a abrilhantar a cidade, numa iniciativa que se
prolongará pelo período festivo que se aproxima.
Ao longo das principais ruas da cidade a intensidade
das cores da iluminação natalícia confere a Penafiel um
brilho especial que contagia todos quantos, por estes
dias, percorrem as ruas e se deixam encantar pelo brilho
contagiante da luz que nos transporta para um tempo de
emoções e muita ternura.
Mas a grande atração, que não deixa ninguém indiferente, é a árvore da Natal, exponencialmente erigida no
largo da Igreja da Misericórdia e que confere tamanho
deslumbramento que todos se abeiram para fazer o registo fotográfico e a selfie em família. São muitos os penafidelenses e forasteiros que chegados à Cidade Natal
se dirigem, atraídos pela grande árvore de Natal, para
aquele largo de onde dão largas à imaginação e assim se
deixam seduzir pela magia do espírito natalício.
A iniciativa da Câmara Municipal de Penafiel, que
conta com a colaboração da Associação Empresarial de
Penafiel (AEP), tem, como principal atração, para além
da habitual iluminação nas ruas da cidade de Penafiel,
uma árvore de Natal com 25 metros de altura, em frente
à Igreja da Misericórdia.
Um cenário de grande beleza elogiado por Antonino
de Sousa, presidente da Câmara Municipal, à margem da
inauguração da iniciativa.
“Toda a nossa cidade de Penafiel está iluminada, com
uma decoração soberba. Acho que estão reunidas as condições para a comemoração de uma quadra natalícia com
muita presença, alegria, entretenimento e muitos motivos para nos visitar”, referiu.
A iluminação de Natal vai estar nas principais ruas da
cidade de Penafiel, como a Rua Joaquim Cota, Rua Alfredo Pereira, Rua do Paço, Rua O Penafidelense, Praça do
Município, Avenida Sacadura Cabral, Avenida Egas Moniz, Avenida José Júlio, Jardim do Calvário, Rotunda de
Louredo, Rotunda do Abraço, Rotunda de Santa Marta,
Sameiro, Avenida Gaspar Baltar, Praça da Escritaria e
ainda nas igrejas da cidade.
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“ Toda a nossa cidade
de Penafiel está
iluminada, com uma
decoração soberba.”

Com o objetivo de dinamizar o comércio local, haverá
também carrosséis e, ainda, a tenda do Pai Natal, um espaço mágico que promete fazer as delícias das crianças,
um aspeto da programação do Penafiel Cidade Natal cuja
importância o autarca penafidelense releva.
“Aquilo que também procuramos, isto em parceria
com a AEP, é não apenas acrescentar brilho, como também potenciar fatores que sirvam de apelo para que a
cidade seja mais visitada, e que permita vivenciar esta
época de uma forma mais intensa e feliz, como também
de usufruir do comércio de excelência que caracteriza a
cidade”.
Já na passagem de ano, Penafiel vai receber a banda
Ciklone, que atuará na zona do Sameiro ou no Pavilhão
de Feiras e Exposições de Penafiel, dependendo das condições meteorológicas. Também a habitual sessão de
fogo de artifício dará as boas-vindas a 2019.
Iniciativas para as quais Antonino de Sousa convida a
população a participar: “Para os que não tiverem a oportunidade de vir no Natal, marquem presença, pelo menos, na passagem de ano. Vamos ter um excelente programa agendado para essa altura, com um «réveillon»
na Praça da Escritaria, com muita festa, animação, um
colorido fantástico, e uma excelente sessão de fogo-de-artifício para assinalar a mudança para 2019”.

ATIVIDADES, MAGIA, ANIMAÇÃO –
CIDADE NATAL JÁ É IMAGEM DE MARCA
Um cenário de festa, magia, alegria e brilho. É esse o espírito
que se vive numa cidade que resplandece por entre o brilho da
sua iluminação natalícia, e a agitação que fervilha nas ruas, repletas de muitos motivos de interesse, para miúdos e graúdos.
Basta sair à rua, por estes dias, e a agitação de pessoas e atividades é enorme o que confere à Cidade Natal em Penafiel um
encanto supremo de motivos de interesse e uma atratividade
irresistível. Ao percorrer as ruas de Penafiel sente-se a vivacidade de uma época em que é grande a agitação comercial, mas
que aqui se enternece com o ambiente aprazível de uma cidade
acessível, agradável para passear, desfrutar e muito apelativa ao
espírito de animação, ilusão, magia e encantos que facilmente
emergem no Natal.
Isto sem que o Penafiel Cidade Natal perca de vista um aspeto
tão importante da sua realização – o comercial e económico.
É o que José Carmo, secretário-geral da AEP, justamente refere, em relação a uma iniciativa que pretende valorizar o comércio da cidade.
“Um dos nossos principais objetivos com a realização desta
iniciativa passa por promover o comércio tradicional. Queremos que as pessoas visitem Penafiel e as nossas lojas, mas que
frequentem e olhem de uma forma especial para o comércio
de rua. Quando comparamos este tipo de comércio com aquele
que é preconizado pelos modernos shoppings, encontramos al-

gumas especificidades que fazem toda a diferença. O comércio
tradicional promove um atendimento mais personalizado, e
um maior cuidado e proximidade social na relação desenvolvida com o cliente. Há também uma maior diversidade que
contrasta com as dinâmicas padronizadas das lojas modernas”,
refere.
Fazer do Penafiel Cidade Natal um excelente pretexto para
uma visita à cidade é outra das finalidades da iniciativa que,
cada vez mais, se assume como diferenciadora na região.
“No fundo, o que queremos é criar motivos para que nos
venham visitar, e isso também passa por conseguir ter uma
forte componente de animação ou entretenimento. Daí a nossa
aposta no Teatro de Rua, que será um ponto de interação com
as pessoas. Este ano também mantemos as atividades tradicionais, como o comboio, os carrosséis e a Casa do Pai Natal, que já
são uma imagem de marca do Penafiel Cidade Natal. Este ano
introduzimos também o «Bosque Encantado», onde se poderão
observar aves associadas a esta época natalícia, o teatro de rua
e teremos também um duende que irá animar as crianças com
histórias e jogos”, enumerou o secretário-geral, a propósito do
cardápio de atividades lúdicas à disposição de todos.
O Concurso de Montras de Natal, no qual se puderam inscrever todos os estabelecimentos comerciais ou de serviços,
localizados no concelho de Penafiel, é outra das componentes

desta iniciativa, numa lógica de envolver todos os comerciantes
penafidelenses em torno de um espírito comum de reforço de
uma marca poderosa, que o Penafiel Cidade Natal já representa.
“Este ano introduzimos um Concurso de Montras com o intuito de incentivar todas as lojas a fazerem decorações alusivas
ao Natal. Neste sentido, procuramos aproximar ainda mais as
lojas do espírito natalício. É algo que nos permite dar uma identidade e um enquadramento mais fortes a todo este projeto. O
objetivo é abranger todas as lojas do concelho de Penafiel, para
assim promovermos o envolvimento das várias freguesias”,
assume José Carmo, no âmbito de uma programação natalícia
que, além de contagiante, começa a ser uma importante forma
de promoção de Penafiel na região, e até no norte do país.
“Os nossos associados revelam sempre muito interesse nesta
iniciativa, tanto é que já há algum tempo que nos perguntavam
quando é que as atividades se iriam iniciar. O interesse é também manifestado na própria divulgação que fazem do evento
nos seus próprios espaços. Não há uma loja ou estabelecimento que não tenha o cartaz alusivo ao Penafiel Cidade Natal nas
suas montras. É com grande orgulho que nos apercebemos de
que, tirando o Porto e Braga, Penafiel é a cidade do norte do país
com mais movimento na rua na época natalícia, o que se deve,
em grande medida, à forma como os penafidelenses acarinham
todo este certame e respetivas atividades”.

PENAFIDELENSES
ELOGIAM
ILUMINAÇÃO
DA CIDADE

COMERCIANTES

IMPORTÂNCIA
PARA COMÉRCIO
LOCAL
Foi no meio de um ambiente de grande expectativa e forte
afluência de pessoas em frente à imponente e bela Igreja da Misericórdia que se procedeu à inauguração da iluminação e se sentiu
a emoção de ver a Cidade Natal em Penafiel cheia de cores e luz
que tão bem lhe assenta e deixa todos encantados e a bocejar de
espanto.
Pessoas de todas as idades, movidas pela curiosidade de apreciar a iluminação das ruas no Natal, e já contagiadas pelo início de
um período festivo, deleitaram-se com o belo cenário presenciado, em que o brilho imponente da árvore de Natal com 25 metros
de altura, e o espetáculo de fogo-de-artifício que acompanhou a
primeira noite do programa Penafiel Cidade Natal, mereceram os
elogios da generalidade das pessoas presentes.
A começar por Diana Moreira, penafidelense que se mostrou
muito agradada com o que viu. “Gosto muito da árvore, é muito
bonita. Este ano, e tal como é habitual, Penafiel voltou a surpreender. É uma forma de viver mais intensamente os aspetos que
marcam esta época natalícia, como a família, o amor, a união, espírito que contagia esta cidade”, reiterou.
Já Belmiro Coelho, outro dos espectadores presentes, revelou
que até já convidou alguns amigos de outras paragens, a visitar
Penafiel e a desfrutar do cenário existente.
“Acho que este cenário está muito bonito, e até considero que
estão a melhorar de ano para ano. A continuar assim, acredito
que Penafiel será cada vez mais reconhecida no futuro por esta
iniciativa. Tanto que já falei com amigos meus para visitar aqui
a cidade, nomeadamente agora, nesta época natalícia, que se encontra sempre muito bem iluminada”, comentou.
Mais sintética, outra espectadora, Raquel Teixeira, ficou surpreendida com o espetáculo que presenciou: “Nunca tinha vindo,
e para o primeiro ano, vi superadas as minhas expectativas”.
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Marisa Freitas - Mari Decorações

A agitação comercial nesta época faz do comércio local
um dos principais destinatários desta iniciativa que, no
período natalício, traz brilho, alegria e pessoas à cidade de
Penafiel.
E os comentários à beleza da iniciativa e ao cenário
mágico que a mesma proporciona, merecem elogios dos
comerciantes penafidelenses, tais como Marisa Freitas,
proprietária da Mari Decorações, que tem na decoração
de casas um serviço conhecido pela sua excelência.
“Acho que o Penafiel Cidade Natal é uma iniciativa muito importante para os comerciantes da cidade. A beleza
da iluminação das ruas de Penafiel é já uma referência, e
convida à visita de muitas pessoas à nossa cidade. E, no
meio de vários motivos de interesse que existem à disposição de todos, é natural que, durante um passeio pelas
ruas de Penafiel, as pessoas acabem por ter um pretexto
e uma oportunidade para nos visitar. Isso constitui uma
importante mais-valia para todos, porque a procura das
lojas permite uma maior exposição dos nossos produtos e
serviços”, sublinhou.

Na mesma linha de elogios, Sónia Pinto, gerente e proprietária da Papelaria A4, pede, contudo, que a iniciativa
se descentralize e acompanhe o crescimento de uma cidade, que é referência na região.
“Na minha opinião, este tipo de iniciativas são uma
mais-valia para o comércio tradicional das cidades, neste
caso, de Penafiel. As luzes, enfeites e atividades diversas
são um atrativo à cidade e consequente aumento de visitantes e possíveis clientes às nossas lojas. Nota-se um fluxo acrescido de pessoas nas ruas, com o espirito natalício
presente, e isso é sempre bom. Apenas tenho um pequeno reparo a fazer. A cidade de Penafiel, felizmente, tem
crescido em todos os sentidos. Deixámos de ser a cidade
“da risca ao meio”, e cabe aos promotores destas iniciativas lembrarem-se disso. A descentralização das luzes e
atividades é urgente. Deixa metade dos nossos comerciantes desamparados e em desvantagem em relação aos
restantes. Acabamos por ter que ser nós a suportar toda a
animação na nossa zona. Neste âmbito, iremos ter a nossa própria animação com a visita do Pai Natal, Mãe Natal
e restante companhia, e até um Passeio de Pais Natal de
bicicleta pela cidade, entre outras atividades, porque não
podemos deixar esta época passar em branco”, sublinhou.
Para Filipe Alves, do Carrossel, uma nova loja que abriu
no Edifício Cavalum, o Natal em Penafiel é muito movimentado e as iniciativas que são desenvolvidas conferem
mais atratividade à cidade.
“Este ano abrimos uma loja que corresponde a um espaço físico de uma loja online que estamos a desenvolver
e cuja centralidade de Penafiel lhe conferirá muito interesse e dinâmica comercial. Estou certo que nesta quadra,
atendendo à dinâmica de animação e com a iluminação de
Natal, se atraem muitas atenções e contribui muito para o
grande fluxo de pessoas por estes dias nas ruas de Penafiel”, anota.
“A dinâmica do Natal que, tão bem, se soube concretizar
com a Cidade Natal, associada a outras iniciativas que se
vão desenvolvendo ao longo do ano na nossa cidade torna
Penafiel, cada vez mais, um destino natural e apreciado
por muitas pessoas que afluem em grande número de
todo o lado e fazem deste espaço urbano um local cheio
de interesse”, acrescenta, entusiasmado com a dinâmica
agradável que flui pela cidade.

Filipe Alves - Carrossel

“EUROPA TEM DE ABRIR A PORTA
A QUEM A ESCOLHE COMO PÁTRIA”
JOSÉ LUÍS CARNEIRO, SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES,
NOS 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

“Temos que estar preparados para abrir a porta e receber quem queira escolher a Europa como a sua pátria. A
Europa tem que ser uma luz na salvaguarda dos Direitos
Humanos”, defendeu, José Luís Carneiro, Secretário de
Estado das Comunidades, na sessão comemorativa dos
70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
promovida pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
(CHTS), em parceria com o Município de Paredes.
“Os Direitos Humanos são uma condição inerente à
dignidade humana”, afirmou José Luís Carneiro, na conferência sobre Migrações e os Direitos Humanos. “Os
grandes fluxos migratórios são provocados pelas situações de desigualdade - guerras ou pobreza - existentes
no país de origem”, afirmou, para acrescentar que “não
podemos esquecer que nós também somos um país de
emigrantes, entre portugueses e luso-descendentes, são
cerca de 2,5 milhões de pessoas em 178 países diferentes.”

“O grande desafio da sociedade europeia é demográfico”, afirmou o governante, lembrando que a abertura
da Europa ao exterior é uma questão de sustentabilidade
do próprio continente. “Atualmente, representamos cerca de 20% da população mundial. Em 2050, prevê-se que
a Europa represente apenas 6% da população global e a
produção europeia rondará os 2%.”
José Luís Carneiro salientou que “é na vida quotidiana
da cidadania que os Direitos Humanos fazem o seu caminho e a conduta da política externa de Portugal rege-se
pela promoção desses direitos.”
Perante a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembrou, “todos os seres humanos nascem livre e
iguais e a reflexão que surge nestas comemorações é que
os migrantes têm também este direito. É preciso garantir-lhes os direitos fundamentais neste fosso de desigualdade e neste mar de injustiças”, afirmou.
Assumindo a promoção dos Direitos Humanos como

um dever de todos, o CHTS considera de extrema importância o envolvimento com a comunidade. “O hospital não pode fechar-se à comunidade, queremos estar
ao lado das escolas, dos Cuidados Primários e das Autarquias nestas iniciativas e projetos”, afirmou o presidente do CHTS. Nas palavras de Carlos Alberto, “além
dos nossos direitos, temos que refletir também sobre
os nossos deveres e o nosso papel na mudança”. O administrador lembrou que, “no caso específico do CHTS,
queremos promover uma prestação de cuidados mais
humanizada”.
O encontro, que assinalou também os 40 anos da
adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, serviu também, nas palavras de José
Ribeiro, enfermeiro-diretor do CHTS, para “promover
a reflexão sobre os Direitos Humanos e pensar de que
forma podemos contribuir, enquanto indivíduos, para a
dignidade humana”.
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JORNADA UROLÓGICA DO CHTS DESTACOU AQUISIÇÃO
DE NOVO EQUIPAMENTO DE CIRURGIAS A LASER
A qualidade da água para consumo humano no
concelho de Penafiel continua a mostrar níveis de
excelência, isto segundo dados do relatório anual
sobre o Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, realizado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).
De acordo com os dados revelados por esta entidade, os penafidelenses podem ter total confiança
no consumo de água da torneira, com o indicador
de água segura a atingir, pelo segundo ano consecutivo, os 100% no ano de 2017.
Segundo o mesmo relatório, os concelhos de Felgueiras e Paços de Ferreira também atingiram a
percentagem máxima no âmbito deste indicador.
Lousada atinge os 99,57%, Paredes 99,10%, o Marco
de Canaveses chega aos 98, 80%, e Amarante tem
uma percentagem que reduziu face ao ano anterior, e que se fixa agora nos 98,77%, o valor mais
baixo dos concelhos da região supracitados.
O relatório atual sobre o “Controlo da Qualidade
da Água para Consumo Humano”, publicado pela
ERSAR no âmbito do Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (Volume 2),
confirma que a água para consumo humano em
Portugal Continental apresenta, na sua generalidade, uma excelente qualidade. De facto, Portugal
mantém o nível de excelência com o indicador de
água segura na ordem dos 99%, podendo garantir-se à população que pode beber água da torneira
com confiança.

FORTE ADESÃO DE EXPOSITORES
MARCOU FEIRA DE OUTONO DE ABRAGÃO
Uma significativa adesão de expositores e da comunidade
marcou a realização da Feira de Outono de Abragão, realizada no passado dia 25 de novembro.
Organizado pela Junta de Freguesia de Abragão, esta iniciativa voltou a fazer do pavilhão gimnodesportivo desta
bela vila do concelho de Penafiel, num palco privilegiado
de atividade comercial, com áreas de comércio mais tradicional, como o vestuário, calçado, artesanato, fumeiro ou o
comércio de frutas e legumes, a marcarem presença juntamente com representantes da área dos serviços, como agências de seguros ou consultoras imobiliárias. A animação
artística e musical também não faltou, e as Concertinas da
Eira e Anatilde & Alexandre e Seus Amigos, fizeram a festa
no certame.
No rescaldo da feira, o presidente de junta José Manuel
Sousa mostrou-se muito agradado com a iniciativa. “A Feira de Outono correu bem, tivemos mais adesão do que em

anos anteriores. Acabou por exceder as expetativas que tínhamos, tanto ao nível de expositores como de visitantes.
Estamos extremamente contentes com a forma como tudo
decorreu de uma forma muito saudável e positiva para todos”, sublinhou.
Em declarações ao Penafiel Magazine, o autarca falou ainda quer da importância económica da feira para os expositores, quer do contentamento por eles manifestado relativamente ao volume de negócio efetuado durante o dia. “A Feira
de Outono é muito importante para os comerciantes e para
a freguesia, uma vez que permite a divulgação dos produtos
locais e acaba por fortalecer uma dinâmica e desenvolvimento comercial que são importantes. Tanto que, em termos
práticos, os expositores presentes ficaram bastante agradados com o bom negócio que conseguiram fazer no decorrer
da feira, uma vez que conseguiram vender todos os produtos
que haviam trazido para o certame”, frisou.
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PENAFIEL NO TOPO DO
MOVIMENTO CONFRÁDICO NACIONAL
texto : Gonçalo Novais

A Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa (CPCVS) integra, com uma vice-presidência, os órgãos sociais da
Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG).
Em eleições realizadas no passado dia 30 de novembro, a lista única encabeçada por Olga Cavaleiro assegurou a continuidade de um trabalho iniciado em 2013, e que era considerado
no manifesto da candidatura como um processo que, desde
o referido ano, “veio a traduzir-se em ganhos substanciais na
defesa das tradições gastronómicas e na rentabilização dos
produtos tradicionais para o desenvolvimento dos territórios”.
Daí que, para a presidente novamente eleita, o trabalho a realizar até 2021 vá ser “de continuidade, daquilo que tem sido um
crescimento estrondoso da federação. Quando cá chegámos,
notavam-se muito as diferenças regionais face à gastronomia
e a nossa missão, que se verificou bem-sucedida, passou por

promover a união. Nesse sentido, O Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa foi uma grande vitória nossa, que contribui decisivamente para elevarmos a gastronomia nacional
ao mais alto nível de reconhecimento”, frisou Olga Cavaleiro,
que salientou o impacto que a atividade da federação começa
a ter na divulgação gastronómica do país. “Temos consciência
de que fizemos acontecer muita coisa, e estamos a contribuir
positivamente com projetos de âmbito nacional, mas também
nos encontramos a desenvolver projetos territoriais, isto é,
com enfoque nos pequenos territórios. Queremos continuar
esta nossa afirmação, e um dos nossos grandes objetivos para
o futuro passa pela internacionalização. Queremos ter uma
voz cada vez mais abrangente e representativa”, afiançou.
A atribuição de uma vice-presidência à CPCVS para o
próximo mandato constitui não apenas o reconhecimento

“Temos consciência de que fizemos
acontecer muita coisa, e estamos a contribuir
positivamente com projetos de âmbito nacional”

do valor do trabalho desenvolvido por esta confraria, como
também um importante voto de confiança na capacidade
de trabalho e dinamismo da entidade presidida por Joaquim
Ferreira, conforme Olga Cavaleiro fez questão de realçar. “A
Federação faz-se pelo contributo das confrarias, e reconheço,
nesse aspeto, um grande trabalho à Confraria do Presunto e
da Cebola do Vale do Sousa. Tem tido uma postura notável e
uma força de vontade incrível na afirmação dos produtos penafidelenses. Tenho de assinalar o ‘saber estar’ e a capacidade
de se fazer ouvir, valorizando sempre o que há de melhor na
região”, sublinhou.
Manuel Fernando Ribeiro será o confrade que representará
a CPCVS nos órgãos sociais da FPCG, e confessou ao Penafiel
Magazine o sentimento de orgulho da confraria penafidelense, pelo facto de ser incluída no topo do movimento confrádico português. “É com muita honra que integramos os órgãos
sociais da federação, numa missão para a qual partimos com
a intenção de levar a cabo um trabalho digno. Trata-se de um
reconhecimento muito importante, derivado da dinâmica
que temos implementado na valorização gastronómica do
concelho de Penafiel e da região, com resultados de grande
relevância para aquela que é a confraria mais jovem de entre
todas as que integram os órgãos sociais desta federação. A filosofia do trabalho a desenvolver passará pela continuidade do
excelente trabalho já feito, em particular com a consolidação
do Dia Nacional da Gastronomia, que já se tornou uma iniciativa de sucesso. A internacionalização é outro dos aspetos importantes do trabalho que tentaremos levar a cabo”, explicou.
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MUNICÍPIO DE PENAFIEL
VENCE PRÉMIO NA 3.ª EDIÇÃO
DO PROGRAMA TRADIÇÕES

O Município de Penafiel é um dos vencedores, entre 67 candidatos, da 3.ª edição do
programa “Tradições 2018/2020” da EDP,
com o projeto “Das Artes e Ofícios Tradicionais de Penafiel”.
O projeto tem como objetivo registar, divulgar e proteger o trabalho dos artesãos
de Penafiel, reavivando e valorizando as
técnicas ancestrais, bem como, transmitir
o “saber-fazer” entre artesãos e comunidade, ao aliar a tradição à modernidade.
A entrega de prémios decorreu em Tomar e contou com a presença de Susana

Oliveira, vereadora com o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Penafiel e
Maria José Santos, Diretora do Museu Municipal.
Para Susana Oliveira, vereadora da Cultura da Câmara de Penafiel, “é enorme a
satisfação com que Penafiel recebe esta
distinção que honra as nossas tradições”.
“Com este projeto vamos preservar as
memórias de todos os artesãos do concelho, que trabalham arduamente com a finalidade de criar peças únicas de grande
qualidade”, adiantou.
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MARTINHO DA SILVA
HOMENAGEADO NO
FESTIVAL TEATRO
SENTIR PENAFIEL
A 3.ª edição do Festival de Teatro Sentir
Penafiel encerrou com uma homenagem
ao ator penafidelense Martinho da Silva, no
Museu Municipal de Penafiel.
Martinho da Silva participa, atualmente,
em “Vidas Opostas”, da SIC, tendo já realizado outras participações em novelas como
“Paixão”, “Amor Maior”, “Coração D’ Ouro”,
“Bem-Vindos a Beirais”, entre outras. De
recordar que o Município de Penafiel distinguiu, este ano, o ator com a Medalha de
Ouro do concelho, nas comemorações do 3
de março.
Para além da homenagem esteve também em cena, no Museu, a peça de teatro de
comédia “Uma história que não lembra ao
diabo”, protagonizada pelo Grupo Dramático e Recreativo de Retorta.
Para Susana Oliveira, vereadora com o
pelouro da Cultura da Câmara Municipal
de Penafiel, “esta foi uma excelente forma
de encerrar a 3.ª edição do Festival Sentir
Penafiel”. “Entendemos que esta foi uma
aposta ganha. Redobrar esforços na dinamização deste tipo de atividades faz com
que o teatro, a cultura e as artes cheguem
mais próximo das pessoas. A todos os que
colaboraram o nosso muito obrigado”, realçou Susana Oliveira.
Ao longo do ano, o Festival de Teatro Sentir Penafiel percorreu várias freguesias do
concelho com peças de teatro produzidas
por grupos amadores de vários pontos do
país.
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JANTAR ANUAL DO ASSOCIADO
COMEMOROU 126 ANOS DA AEP

Associação Empresarial de Penafiel homenageou associados que, em 2018, assinalaram 10 e 25 anos de filiação

A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) assinalou,
no passado dia 29 de novembro, os 126 anos de existência,
numa cerimónia em que também foram homenageados os
associados que, no presente ano, assinalaram os 10 ou os 25
anos de filiação à entidade representativa da classe empresarial penafidelense.
Uma cerimónia de ambiente intimista, alegre e discreto,
onde também colaboradores e entidades parceiras fizeram
questão de se associar à associação empresarial, em mais um
momento importante da sua história.
Uma das entidades foi a Câmara Municipal de Penafiel,
com o presidente Antonino de Sousa a relevar o dinamismo
e vitalidade de uma instituição já centenária. “Este momento
de celebração é importante para dar o nosso testemunho, em
primeiro lugar, desta relação de excelência existente entre a
Câmara Municipal e a AEP e, em segundo, deixar sublinhada a importância que atribuímos ao trabalho desta entidade.
Comemorar 126 anos de história de uma instituição é algo
extraordinário, ainda para mais tendo em consideração o
contributo essencial desta instituição ao longo dos anos, na
dinamização da vida económica do nosso concelho e que,
mesmo depois de tantos anos, continua a existir com muita
vitalidade, e a fazer um trabalho positivo pela nossa comunidade”, referiu.
A parceria entre o Município e a AEP na captação de investimento e criação de emprego, traduzida em projetos

como o Centro de Negócios ou o Gabinete do Investidor,
também foi relevada pelo autarca como profícua, em prol do
desenvolvimento económico do concelho. “Para o Município
de Penafiel, a atração de investimento e o apoio ao investidor
é uma área muito importante, na qual temos trabalhado desde a primeira hora. Contudo, entendemos que a AEP tem um
«know-how» especializado, que a coloca em condições de fazer um trabalho ainda melhor do que aquele que a autarquia
poderia realizar por si, no âmbito desta matéria. Até porque
não há ninguém melhor do que os empresários na hora de
decidir o que é mais importante, na hora de levar a cabo investimentos num determinado território. O Centro de Negócios e o Gabinete do Investidor enquadram-se perfeitamente
nesta estratégia. Com estes projetos conjuntos, vamos evitar
duplicação de recursos e serviços, que até poderiam confundir os interessados em investir. Além do mais, existirá uma
partilha de esforço financeiro entre as duas entidades, e um
serviço que será, seguramente, completo e especializado, a
todos os interessados em investir no concelho”.
O estabelecimento de prioridades como a atração de investimento e criação de emprego, e a valorização, através disso,
tanto da qualidade de vida dos cidadãos como da capacidade
de Penafiel se afirmar na região, foram outros aspetos que o
presidente da Câmara Municipal entende como fulcrais, em
matéria económica e social. “A criação de emprego é fundamental na promoção da qualidade de vida num território. E

não é apenas pelo combate a um problema social de grande
vulto, como é o desemprego. É porque, se queremos ser um
concelho de referência enquanto líder desta região do Tâmega e Sousa, devemos ter uma dinâmica económica muito
forte. Uma dinâmica que permita a criação de emprego aos
penafidelenses, mas que também atraia gente de concelhos
vizinhos. É desta forma que se constrói e consolida uma liderança regional. Se a isto acrescentarmos aspetos como boas
condições no acesso à saúde, oferta desportiva e cultural, ou
a preservação do meio ambiente e recursos naturais, asseguramos que os nossos concidadãos tenham uma boa qualidade de vida e não pensem em sair de cá”, concluiu.
Por sua vez, o presidente da AEP, Pedro Bessa, começou
por abordar, em declarações ao jornal, a importância histórica da comemoração de mais um ano de vida da associação.
“Esta é uma altura de relembrar o trabalho de todos os presidentes, colaboradores e associados que marcaram a história
da AEP, até aos dias de hoje. Todas estas pessoas colocaram,
ao longo da história desta instituição, a sua capacidade e inteligência ao serviço das funções desempenhadas, em contextos diferentes, marcados por exigências e desafios também
eles específicos”, começou por referir, sem esquecer todos
os que, diariamente, ajudam a AEP no cumprimento da sua
missão e prestação dos seus serviços. “O cargo de presidente
da AEP é um cargo de passagem. Durante este período, fiz
aquilo que soube, de acordo com as capacidades que tinha.
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“(...) devemos ter uma
dinâmica económica muito forte. (...) que permita
a criação de emprego aos
penafidelenses, mas
que também atraia gente
de concelhos vizinhos.
É desta forma que se
constrói e consolida uma
liderança regional. ”
Indiscutivelmente, há obra feita mas, mais do que minha, é
também dos meus colegas de Direção, colaboradores e associados que, cada vez mais, acreditam nesta associação. Sem
eles, seria impossível levar a cabo o trabalho realizado”, sublinhou.
Trabalho esse que tem a dinamização económica de Penafiel sempre em mente, conforme o ilustram grandes projetos, que se preparam para tornar novidades interessantes
no ambiente económico e empresarial do concelho, como
são o Centro de Negócios e o Gabinete do Investidor. “Nestas parcerias levadas a cabo conjuntamente com a Câmara
Municipal, a nossa intenção é criar um ambiente de trabalho
empresarial em que novos empresários encontrem um local
onde, para além de disporem de condições onde se possam
instalar, possam usufruir de outros serviços como secretaria,
gabinete de estudos e projetos, departamentos de formação e
imagem, e tudo o que a AEP possa disponibilizar que possibilite o arranque das suas empresas, bem como o seu crescimento e fortalecimento, para que possam criar a sua autonomia e deem lugar a outros. Só assim faz sentido”, considerou
Pedro Bessa que, para além destas iniciativas, falou ainda da
Rotunda AEP e da cedência do espólio bibliográfico da asso-

ciação à Biblioteca Municipal de Penafiel, como outras ações
a serem executadas com brevidade.
Em conversa com o nosso jornal, houve ainda tempo de
falar da região, na qual o associativismo penafidelense surge,
no entendimento de Pedro Bessa, como uma grande referência. “Penafiel é uma referência regional ao nível do associativismo. E a AEP é um exemplo disso porque, num contexto
regional marcado pelas grandes dificuldades vividas pelas
associações empresariais em geral, nós funcionamos quase
como um “oásis”, um caso de exceção. Não só conseguimos
ganhar “músculo” no concelho de Penafiel, como já somos

solicitados por concelhos vizinhos. Tal situação leva-nos a
acreditar cada vez mais numa entidade como o Conselho
Empresarial do Tâmega e Sousa, um local onde as associações empresariais da região se podem juntar e criar escala.
Numa região tão deprimida como a nossa, até mesmo num
contexto europeu, torna-se fundamental ganhar força e número, no sentido de consolidar esta representação do setor
empresarial da região”.
Num plano regional, o presidente da AEP aproveitou, neste âmbito, para falar de algumas necessidades e potencialidades que a região do Tâmega e Sousa pode aproveitar para se
desenvolver. “Penafiel e o Tâmega e Sousa estão localizados
numa zona de charneira, ou seja, não é litoral nem interior.
E muitas vezes, entre um litoral mais fácil de estimular e desenvolver, e um interior mais deprimido e merecedor de preocupação, existe por vezes um esquecimento de zonas como
a nossa. Um problema de resolução urgente, que tem vindo
a ser adiado por sucessivos governos, e que se constitui como
uma necessidade básica para esta região, é o da ligação ao
Douro, que é fundamental, e deve ser feita de forma rápida.
Contudo, existe uma vantagem geoestratégica que o facto de
estarmos numa zona de charneira nos traz. É que estamos
perto de tudo, nomeadamente de alguns grandes centros
urbanos do norte do país, como o Porto, Braga ou Aveiro”,
reitera.
Numa zona de transição, marcada por uma heterogeneidade e diversidade de características e potencialidades, é na
criatividade, inovação, busca de conhecimento e atração de
novos investidores que residem os aspetos fulcrais de uma
política de desenvolvimento concelhio e regional, que traga
benefícios efetivos às populações. “Atualmente, está a acabar
a ideia do «empresário-patrão», da pessoa que manda em
alguma coisa. Na verdade, hoje em dia o empresário procura ser bem formado, preparado e com boa assessoria, e que
procura, cada vez mais, o conhecimento. Precisamos de ser
criativos e inovadores. Além de que devemos convencer as
empresas a instalarem-se no nosso território. Para isso, devemos compreender que, muitas vezes, o que os empresários
priorizam na decisão de investir não é a questão da diminuição de taxas ou impostos, mas a celeridade na resolução de
problemas e processos. A partir do momento em que essas
condições favoráveis são criadas, inicia-se uma sequência de
acontecimentos positivos para uma comunidade, em que a
criação de mão-de-obra, o combate e diminuição do desemprego, e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em geral surgem como aspetos visíveis desse trabalho de atração
de investimento. Se formos capazes de executar este trabalho, deixaremos um legado muito importante à comunidade”, concluiu o presidente da AEP.
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EB 2,3 PAÇO DE SOUSA
DISTINGUIDA COMO “ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA”
fotos : EB 23 Paço de Sousa

A Escola EB 2,3 de Paço de Sousa recebeu a distinção de
“Escola Amiga da Criança”, estatuto atribuído pela Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP),
numa iniciativa que vai na segunda edição, e que conta
com o Alto Patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
As atividades desenvolvidas por esta instituição escolar
são apontadas pela diretora do Agrupamento de Escolas
de Paço de Sousa, Irene Rocha, como uma das principais
razões para a distinção recebida. “O que motiva a entrega
deste prémio são as atividades e ideias desenvolvidas nas
escolas. A atribuição deste prémio à Escola EB 2,3 de Paço
de Sousa está alavancada no sucesso do Clube de Teatro,
que é uma das nossas atividades extracurriculares, conta com cerca de quarenta alunos e dois professores, e que
permite um crescimento feliz às nossas crianças”, refere.
A preocupação com o bem-estar dos alunos é, segundo
a diretora, uma das grandes prioridades do agrupamento
que dirige. “Este agrupamento preocupa-se de forma genuína com o bem-estar de todos os alunos, e trabalha para
criar as melhores condições não só dentro da sala de aula,
mas também fora, com o desenvolvimento de várias atividades extracurriculares que permitem uma abordagem
didática diferente, e que constitui uma fonte de motivação acrescida para as crianças”, sublinha.

A importância da distinção atribuída a esta instituição
escolar mereceu de Irene Rocha palavras de orgulho, face
ao trabalho desenvolvido. “A atribuição deste reconhecimento à nossa escola é de extrema importância. É um
reconhecimento da qualidade do nosso trabalho. É gratificante perceber que fomos os escolhidos num concurso
presidido por um júri altamente certificado para o efeito,
onde estavam integrados membros do Ministério da Educação. E receber este selo de qualidade é, sem dúvida alguma, um motivo de grande orgulho”, concluiu.

JOSÉ PINHEIRO ASSUME
LIDERANÇA DOS BOMBEIROS DE ENTRE-OS-RIOS
fotos : Bombeiros de Entre-os-Rios

José Pinheiro é o nome do novo presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios.
Numa cerimónia discreta, a nova Direção da corporação assumiu funções para o triénio entre 2019 e 2021.
Para José Pinheiro, já galardoado com o Crachá de Ouro da Liga
dos Bombeiros Portugueses pelo trabalho desenvolvido nesta
corporação penafidelense, este momento simboliza a chegada à
liderança diretiva da instituição, depois de 25 anos como dirigente.
De referir que o novo presidente foi eleito em lista única, tendo
sido eleito pela maioria dos votos expressos.
José Pinheiro assume assim a presidência desta Associação Humanitária motivado para, com o apoio de todos, garantir as melhores condições e estabelidade áquela corporação situada numa das
extremidades do concelho de Penafiel.
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ESCOLA PROFENSINO ENTREGA
DIPLOMAS DO CENTRO QUALIFICA
A 102 FORMANDOS

Foram cento e dois os diplomas que a Escola Profissional e Tecnológica Profensino entregou aos seus antigos formandos do seu
Centro Qualifica, numa sessão solene que decorreu no dia 24 de
novembro, no Auditório do Museu Municipal de Penafiel.
Numa cerimónia que foi presidida pela diretora-geral da
instituição, Adelaide Teixeira, e que contou com a presença do
vereador com o pelouro da Educação da Câmara Municipal de
Penafiel, Rodrigo Lopes, e por Regina Almeida, representante
da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
(ANQEP), o ambiente ficou marcado pela importância simbólica
do reconhecimento do fim de um percurso formativo, naquele
que se constituiu um momento certamente de orgulho por parte
dos diplomados, celebrado juntamente com formadores e famílias.
Para Celso Brum, coordenador do Centro Qualifica, este momento ilustra a atividade formativa intensa desenvolvida pela
instituição, que a coloca como uma referência na região. “É um
momento marcante para a escola, desde logo devido à quantidade de certificados que conseguimos atribuir em apenas um ano
de atividade deste nosso Centro Qualifica. Os números obtidos
colocam-nos num nível muito interessante face aos outros Centros Qualifica da região e do país. Só podemos estar, por isso, orgulhosos do trabalho desenvolvido”, sublinha.
O coordenador destacou ainda a relevância da formação vocacionada para a população adulta, no âmbito da atividade formativa da instituição. “A formação de adultos foi uma grande aposta
da instituição. Tanto que já somos uma escola de referência para
jovens, adultos e empresas, uma vez que também ajudamos a
qualificar os seus colaboradores. Dado que números da Câmara
Municipal de Penafiel indicam que cerca de 57% da população
penafidelense tem escolaridade igual ou inferior ao sexto ano, é
muito importante o trabalho que desenvolvemos, num trabalho
do Centro Qualifica que é absolutamente vital para a Profensino
e para a comunidade”.

AGOSTINHO GUEDES É CANDIDATO
À LIDERANÇA DO CDS PENAFIEL
Com eleições marcadas para 15 de dezembro no CDS
Penafiel, Agostinho Guedes afirma-se, por enquanto,
como principal e único candidato à presidência do partido em Penafiel.
Depois de alguns anos na comissão política e dois
como vice-presidente, o centrista aceitou o desafio proposto por muitos militantes e figuras do partido em Penafiel para avançar com a sua candidatura.
Em comunicado enviado à imprensa, Agostinho
Guedes é descrito como “um homem que se afirma de
projetos e ideias próprias para o CDS em Penafiel, quer
com ideias bem vincadas e com o mote “Juntos somos
fortes””, e é com esta filosofia que o também empresário
pretende “criar uma agenda política capaz de responder

a estas necessidades nos dois anos que se propõe à frente do partido”.
Com uma equipa já experiente da presente comissão
política, juntamente com alguns novos vaores, e com
jovens nas diversas áreas, desde a saúde, gestão, educação e empregabilidade, Agostinho Guedes liderará uma
equipa da qual fará também parte Alexandra Almeida,
atual líder do partido. Almiro Mateus será, por seu turno, o mandatário da candidatura.
“Fazer crescer o partido” em Penafiel é a maior ambição do candidato, “levando a conhecer o projeto em
todos os cantos do concelho, assim como apresentar
propostas sérias e exequíveis em vários setores de atividade”.
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MERENGUITA
BRILHA EM CAMPEONATO NACIONAL 10 DANÇAS
Já não surpreendem, mas não deixam de se constituir
como motivos de orgulho para o desporto penafidelense,
as vitórias e pódios que a Merenguita vai colecionando
prova a prova, por esse país fora.
Desta feita, uma nova série de fantásticos resultados
foi verificada no Campeonato Nacional 10 Danças, em
que três vitórias e sete pódios levaram Penafiel ao topo
da dança de salão nacional.
Os primeiros lugares seriam conquistados em Open
Modernas por João & Bárbara, na classe Júnior Int./
Champ. Modernas por Luís & Inês, e em Júnior Novice A
Modernas, por Jorge & Inês.
Três foram também os segundos lugares, alcançados
em Júnior 10 Danças e Júnior Int./Champ. Modernas por
Manuel & Tânia, e em Sénior Championship Latinas, pelos sempre espetaculares Hugo Romano & Carla Pinto.
O par André & Joana foi terceiro na classe Adulto Novice A Latinas.

PEDRO PINTO ENTRE OS
50 MELHORES DO MUNDO NOS KARTS

foto: VVL Sports Image

O penafidelense Pedro Pinto foi 41º classificado na classe DD2, no âmbito das Rotax Max Challenge Grand Finals,
prova que reuniu no Brasil a elite mundial dos karts.
Presente nas grandes finais pelo terceiro ano consecutivo, Pedro Pinto ficou a apenas cinco lugares de se apurar
para a grande final da sua categoria. Problemas nos treinos
cronometrados, em que foi apenas 50º, acabaram por impedir que as restantes meritórias prestações possibilitassem
o apuramento para a grande final da categoria, que acabaria por ser ganha pelo francês Paolo Besancenez, seguido
do costa-riquenho Daniel Formal, e do norte-americano
Taylor Greenfield, que fechou o pódio.
Acaba assim com uma excelente prestação entre a elite
mundial dos karts, a temporada de um jovem piloto penafidelense que, pelo segundo ano consecutivo, sagrou-se campeão das Rotax Max Challenge Portugal, na classe DD2.

foto: José Bravo
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FAMÍLIA AFAP REUNIDA PARA
PROMOVER A AMIZADE NO DESPORTO
texto :Manuel Cruz

A Associação de Futebol Amador de Penafiel (AFAP) realizou no passado dia 5 de dezembro um jantar-convívio,
iniciativa criada este ano e que reuniu todos os clubes e associações que fazem parte da família AFAP.
Em entrevista concedida ao Penafiel Magazine, Jorge Pinto, presidente da AFAP, fez um balanço positivo do desempenho da associação em relação ao ano de 2018. “As competições estão a correr bem e, como nós sabemos, o futebol
é vivido diariamente. A cada fim de semana há uma nova
jornada e tem tudo corrido de uma forma muito positiva. É
de realçar ainda o facto de os clubes estarem cada vez mais
empenhados no que diz respeito à organização dos jogos, e
só podemos fazer um balanço positivo face ao trabalho apresentado”.
Jorge Pinto mostrou-se satisfeito com o crescimento que se
tem registado ao nível dos escalões de formação. “O futebol

de formação constituiu um grande desafio para nós, uma
vez que muitos dos clubes do concelho se encontram inscritos na Associação de Futebol do Porto, mas ainda assim temos registado um crescimento que nos agrada. Há cada vez
mais jovens a juntarem-se às equipas de formação no futebol
amador, e isso é um excelente indicador para o desenvolvimento das competições nos diferentes escalões. Procuramos
cada vez mais envolver todas as idades e desta forma promover um espírito harmonioso no desporto”.
Quanto ao futsal feminino, o presidente da AFAP considera-o “uma aposta ganha”. E explica. “Temos um campeonato
muito competitivo, com equipas de enormíssima qualidade
que poderiam muito bem rivalizar com formações de qualquer campeonato nacional. Há muito futuro nesta secção,
visto que as equipas também já começam a incluir atletas
cada vez mais jovens nos seus quadros”.

Jorge Pinto defende que a AFAP tem uma extrema importância na dinâmica desportiva do concelho e, por isso
mesmo, representa um pilar fundamental na candidatura
de Penafiel a Cidade Europeia do Desporto 2020. “O futebol
amador é já uma tradição e está envolto de um grande misticismo que o torna algo muito especial e querido junto dos
penafidelenses. Neste momento já incluímos clubes de outros concelhos nas nossas competições, porque eles também
reconhecem a nossa capacidade organizativa em termos do
desporto amador e o nosso trabalho é visto como um exemplo. A AFAP desempenha um papel importante porque consegue colocar um concelho em movimento semana após semana. Nós fazemos acontecer e aquilo que fazemos tem um
peso enorme no concelho. Apoiamos a 100% a candidatura a
Cidade Europeia do Desporto e temos a certeza de que Penafiel tem todas as condições para triunfar”.
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EUROPEU DE JETSKI
E AQUABIKE EM
MIGUEL ROCHA VENCE
ENTRE-OS-RIOS
TORNEIO NADADOR COMPLETO
DISTINGUIDO COMO
“MELHOR EVENTO 2018”
Miguel Rocha, jovem atleta da secção de natação do AD Penafiel, foi o grande vencedor do
Torneio Nadador Completo da Associação de
Natação do Norte de Portugal (ANNP), na classe
de Infantis B. Com vitórias nos 200 metros estilos, 100 metros bruços, 100 metros livres e 100
metros costas, Miguel Rocha fez uma prestação
de enorme classe na Piscina do Clube Fluvial
Portuense e, com os seus 1565 pontos, trouxe

Na Gala da Federação Portuguesa de
Motonáutica (FPM) o Município de Penafiel recebeu a distinção “Melhor Evento
2018”, relativo à organização do Campeonato da Europa de Jetski e Aquabike, que
decorreu na lindíssima zona ribeirinha de
Entre-os-Rios, na confluência entre o Tâmega e o Douro.
Para a história ficam dois títulos europeus, três medalhas de prata e duas de
bronze, que os pilotos portugueses arrecadaram nas provas em disputa, que envolveram também o Mundial de Juniores.
Para Pedro Santana Cepeda, vereador
com o Pelouro do Desporto da Câmara
Municipal de Penafiel, este é um reconhecimento importante e motivador para o
município, que reconhece a capacidade
exemplar deste território e dos seus agentes em organizar eventos de notável envergadura internacional.
“Em nome do Município de Penafiel
quero agradecer à Federação Portuguesa de Motonáutica pelo reconhecimento
atribuído no âmbito da organização de um
dos maiores eventos desportivos internacionais. Os planos de água do Rio Tâmega
e Rio Douro, junto à zona ribeirinha de Entre-os-Rios, foram nos últimos dois anos, o
cenário privilegiado para os melhores pi-

lotos de aquabike e o jetski competirem ao
mais alto nível. Da parte do Município vamos continuar a trabalhar com a mesma
atenção e profissionalismo para que esta
prova mantenha a qualidade de sempre”,
asseverou Pedro Cepeda.
No decorrer da cerimónia, o presidente
da Federação Portuguesa de Motonáutica
anunciou que o Campeonato Europeu de
Aquabike vai regressar à zona ribeirinha
de Entre-os-Rios, em maio do próximo ano.
Também o penafidelense Pedro Moura
Jr. que se estreou, este ano, no Campeonato
Nacional de Fórmula Futuro foi considerado o atleta revelação do ano 2018.
Perante a elite da motonáutica nacional,
a jovem promessa do desporto motorizado regional e nacional recebeu, de uma
assentada, dois prémios. Um deles foi o de
campeão nacional de Fórmula Futuro, na
Categoria 1, arrecadado em Entre-os-Rios.
O outro foi o Prémio Revelação 2018. Uma
distinção que premeia a adaptação categórica do jovem Pex a uma nova modalidade,
na qual apresenta, a par dos karts, um potencial considerável.
A Gala de Encerramento da Época de
2018 da Federação Portuguesa de Motonáutica decorreu na Cidade do Futebol,
em Oeiras.

para Penafiel um excelente primeiro lugar no
torneio.
Além do campeão, representaram o AD Penafiel os atletas Eva Silva, Sofia Borges, Gabriela
Silva, Marco Lopes, Pedro Nunes, Afonso Barros, Frederico Santos, Airton Guedes, Hélder
Ferreira, Rafael Barros, Tomás Pereira, Paulo
Pereira, José Filipe, Vítor Babo e Guilherme
Santos.

NADADORES DO AD
PENAFIEL CONQUISTAM
TRÊS MEDALHAS DE
BRONZE NOS CAMPEONATOS
REGIONAIS DE NATAÇÃO
Os nadadores do AD Penafiel Mariana Gomes
e Vítor Babo conquistaram um total de três medalhas de bronze, nos Campeonatos Regionais de
Juvenis, Juniores e Seniores, que se realizaram
entre os dias 16 e 18 de novembro, em Felgueiras.
A jovem penafidelense terminou no terceiro lugar
final nas provas de 50 metros costas e 50 metros
mariposa, na classe de Juvenis A, ao passo que Vítor Babo (Juvenil B) trouxe para casa o bronze, nos
50 metros livres.
Quem também arrecadou medalhas foi o Lousada Séc. XXI, na circunstância dois bronzes, com
a Juvenil B Joana Barbosa a ser terceira nos 50
metros mariposa, e Vítor Hugo Ribeiro a conquistar idêntica posição nos 50 metros mariposa, mas
na classe de Juvenis A. Idêntico resultado registou
o Amarantus Aquatic Club, com duas medalhas
de bronze obtidas por Joana Pinto (Juvenil B) nos
50 metros livres, e em Seniores, por intermédio de
Maria Matilde Soares, nos 400 metros estilos.
Já quanto aos felgueirenses do Foca, houve nadadores que “brilharam” a um nível extraordinário, perante o seu público. Só a Júnior do Foca, Francisca Martins, conquistou três medalhas de ouro
nos 100 metros livres, 100 metros estilos, e 200
metros estilos, e duas de prata, nos 50 metros livres

e 800 metros livres. Entre os homens, o Juvenil A
Fernando Carvalho alcançou quatro primeiros
lugares em 50 metros livres, 800 metros livres, 100
metros mariposa e 100 metros estilos. Tomás Lopes
(Juniores) foi prata nos 100 e 200 metros livres, e
200 metros mariposa, e Guilherme Lobo (Juvenis
B) foi segundo classificado nos 800 metros livres.
Por fim, os bronzes felgueirenses foram para o sénior Ivo Ribeiro (50 e 100 metros costas), o também
sénior Nuno Ferreira (200 metros costas), e para os
Juvenis A Rúben Silva (800 metros livres) e Fernando Carvalho (1500 metros livres).
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CAMPEÕES DE TROFÉU
CLUBE KART DO PORTO COROADOS EM BALTAR
foto : Repórter Soneca

Jorge Ribeiros dominou em toda a linha, em 125 Aceleração. Com um segundo e um terceiro lugares em pista,
o novo campeão desta categoria acabou por ser o melhor
dos pilotos durante o fim-de-semana, e o primeiro da classificação final, com 182 pontos, com Pedro Carvalho a ser
segundo com 179, e Gustavo Moura terceiro, com 166.
Nos DD2, Inês Moreira venceu as duas mangas, e “brilhou” entre os participantes da sua classe. Todavia, foi
Daniel Oliveira que, graças a um segundo e um terceiro
lugares nas corridas disputadas, amealhou 196 pontos,
suficientes para se tornar campeão. João Moreira foi vice-campeão, com 130 pontos, e Telmo Santos terceiro, com
102.
Passando para a classe Infantil, José Oliveira venceu as
duas corridas da última prova do calendário, mas a geral
seria dominada por duas meninas. Erika Santos é a nova
campeã, com 197 pontos, e Mafalda Ribeiro foi segunda,
com 172 pontos, sendo que o primeiro rapaz aparece no
terceiro lugar, com 158 pontos, na circunstância Lourenço
Rocha.
Nos Juniores, Gonçalo Moura e Duarte Camelo travaram um intenso despique que só ficou desempatado na
segunda manga, com Moura a vencer na classificação da
corrida, e a carimbar a conquista do título, com um total
de 206 pontos. Salvador Coelho seria segundo da classe,
com 150 pontos, e Gonçalo Marinho foi terceiro, com 130.
Terminamos com os Superkart, onde Ricardo Gonçalves venceu as duas mangas, mas o campeão foi Jorge
Maia, com 209 pontos. Frederico Brito foi segundo da geral, com 154 pontos, e Fernando Barros e Roberto Barbosa
em terceiro, com 125 pontos.

Cinco provas, seis títulos, uma grande competição de
desporto motorizado na região!
Além de mobilizar os amantes de karts espalhados por
um Tâmega e Sousa que vive apaixonadamente o mundo
dos motores, o Troféu Clube Kart do Porto permite ainda
dar andamento e projetar alguns jovens talentos que possam marcar o futuro do desporto motorizado regional e
nacional.
Foi no dia 11 de novembro que a quinta e última prova
tudo decidiu, no que concerne à edição de 2018, novamente no Kartódromo de Baltar.
Começando na categoria 125 Caixa, ganha por Miguel
Ramos depois de um segundo lugar na primeira manga, e
uma vitória na segunda, o grande triunfador da classe seria, no entanto, João Gabriel Santos, o campeão da edição
de 2018. Com um sexto lugar na primeira corrida, e um
quinto posto na segunda, este piloto não teve um fim-de-semana ao seu nível, mas os 187 pontos que amealhou
durante o ano chegaram para garantir o primeiro lugar
final. Joaquim Ribeiro foi segundo, com 180 pontos, e João
Ribeiro terceiro, com 163.

PENAFIDELENSE MANUEL PEREIRA “BRILHA”
E VENCE ENTRE OS X2-11 DO RALI DE PAREDES
foto : Fernando Fernandez
O penafidelense Manuel Pereira foi ao pódio do Rali de
Paredes. Na classe X2, o penafidelense levou o seu lindíssimo BMW 323 TI Compact ao segundo lugar entre as viaturas da classe X2, e tendo sido o grande vencedor da prova
paredense entre os carros da classe X2-11.
João Barros e Carlos Magalhães acabariam por ser os
grandes vencedores do Rali de Paredes, que levou até ao sul
do concelho a emoção das provas de estrada do Campeonato
Norte de Ralis. Um ‘filho da terra’ que não deu hipóteses à
concorrência, num fim de semana marcado pela intempérie.
No final de uma prova em que terminaria com uma vantagem de um minuto e 39 segundos para o segundo classificado, o piloto paredense, que pilotou um Skoda Fabia R5,
destacou, nas suas declarações, a importância de dar uma
alegria aos seus conterrâneos, através do triunfo obtido. “Entrámos para o fim do rali com pneus intermédios e, de facto,

choveu imenso, daí não termos arriscado nada. Já tínhamos
uma vantagem significativa para o segundo classificado,
pelo que a prioridade foi gerir. Conseguimos aquilo a que nos
tínhamos proposto, que foi vencer e dar uma alegria a todos
os paredenses, a quem dedico este triunfo”, frisou.
Luís Delgado (Citroen DS3 R5) foi o segundo da geral e dos
carros da classe X5-16, e André Cabeças levou o seu Mitsubishi Lancer EVO IX à terceira posição da geral, e primeira
entre os X3-14. Nas demais categorias presentes, João Alves
(Peugeot 106) venceu em X1-9, José Adriano Costa (Nissan
Micra) triunfou nos X1-8, Daniel Silva (Renault Clio) foi primeiro nos X2-10, Pedro Costa (Renault Clio) fez o mesmo nos
X2-12, Paulo Antunes (Peugeot 208 R2) foi o primeiro entre
os P1-2 e, nos P2-3, coube a Mário Castro a vitória em Paredes, com um Ford Fiesta 1.0 Ecoboost. Rafael Pereira venceu
entre os carros da Copa 106, com um Peugeot 106 XSI.
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PIONEIRISMO E EXCELÊNCIA DO
CB PENAFIEL RECONHECIDOS NO
DESPORTO ADAPTADO NACIONAL
O Clube de Basquetebol de Penafiel (CBP) viu o seu trabalho no desporto adaptado reconhecido pela Federação
de Ginástica de Portugal, com a atribuição do prémio Ginástica Solidária.
Este prémio federativo de âmbito nacional foi entregue
ao clube penafidelense pelo seu desempenho no trabalho
realizado com atletas de desporto adaptado, neste caso a
ginástica. Anualmente é destacado um projeto gímnico
com enfoque na inclusão de ginastas socialmente desfavorecidos ou portadores de deficiência, como símbolo do
trabalho que todos os clubes desenvolvem nesta área, e
em 2018 foi o CBP o reconhecido pelo seu trabalho.
Em declarações ao Penafiel Magazine, Paula Oliveira,
professora da secção de ginástica da coletividade penafidelense, encarou este prémio como uma “conquista importantíssima” para um clube pioneiro, na região, ao nível
do seu investimento no desporto adaptado.
“Este projeto já vem de há vários anos atrás, só que estava ligado a outro clube, que era o clube do Hospital Padre
Américo. Os três atletas que estão neste momento a trabalhar connosco são os mesmos que deram forma ao projeto
inicial de ginástica artística com deficiência. E posso dizer

que tivemos a sorte de ter jovens com capacidades inatas,
que já participaram em várias competições internacionais. Tanto que, neste momento, estamos a preparar uma
menina para o Campeonato do Mundo”, revela, a propósito de um grupo que já arrecadou medalhas em campeonatos europeus e mundiais.
É com base na preparação técnica e humana revelada
pelo CBP no desporto adaptado, que a professora espera
que, com a projeção conferida por este prémio, mais talento possa “bater à porta” do clube, à espera de ser aproveitado.
“Após este merecido reconhecimento as expetativas
são as mesmas. Queremos dar sempre o nosso máximo.
O nosso objetivo é sermos cada vez melhores e para isso
também projetamos o trabalho de forma individual, para
que possamos potenciar ao máximo as capacidades de
cada um”, frisou.
A concluir, Paula Oliveira aproveitou ainda para chamar a atenção relativa aos problemas da escassez de técnicos, e da necessidade de ampliação de espaços de treino,
que possam criar condições para receber mais praticantes.
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PENAFIDELENSES “BRILHAM” NA
TAÇA DE PORTUGAL DE CICLOCROSSE
texto : Gonçalo Novais

Rogério Matos, Augusto Midão, Vítor Santos, Tomás Gaspar e Manuel Monteiro são os nomes dos cinco “guerreiros”
penafidelenses que se vão destacando a excelente nível,
volvidas duas provas da Taça de Portugal de Ciclocrosse.
Tudo começou na cidade de Vila Real, onde Vítor Santos, Rogério Matos e Tomás Gaspar foram três dos grandes
vencedores da primeira prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse.

Começando por Vítor Santos, o atleta da Quinta das Arcas/Jetclass/Xarão venceu na categoria de Elite, deixando a
doze segundos de distância o seu mais direto opositor, Carlos Salgueiro, numa prova em que dominou a concorrência. Maior foi o domínio do corredor da Escola BTT Penafiel
Bike Clube, Tomás Gaspar, que venceu na classe de Juvenis,
e deixou o vila-realense Lucas Ferreira, segundo classificado, a cerca de 55 segundos de distância. Igual a si mesmo
esteve o Master 30 Rogério Matos, do Rompe Trilhos/Apcar), vencedor da categoria, com 27 segundos de vantagem
sobre o seu concorrente mais direto, e em que o também
penafidelense Augusto Midão, colega de equipa do vencedor, foi ao pódio, na terceira posição.
Seguiram-se cinco pódios penafidelenses na segunda
ronda, disputada em Bragança, e um dos quais deu em
vitória! Rogério Matos (Rompe Trilhos/Apcar) venceu na
classe Master 30, na qual o seu colega de equipa e também
penafidelense Augusto Midão foi terceiro. Vítor Santos
(Quinta das Arcas/Jetclass/Xarão) foi terceiro na classe Elite Masculina, e idêntica posição obteve a jovem promessa
penafidelense do ciclocrosse nacional, Tomás Gaspar (Escola BTT Penafiel Bike Clube) entre os Juvenis Masculinos, e
Manuel Monteiro (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel),
em Master 40.
Na classificação, Vítor Santos é segundo da geral em Elite,
com 90 pontos, a dez do líder Carlos Salgueiro. Em Master
30, Rogério Matos segue firme na liderança, com 120 pontos, e Augusto Midão é terceiro, com 60. Manuel Monteiro
subiu ao quinto lugar dos Master 40, tendo agora 46 pontos.
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ROGÉRIO MATOS MOSTRA
A SUA CLASSE NOS MUNDIAIS
MASTERS CICLOCROSSE
E É SÉTIMO NA BÉLGICA

O penafidelense Rogério Matos acabou de obter o sétimo lugar entre os Masters Masculinos que hoje se degladiaram em Mol, na Bélgica, numa prova a contar para o
Campeonato do Mundo de Masters de Ciclocrosse.
Perante os melhores corredores do Mundo da modalidade, o penafidelense da Rompe Trilhos/Apcar foi o melhor português na classe M35, e ficou a menos de três minutos do vencedor, o norte-americano Matthew Shriver.
O francês Ludovic Renard conquistou o segundo lugar, e o
checo Ondej Zeleny ocupou o último lugar do pódio.
PENAFIEL MAGAZINE EDIÇÃO 12 10 DE DEZEMBRO 2018
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foto : António Oliveira Photography.
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Está em grande forma, a equipa de Seniores Masculinos do Clube de Andebol de Penafiel (CAP) neste início
de temporada na Zona 1 da 1ª Fase da 3ª Divisão Nacional de andebol.
Depois de dupla derrota frente ao Natação, tanto na
ronda inaugural do campeonato como na primeira eliminatória da Taça de Portugal, uma fantástica série de
nove vitórias consecutivas coloca os penafidelenses em
lugar de apuramento para a fase seguinte da competição.
Em declarações ao Penafiel Magazine, Hugo Santos, treinador e coordenador do clube, confessou o seu
enorme contentamento pela prestação fantástica da
sua equipa. “Estamos todos muito contentes com os resultados que conseguimos alcançar até ao momento. O
nosso objetivo primordial sempre passou por consolidar
esta equipa sénior e prepará-la para o futuro mas, com
estes resultados empolgantes, claro que as ambições são
maiores”, revelou, a propósito de um projeto que nasce
de uma iniciativa dos atletas, conforme Hugo Santos nos

conta. “Esta equipa sénior formou-se a pedido de jogadores que tinham feito aqui a sua formação. Nós acedemos
a esse pedido e incluímos na equipa jogadores que ainda tinham ritmo competitivo, mas também alguns que
já não pegavam numa bola de andebol há alguns anos.
Assim, a pré-época foi fundamental para que esses jogadores pudessem reenquadrar-se com o desporto. Muitos
jogadores nunca tinham jogado juntos e também por
isso essa fase inicial foi importante, mas foi também a
mais complicada. Tivemos de reajustar e criar algumas
dinâmicas para que pudéssemos nivelar o plantel que
era muito desequilibrado à partida”.
Ultrapassado o período inicial de entrosamento do
coletivo, o potencial da equipa começou a emergir, e os
resultados e prestações a aparecer, num processo que,
segundo o técnico, tem sido de franca evolução. “Os jogadores do CAP são quase todos eles muito jovens e é
um grupo grande, mas com muita coesão e que gosta de
trabalhar. À medida que vamos evoluindo nos treinos

NOVELENSE ANDRÉ SILVA
AJUDA PORTUGAL NO
APURAMENTO EUROPEU
DE TÉNIS DE MESA

O atleta do Novelense André Silva foi um
dos “heróis” nacionais que ontem representou
Portugal, no encontro que ditou o apuramento da seleção nacional para o Campeonato da
Europa de Ténis de Mesa por equipas, que irá
ser disputado em Nantes (França) em 2019.

Apesar da derrota por 3-1 diante da Áustria,
e de o próprio André Silva ter saído derrotado
por Daniel Habesohn, Portugal celebrou mesmo o apuramento, perante um apoio fantástico do público presente, em Vila Nova de Gaia.

e jogos sinto que somos cada vez mais equipa. Percebo
isso no processo cada vez mais eficaz que adotamos no
momento defensivo, na comunicação entre os jogadores,
nos desenhos ofensivos. Já se notam muitas melhorias e
vejo uma equipa com muito potencial”, refere.
E face à qualidade do trabalho desenvolvido e ao sucesso registado, o entusiasmo resultante deste promissor
início de época já se reflete na ambição de chegar mais
longe no campeonato, admitida por Hugo Santos na entrevista concedida ao nosso jornal. “Sendo muito sincero,
claro que não esperava um início tão forte, mas estamos
a superar as expetativas e isso deixa-nos muito contentes
e orgulhosos do trabalho que temos desenvolvido. Vencemos equipas que são claras candidatas à subida. Com
estes resultados, a confiança tem subido bastante. O objetivo principal neste momento é passar esta primeira
fase e, depois de alcançarmos essa meta, vamos tentar
a subida e procurar o título de campeão nacional da 3ª
Divisão”.

PUB

