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EDITORIAL
A desinformação é um dos grandes combates cívicos que devemos travar enquanto comunidade.
Num tempo em que debatemos o grande alcance das «fake-news» nas nossas
comunidades, e dos efeitos enormemente
nefastos que as mesmas representam para
a vitalidade das nossas democracias, o surto pandémico com que nos confrontamos
lembra-nos de que, na hora das grandes
lutas que travamos enquanto sociedade, há
alicerces que devemos proteger, e que garantem a nossa sobrevivência individual e
coletiva.
Um desses valores é a CREDIBILIDADE e
VERACIDADE das notícias, bem como das
fontes noticiosas de que elas emanam.
A existência de uma imprensa forte e
credível é o garante de uma adequada informação prestada a toda uma comunidade,
que passa assim a ter mais capacidade de
distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre factos e aldrabices, entre informações
fidedignas e rumores/boatos.
Nesta altura de contenção e prudência,
abstenham-se de lançar rumores infundados e notícias falsas. Estamos a lidar, muitos
de nós, com a mais grave crise social que
enfrentamos enquanto comunidade. Não é
tempo para brincadeiras. Não é tempo para
semear o pânico. Não é tempo para lançar
suspeições sem fundamento.
E por último, confiem na imprensa e nas
instituições. Podemos ser imperfeitos, mas
não lançamos rumores sem sentido.
Podemos ser imperfeitos, mas não alarmamos sem motivo.
Podemos ser imperfeitos, mas tudo o que
vos dizemos é credível e assente em dados
factuais.
Podemos ser imperfeitos, mas não misturamos factos com mentiras para criarmos
realidades alternativas, que possam ir de
encontro à agenda ideológica de alguns.
Podemos ser imperfeitos, mas não «cuspimos» aldrabices e rumores para o ar, que
juntem ao coronavírus um outro surto pandémico muito grave - o da desinformação,
da mentira, da aldrabice, dos rumores infundados, e do pânico que os mesmos provocam.
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Torne-se ASSINANTE Penafiel Magazine

Os tempos são de incerteza, mas é indispensável resguardar direitos fundamentais, salvaguardar as pessoas e toda a expressão cívica da sociedade na abrangência de todos os seus princípios: social, associativo,
desportivo, cultural, empresarial, religioso, político,
lúdico.
O papel da comunicação social é essencial, o seu contributo indispensável para garantia da pluralidade, que
nos define enquanto comunidade que se completa na
diversidade das capacidades, iniciativas, intervenção
cívica, solidária, humana, em prol de um futuro melhor e equitativo para todos.
Desde a primeira hora que assumimos o nosso compromisso de defender a integridade de um território,
que constitui a nossa maior identidade. Estamos, sempre, POR . COM . PARA Penafiel.
Este é também um tempo de realçar a proximidade.
Queremos ser mais Penafiel, com todos, num Magazine
que acompanha o quotidiano, regista o acontecimento,
agrega iniciativa, mostra como e o que se faz, consubstancia vontade de afirmar a nossa terra na inesgotável
resiliência de quem se refaz para lá de todas as contrariedades e contingências impostas pelas agruras desta
universal pandemia.
Queremos estar próximos, junto do que é nosso, expressão local de identidade própria, informação valorativa do que tão bem nos carateriza, sem amarras de um
pretenso centralismo que omite, por indiferença, tanta
informação do que tão bem se faz por aqui!

“

Gonçalo Novais

PRECISAMOS
DO SEU APOIO

FELISBELA LOPES

PRECISÁMOS DO SEU APOIO.
A vitalidade dos jornais locais depende do envolvimento dos seus leitores. O pilar que fortalece a comunicação social local assenta na relação com os seus seguidores, na correspondência que demonstram através da
fidelização, no consumo regular do conteúdo noticioso
que é publicado, no escrutínio do nosso comportamento por uma informação plural, na atenção do que editamos e exigência de que sempre podemos fazer melhor
ou ir mais além.
Agora, mais do que nunca, o seu apoio é essencial,
indispensável pela sustentabilidade de um jornalismo
plural com proximidade.
TORNE-SE ASSINANTE
DO PENAFIEL MAGAZINE.
Precisamos do seu apoio para solidificar um jornalismo com identidade local e orgulho penafidelense que
resiste às tendências do centralismo.
Seja nosso assinante. Envie nome e morada para
penafielmagazine@gmail.com

KIT MÁSCARAS DISTRIBUÍDO
PELAS JUNTAS FREGUESIA PENAFIEL
Texto : Guilherme Ribeiro

O kit, composto por três máscaras de proteção, que o
Município de Penafiel está a oferecer à população estará
disponível em todas as Juntas de Freguesia do concelho,
a quem competirá a responsabilidade de fazer a entrega.
O pack é composto por três máscaras sociais, fabricadas
em tecido, de acordo com as normas em vigor, são reutilizáveis e a Câmara Penafiel disponibiliza gratuitamente um
kit para cada família.
“Este kit máscaras será entregue em cada residência do
concelho de Penafiel”, assegurou o presidente da Câmara
Municipal, Antonino Sousa, em declarações à RTP, enaltecendo o envolvimento das Juntas de Freguesia.
As máscaras estão a ser fabricadas por empresas têxteis
do concelho de Penafiel, que se encontravam em lay off,
ou em profunda crise económica devido à forte quebra de
encomendas.

“por um lado inspirar
os nossos concidadãos
a usar a máscara social
e por outro lado criar
condições para que estas
empresas continuem
a trabalhar, a manter
postos de trabalho que
são muito significativos”

As empresas que estão a participar no processo, de pequena/média dimensão da indústria têxtil do concelho
de Penafiel, têm capacidade para produzir entre 4.000 a
6.000 máscaras por dia, prevendo-se que possam fornecer
depois, também, outras entidades que delas necessitem.
Para o presidente da Câmara Municipal, Antonino de
Sousa, que visitou as empresas têxteis responsáveis por
produzir o pack máscaras reutilizáveis para os penafidelenses, foi possível juntar duas circunstâncias: “por um
lado inspirar os nossos concidadãos a usar a máscara social
e por outro lado criar condições para que estas empresas
continuem a trabalhar, a manter postos de trabalho que
são muito significativos”.
Esta máscara social reutilizável pretende servir como
uma máscara barreira, para complemento das medidas de
proteção e das regras de distanciamento social.
O objetivo passa por as pessoas as utilizarem quando
deixam as suas casas e se deslocam para o local de trabalho, escola ou estabelecimentos comerciais, de forma a protegerem-se a si próprias e à comunidade.
“As máscaras sociais dão uma proteção muito semelhante àquela que é dada pelas cirúrgicas e que têm um efeito
muito positivo de agregador se todos usarem”, referiu, à
SIC Notícias, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos
Médicos.
“Se eu estiver com máscara, estou a protegê-lo a si, se
estiver com máscara, está a proteger-me a mim. A percentagem de proteção sobe para além de 85% nestas circunstâncias”, sustentou.
PUB
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“A NOSSA PRIORIDADE SERÁ SEMPRE A
SAÚDE E VIDA DOS PENAFIDELENSES”
Texto : Miguel Carvalho

ENTREVISTA • Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel

“A nossa prioridade tem sido, vai continuar a ser, a saúde e a vida dos penafidelenses, e para os proteger vamos
fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, em função das
nossas competências e da nossa disponibilidade financeira”, assegura Antonino de Sousa, presidente da Câmara de Penafiel.
“Estes são tempos extraordinariamente complexos e
difíceis para todos, em que vivemos algo que certamente
cada um de nós tão pouco imaginava que nos fosse acontecer”, acrescenta, realçando que para o município “a prioridade foi sempre a saúde e a vida dos nossos concidadãos
e, nesse sentido, quisemos tomar medidas com um grau
de emergência muito grande”.
Os últimos dois meses, reconhece Antonino de Sousa,
foram marcantes para todos, caraterizados por demasiada tensão e muita pressão, mas, apesar de estarmos agora
numa fase de alguma maior serenidade, alerta que “nada
está ganho nesta batalha, há ainda muito combate pela
frente que temos de continuar com a mesma determinação, com o mesmo sentido de responsabilidade, serenidade, que é importante para poder tomar as melhores
decisões, como sempre o fizemos”.
“Temos que continuar a cumprir com absoluto rigor as
recomendações das autoridades de saúde para evitarmos
a propagação do vírus”, apela o autarca penafidelense.
Desde o início da pandemia que a Câmara Municipal tem vindo a trabalhar de forma permanente, com a
constituição de uma equipa composta por vereadores e
técnicos especializados, coordenados pelo presidente da
Câmara, com o objetivo de criar e implementar um plano
de apoio às famílias e de resposta ao impacto do Covid-19
na economia local.
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“Fomos
procurando, a cada
momento, tomar
as medidas que se
afiguravam as mais
adequadas e as
que melhor serviam
para fazer este
combate, sempre
em articulação com
as autoridades de
saúde, concretizando
o que era o mais
importante para
salvaguardar, para
proteger a saúde
e vida dos nossos
concidadãos”

Lançado no fim de março, duas semanas após as primeiras medidas do recomendado confinamento a nível
nacional para conter a evolução do coronavírus e o abrandamento da atividade económica, com consequências
imprevisíveis, o Plano Municipal “Juntos Vamos Vencer”
de apoio às Famílias e de Resposta ao Impacto do COVID
– 19 na economia local carateriza-se pela implementação
de medidas imediatas e divide-se em três partes. Uma
primeira refere-se às medidas de prevenção e contenção
do vírus, permanentes, a segunda parte constituída pelas

medidas e ações de apoio às famílias penafidelenses em
situação de vulnerabilidade ou agravadas pela situação
de pandemia, e uma terceira parte integra um conjunto
de medidas que pretendem dar resposta ao impacto do
Covid-19 na economia local.
“Fomos procurando, a cada momento, tomar as medidas que se afiguravam as mais adequadas e as que melhor
serviam para fazer este combate, sempre em articulação
com as autoridades de saúde, concretizando o que era o
mais importante para salvaguardar, para proteger a saúde e vida dos nossos concidadãos”, refere Antonino de
Sousa.
“São medidas, definidas dentro das nossas competências municipais e de acordo com as nossas disponibilidades orçamentais, que consideramos de extrema importância e esperamos possam ajudar a atenuar o impacto
negativo e a crise provocada por esta pandemia”, salienta,
ressalvando a preocupação de, apesar de todas as dificuldades, defender a forte tradição em Penafiel do comércio
tradicional de rua, o turismo, nomeadamente a hotelaria
e restauração, que “têm sido os setores mais severamente
penalizados com esta pandemia”.
Um plano municipal cujo esforço, acentua Antonino de
Sousa, é que possa chegar a todos: “Procuramos que estas
medidas fossem o mais divulgadas possível, porque não
queremos que ninguém deixe de usufruir destes apoios
municipais por desconhecimento da sua existência”.
Ainda no âmbito das medidas de apoio, a Câmara de
Penafiel ofereceu a cada agregado familiar do concelho
um pack composto por três máscaras sociais reutilizáveis,
fabricadas em tecido, de acordo com as normas em vigor.
As máscaras foram fabricadas por empresas têxteis do
concelho de Penafiel, que se encontravam em lay off, ou
em profunda crise económica devido à forte quebra de
encomendas.
“Quisemos antecipar e inspirar os nossos concidadãos
para a importância do uso das máscaras sociais, mas
por outro lado quisemos também dar apoio a uma fileira
industrial que é muito importante no nosso concelho, a
indústria têxtil das confeções, sobretudo empresas de dimensão mais pequena, com 20 a 30 trabalhadores, que ficaram sem trabalho, sem encomendas, sem receitas para
poder honrar os seus compromissos financeiros. Com
esta decisão de distribuir as máscaras pelos penafidelenses, proporcionamos um importante apoio na manutenção destas empresas e dos postos de trabalho”, anota.
Na educação o Município de Penafiel providenciou,
através dos agrupamentos escolares, a entrega de 750
tablets aos jovens estudantes do ensino básico (1º, 2º e 3º
ciclos), carenciados e sem equipamentos informáticos.
“Não queremos que nenhum aluno fique prejudicado,
queremos que todos tenham igualdade de oportunidades
no acesso à educação e por isso fizemos um investimento
significativo na aquisição de tablets”, afiança Antonino de
Sousa.
Ainda no domínio da saúde o Município de Penafiel
avançou com um programa intensivo de testes aos profissionais, auxiliares geriatria e idosos residentes nos lares

do concelho, assumindo todos os encargos, como medida
de prevenção e contenção da epidemia numa franja da
população que é a mais vulnerável.
O presidente da Câmara de Penafiel adianta que, nesta fase, também se vão ser disponibilizados testes aos
bombeiros das corporações do concelho de Penafiel, pois
também são um grupo de risco pelas funções que desempenham.
“Sabemos que tudo isto é um processo que acontece a
uma velocidade vertiginosa e nós temos que ter essa perceção, de tomar as decisões, mesmo as mais difíceis, com
responsabilidade, serenidade, sempre em função daquilo
que é o melhor para a nossa comunidade penafidelense”,
considera.
E especifica: “Assim tem sido, mesmo com decisões
tão difíceis como o cancelamento da Agrival, uma feira
emblemática e que tem um impacto muito grande em
Penafiel e em toda a região, mas com este sentido de responsabilidade com que temos que tomar as decisões já assumimos o respetivo cancelamento da edição deste ano”.
Consciente de que as consequências desta crise na economia vão ser gravosas, a Câmara Municipal está a reforçar os recursos para poder apoiar os penafidelenses que
vão perder rendimentos e enfrentar dificuldades.
“Assumimos já o reforço em meio milhão de euros do
nosso Plano Municipal Solidário, um plano que integra
um conjunto vasto de medidas de apoio social para as famílias. No entanto, temos noção que esse reforço não vai
ser suficiente, que vai ser necessário bastante mais e por
isso também estamos cientes que alguns dos investimentos, que tínhamos previsto para executar este e o próximo
ano no concelho, vão ter que certamente ser sacrificados,
porque agora a prioridade será efetivamente cuidar de
quem vai precisar desse apoio social do município”, adianta o presidente da Câmara, defendendo aquela que tem
sido “uma política social de grande proximidade e cumplicidade para com os penafidelenses”.
O Município de Penafiel também solicitou ao Governo,
no início de abril, numa missiva dirigida ao primeiro-ministro, para que ajude com a implementação de mais al-

gumas medidas que se revestem de grande importância
e que são da competência do Estado, nomeadamente a
suspensão das portagens da A4, até ao final do ano, para
todas as viaturas comerciais, disponibilização pelo IHRU
de 30 casas, que estão desocupadas em Novelas, no complexo habitacional Fernanda Ribeiro, para arrendamento
social, suspensão das taxas de Gestão de Resíduos (TGR)
e de Gestão de Recursos Hídricos (TGRH), e o reforço em
30% Fundo Social Municipal.
“A nossa região, que é uma das mais deprimidas do país,
vai ter dificuldades no seu tecido económico e é importante que o Estado olhe para a A4 e permita a isenção
de portagens das viaturas comerciais, possibilitando às
empresas algumas mais valias impulsionadoras de maior
competitividade neste momento que é especialmente difícil”, considera, lembrando que, ao contrário de outras
zonas do país que beneficiaram de acessibilidades sem
custos para os utilizadores, a A4 sempre foi portajada.
Antonino de Sousa revela que o primeiro-ministro já
respondeu dando conta que as medidas propostas e solicitadas pelo município foram encaminhadas para os Ministérios competentes.
“O que esperamos é que haja sensibilidade por parte de
cada um dos Ministérios para poderem dar resposta positiva a estas nossas solicitações, porque seriam medidas
importantes para fazer face a estas dificuldades que estamos a viver”, reitera.
“Estaremos sempre ao lado dos nossos concidadãos,
mantendo a responsabilidade para lidar com o desafio
maior das nossas vidas e serenidade suficiente para poder tomar as melhores decisões”, frisa Antonino de Sousa.
“Os penafidelenses são gente de uma grande resiliência, tem no seu ADN várias gerações que ao longo dos
séculos superaram muitas dificuldades, obstáculos, e souberam sempre levar a bom porto as suas missões”, conclui, reforçando a importância de continuar a “respeitar
e cumprir sempre escrupulosamente as recomendações
das autoridades de saúde, na certeza de que assim vamos,
todos juntos, vencer esta batalha que é a maior das nossas
vidas”.
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PENAFIEL AVANÇA COM
25 MEDIDAS DE APOIO A
FAMÍLIAS E EMPRESAS
MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS
O Plano Municipal de Apoio às Famílias e de
Resposta ao Impacto do COVID – 19 na Economia Local – “Juntos Vamos Vencer”, apresentado
no final de março, divide-se em três partes. Uma
primeira refere-se às medidas de prevenção e
contenção do vírus, permanentes, a segunda parte constituída pelas medidas e ações de apoio às
famílias penafidelenses em situação de vulnerabilidade ou agravadas pela situação de pandemia,
e uma terceira parte integra um conjunto de medidas que pretendem dar resposta ao impacto do
Covid-19 na economia local.
São 25 medidas imediatas, mas algumas das
ações constantes do presente plano estão já focadas no pós Covid-19 e na necessidade de se relançarem sectores estratégicos da nossa economia e
que estão a ser particularmente fustigados com
esta pandemia, como é o caso do turismo (hotelaria
e restauração) e do comércio local.
A este Plano Municipal podem juntar-se outras
medidas no futuro, em função das circunstâncias
que se vierem a verificar no âmbito da evolução da
pandemia do Covid-19.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E CONTENÇÃO À PROPAGAÇÃO
DO COVID-19
A maior parte destas medidas estão já no terreno,
sendo que em grande parte foram implementadas
mesmo antes da declaração do Estado de Emergên
cia.
• Reforço da lavagem e higienização de arruamentos, passeios, zonas de paragem de transportes públicos, cabines telefónicas, abrigos de passageiros,
acessos a multibanco, agências bancárias, de CTT e
outros espaços de atendimento público.
• Reforço da lavagem e higienização de equipamentos de deposição de resíduos sólidos urbanos, tais
como contentores semi-enterrados, ecopontos e papeleiras.
• Encerramento ao público de todos os equipamentos
municipais de utilização coletiva;
• Suspensão de todos os eventos sociais, desportivos,
culturais, recreativos ou de formação promovidos
pelo município ou organizados em equipamentos
municipais;
• Suspensão das feiras municipais;
• O encerramento dos parques infantis;
• Encerramento de todos os Espaços do Cidadão;
• Suspensão de pagamento de estacionamento nas
zonas enquadradas por parquímetros.
• Apoio às Corporações de Bombeiros do concelho na
aquisição de Equipamento de Proteção Individual.
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1. Reforço financeiro do Plano Municipal Solidário
com 500 mil euros.
2. Rede solidária COVID 19 “UBER” : Rede de apoio
social de Emergência, constituída por técnicos do
município, IPSS’s e Juntas de Freguesia. O objetivo é
apoiar, de forma imediata, idosos, famílias com pessoas com deficiência, doentes crónicos, oncológicos
e famílias a quem seja imposto o isolamento profilático, sem retaguarda familiar e ou institucional, na
entrega de alimentos e medicação, garantindo desta
forma, o seu distanciamento social como medida de
prevenção.
3. Apoio ao pagamento de fornecimento de energia
às famílias afetadas pelo COVID 19.*
4. Comparticipação nas despesas em medicação a famílias afetadas pelo COVID 19.*
5. Atribuição de um apoio alimentar, a conceder durante o estado de emergência.*
* 3,4,5 Este apoio, efetuado durante o estado
de emergência, será atribuído a indivíduos e/
ou agregados familiares que comprovem a quebra temporária dos rendimentos, devido à pandemia COVID 19 e apresentem um rendimento
per capita igual ou inferior a 200€ mensais.
6. Suspensão, imediata, de cortes de fornecimento de
água e saneamento, enquanto se mantiver em vigor
o estado de Emergência.
7. Pagamento faseado, até 6 meses, das faturas da
água e saneamento emitidas durante o estado de
emergência, para clientes com comprovada quebra
de rendimentos em consequência da pandemia.
8. Aplicação da tarifa social de água e saneamento a
indivíduos e/ ou agregados familiares que comprovem a quebra temporária dos rendimentos devido à
pandemia e que apresentem um rendimento per capita igual ou inferior a 200€ mensais.
9. Criação de aulas on-line de exercício físico, de gestão do dia a dia em casa e de culinária, para apoiar as
famílias em quarentena e isolamento social.
10. Disponibilização on-line de livros e jogos para
crianças, jovens e adultos, com o objetivo de apoiar
as famílias em quarentena ou isolamento social.
11. Apoio às IPSS’s e Equipas de Apoio da REDE SOLIDÁRIA COVID 19 – UBER, na aquisição de Equipamento de Protecção Individual para as suas equipas
de trabalho.
12. Criação de uma linha financeira excepcional de
750 euros mensais para as IPSS’s, para fazer face
às despesas extraordinárias no âmbito do estado de
emergência.
13. Acompanhamento de proximidade a todos os
idosos georreferenciados pelo programa “Censos Sénior” da GNR, num trabalho em rede entre os técnicos do Município e os agentes de segurança.
14. Criação de uma linha de apoio psicológico para
apoio às famílias, de segunda a sexta-feira, das 9h às
17h – 255710735.
Contactos para apoio social,
de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h:
Tel. 255710714 /
Juntosvamosvencer.covid192cm-penafiel.pt
Situações urgentes de cariz social - 965247938

MEDIDAS DE RESPOSTA AO
IMPACTO DO COVID – 19 NA
ECONOMIA LOCAL
Destinado a todas as empresas do concelho Penafiel
15. Criação de centro de apoio às empresas, para promover a informação e o acesso às medidas extraordinárias anunciadas pelo Ministério da Economia, e
promover a monitorização do impacto do COVID-19
na atividade das empresas. Este Centro de Apoio às
Empresas será constituído em parceria com a AEP.
16. Isenção do pagamento das tarifas de recolha e
tratamento dos RSU’s. *
17. Isenção da tarifa de disponibilidade do serviço de
água e saneamento: *
* 16,17 Esta isenção aplica-se durante o período
em que as empresas estiverem sem atividade.
18. Possibilidade de pagamento faseado, até 6 prestações mensais, das faturas da água referentes aos
meses de Abril e Maio (empresas com volume de faturação até 150.000€/ano).
19. Isenção do pagamento da taxa de derrama referente ao ano 2019 (empresas com volume de faturação até 150.000€)
Destinado a empresas do sector do comércio
20. Desenvolvimento de um plano estratégico de
adaptação da economia local às transformações do
sistema económico.
21. Produção de conteúdos e organização de campanha de marketing para promover a atividade económica dos sectores de atividade mais afetados (hotelaria / restauração / comércio tradicional).
Estas medidas realizam-se em parceria com a
Associação Empresarial Penafiel.
22. Isenção do pagamento das taxas de publicidade
referentes ao ano 2020.
23. Isenção do pagamento das taxas aplicáveis aos
feirantes e vendedores ambulantes até ao final de
2020.
Destinado a empresas de hotelaria e restauração
24. Isenção do pagamento das taxas de esplanadas
durante o ano 2020.
25. Isenção do pagamento da taxa associada a licenças especiais de ruído durante o ano de 2020.

• MÁSCARA SOCIAL REUTILIZÁVEL
TNT • REUTILIZÁVEL
• FILTRO BACTERIANO • PADRÃO CERTIFICADO

•VISEIRA PRO

VISÃO ALARGADA
AJUSTÁVEL
FÁCIL DESINFEÇÃO
CONFORTÁVEL
SEGURA
RESISTENTE
REUTILIZÁVEL
CERTIFICADO ASAE

COMPOSIÇÃO: 74% polipropileno 25% poliuretano 15 elastano
Máscara Social Nível 3 de acordo DGS - Inf.Nº009/2020

CLIQUE AQUI

FAÇA A SUA
ENCOMENDA SEM
COMPLICAÇÕES

• DESINFECTANTE
MÃOS 500 ML
• BASE DE ÁLCOOL 70%
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MUNICÍPIO PENAFIEL

DEFENDE SUSPENSÃO PORTAGENS A4

Depois de ter lançado um conjunto de 25 medidas de
apoio às famílias e de resposta ao Impacto do COVID – 19
na economia local, o Município de Penafiel apelou ao governo para que ajude com a implementação de mais quatro medidas que se revestem de grande importância.
Por se tratar de matéria da competência do Governo de
Portugal, o presidente da Câmara Municipal de Penafiel,
Antonino de Sousa, escreveu ao Primeiro Ministro, António Costa, no início de abril, a apelar à implementação de
medidas de forma a que autarquia e a Administração Central possam dar uma resposta, ainda mais completa, aos
penafidelenses nestes tempos difíceis.
Assim, sabendo-se que o Estado enfrenta um desafio de
elevada complexidade e que estamos todos juntos a fazer o
melhor pelas populações, apelou o Município de Penafiel,
em ofício enviado ao governo, que “suspenda imediatamente as portagens da A4, e até ao final do ano, para todas
as viaturas comerciais”.

Foi ainda solicitado no plano do apoio às famílias, além
do pacote extraordinário já avançado pela Câmara Municipal, no início da crise, que o Governo dê indicações ao
IHRU para que as 30 casas, que estão desocupadas em Novelas, no complexo habitacional Fernanda Ribeiro, sejam,
de imediato, disponibilizadas para o mercado de arrendamento social; que as taxas de Gestão de Resíduos (TGR) e
de Gestão de Recursos Hídricos (TGRH) sejam suspensas
até ao final do ano, para que todos os agregados familiares
e empresas possam beneficiar dessa isenção.
O Município apelou ainda para que o Fundo Social Municipal seja reforçado em montante nunca inferior a 30%
, de forma a que possa fazer face ao exponencial aumento
dos apoios sociais, que se prevê venham a ser necessários
para apoiar os mais desfavorecidos.
Recorde-se que o Município de Penafiel tem já em curso
25 medidas, de aplicação imediata, mas outras estão também a ser estudadas a pensar no pós Covid-19 e na neces-

DISTRIBUÍDOS TABLETS
ALUNOS ENSINO BÁSICO

Em linha com o que tem vindo a ser a política da Câmara Municipal de Penafiel para dar resposta, imediata, aos problemas e dificuldades criadas pela pandemia da COVID 19, estão a ser distribuídos meios
eletrónicos aos jovens estudantes do ensino básico
(1º, 2º e 3º ciclos), carenciados e sem equipamentos
informáticos.
A medida pretende promover a igualdade de oportunidades entre os alunos do concelho, por isso, para
que possam estudar em casa em igualdade de circunstâncias com os colegas que têm acesso a computadores ou equivalentes, o Município de Penafiel está a
proceder à entrega de 750 tablets aos jovens que não
possuam acesso a qualquer tipo de equipamento informático.
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A identificação dos alunos que vão receber os equipamentos, bem como a sua distribuição, será assegurada pelos agrupamentos escolares, que conhecem
de forma mais direta e no terreno as necessidades de
cada aluno.
A ideia é que os alunos mais carenciados ou sem
equipamento possam ter acesso ao sistema de ensino
“virtual” atualmente em vigor, medida que se aplica
aos jovens do 1º Ciclo( 1º, 2º, 3º e 4º Anos), do 2º Ciclo(
5º e 6º Anos) e ainda ao 3º Ciclo( 7º, 8º e 9º Anos).
“A trabalhar em permanência a Câmara Municipal prepara ainda mais ações que a seu devido tempo
dará conhecimento aos penafidelenses, com o único
objetivo de que juntos vamos vencer”, adiantam numa
nota enviada para a comunicação social.

sidade do relançamento da economia em setores estratégicos, particularmente fustigados com esta pandemia, como
é o caso do turismo (hotelaria e restauração) e do comércio
local.
Para o presidente da Câmara, Antonino de Sousa, ”estes
não são tempos de combate político mas sim de união em
torno deste combate que a todos deve mobilizar pela saúde
dos portugueses, a sua proteção social e a preservação das
empresas”.
“Sabemos bem que esta é uma crise com consequências
para as famílias e para a economia. Em Penafiel, o Município fez e continuará a fazer a sua parte para proteger a
saúde dos penafidelenses, apoiar as famílias e defender a
economia local. Mas precisa de ajuda noutras áreas, que
são da competência do governo. Por isso este apelo, que
quero crer será bem acolhido pelo Primeiro Ministro, para
que juntos possamos criar todas as condições para ajudar
as pessoas a terem mais condições para enfrentar crise”.
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MEDIDAS DE APOIO COVID 19
ALARGADAS AOS BOMBEIROS

A Câmara Municipal de Penafiel continua fortemente dedicada a chegar a todos os Penafidelenses,
para combater a pandemia do COVID19 e minimizar
o impacto junto das pessoas, das empresas locais, e
também junto daqueles que estão na primeira linha
de combate ao Covid-19, como é o caso dos bombeiros.
Com apoio dado desde o início da crise, a Câmara
Municipal decidiu reforçar com ainda mais medidas
os bombeiros voluntários, das três corporações do
concelho, com a distribuição de 3000 máscaras cirúrgicas, realização de testes do Covid-19 aos bombeiros,
que, neste momento, estão mais na linha da frente, e
ainda um apoio financeiro extraordinário para minimizar a perda de receita das corporações.

Os testes do Covid-19 para os bombeiros vão ser
realizados aos 110 homens e mulheres que estão no
terreno, na primeira linha de combate à pandemia,
constituída por 50 elementos dos B.V. Penafiel, 30 dos
B.V. Paço de Sousa e 30 da corporação de Entre-os-Rios.
Para o presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa “esta é uma crise sem precedentes e temos de chegar a todos os quantos precisam e na medida em que precisam. Os bombeiros
voluntários do nosso Concelho têm sido autênticos
heróis, homens e mulheres sem visibilidade pública
que estão a ter um papel fundamental numa luta
sem quartel”.

“É de louvar o seu sacrifício e entrega ao próximo
e por isso mesmo decidi reforçar os apoios às nossas 3 corporações para que tenham mais e melhores
formas de se protegerem e de combater uma crise de
saúde pública, onde o seu papel, tantas vezes esquecido, é fundamental. Merecem o nosso total respeito
e gratidão”, realça.
O Município de Penafiel, além das inúmeras ações
que não têm visibilidade pública, já lançou, desde o
início da crise, diversas iniciativas de apoio.
A Câmara Municipal de Penafiel, que tem um gabinete de crise montado desde o início para o efeito,
continuará atenta a todas as medidas que possa ainda vir a implementar para apoiar os penafidelenses.

CÂMARA PENAFIEL NÃO VAI COBRAR
DERRAMA EMPRESAS
A Câmara Municipal de Penafiel não vai cobrar derrama às empresas com um volume de negócios até 150 mil
euros, taxa referente ao exercício de 2019, e que deveria
ser paga, pelos empresários penafidelenses, até ao final do
mês de maio.
Esta medida, criada pela Câmara Municipal no âmbito
do Plano Municipal “Juntos Vamos Vencer” de apoio às famílias e de resposta ao Impacto do COVID – 19 na economia local, carecia de autorização da Autoridade Tributária,
o que, entretanto, já se verificou.
A derrama é um imposto municipal que incide sobre o
lucro tributável das pessoas coletivas, cabendo ao Municípios fixar a respetiva taxa anualmente.
Recorde-se que no início desta crise pandémica provocada pelo Covid19, a Câmara Municipal de Penafiel apresentou o Plano Municipal “Juntos Vamos Vencer” de apoio
às Famílias e de Resposta ao Impacto do COVID – 19 na
Economia Local com 25 medidas concretas e divididas em
três partes. Uma primeira refere-se às medidas de prevenção e contenção do vírus, permanentes, a segunda parte
constituída pelas medidas e ações de apoio às famílias penafidelenses em situação de vulnerabilidade ou agravadas
pela situação de pandemia, e uma terceira parte integra
um conjunto de medidas que pretendem dar resposta ao
impacto do covid-19 na economia local.
Para mais informações ou esclarecimentos contactar a
linha de apoio do Plano Municipal “Juntos Vamos Vencer”
por e-mail para o endereço Juntosvamosvencer.covid19@
cm-penafiel.pt ou por telefone através do 255 710 714.
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HOMENAGEM
AOS QUE
CUIDAM
DA SAÚDE DE
TODOS
Texto : Miguel Carvalho

São muitos dias em permanente dispositivo na persecução dos cuidados de saúde aos milhares de infetados com
Covid-19 que chegam às unidades de saúde para que possam ser tratados na esperança de recuperar desta enfermidade. Ninguém arreda e por mais que seja a agitação,
o cansaço ou até desespero, permanecem, até ao limite,
para cuidar de quem precisa.
São bombeiros, enfermeiros, médicos, auxiliares de
ação médica, voluntários, mas também auxiliar de geriatria, pessoal técnico, assistentes, farmacêuticos, profissionais de limpeza e tantos outros que, mais ou menos
expostos na sua atividade profissional, dão tudo quanto
podem para que nada falte ou falhe nos cuidados de saúde.
Chamamos-lhe heróis, aplaudimos da varanda, admiramos a sua coragem, absoluta entrega, acreditamos, com
a maior confiança e esperança, na sua perseverança. Havemos de vencer e sabemos, com a maior das superações,
que tudo farão para honrar a vida de quem dá totalmente
de si para cuidar e salvar.
No Dia Mundial da Saúde, que assinalámos a 7 de abril,
neste ano de hedionda pandemia, provocada pelo flagelo
da propagação mundial do vírus Covid-19, este dia assumiu contornos de enorme admiração, respeito pelo esforço e dedicação extrema de todos aqueles que, na linha da
frente deste combate, têm dado tudo quanto podem pela
prestação dos melhores cuidados de saúde.
Na mesma data evoca-se também o Dia do Jornalista,
e quantos estão na linha da frente, arriscando a vida pelo
direito de informar. É pelo seu olhar, pela voz, objetiva
da máquina de fotografar ou filmar, mas pela palavra, a
escrita, que ficam os registos de tudo o que acontece factualmente.
Nesta reportagem percorremos alguns perfis, páginas
ou grupos nas redes sociais para sentir como os nossos
profissionais de saúde em Penafiel se sentem e vivem estes dias de luta contra um poderosíssimo inimigo invisível, reconhecendo o seu altruísmo, mas também o quanto estão sensibilizados pela onda de solidariedade e pelo
imenso reconhecimento que a sociedade, em gestos mais
ou menos simples, tem demonstrado.
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“A atual onda de
solidariedade dos
portugueses nunca
tinha sido vista até
aos dias de hoje!
São inúmeras as
ofertas que nos vão
chegando todos
os dias e cabe a
nós agradecer e
continuar a fazer
o nosso trabalho
da melhor maneira
possível”

Numa mensagem o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS),
Carlos Alberto, realça o “privilégio que é ser presidente do
CHTS neste momento de missão dura, mas tão gratificante pelo sentido último do nosso trabalho: SERVIR-VOS”.
“Numa época em que a nossa vida coletiva é posta à
prova e de um modo que nunca nenhum de nós tinha
sequer admitido nos seus mais recônditos pensamentos,
quero aqui deixar uma mensagem simples a toda esta
vasta população do Tâmega e Sousa (520.000 pessoas
de 12 concelhos localizados em 4 distritos, mais de 5% da
população portuguesa). Gente laboriosa, trabalhadora,
empreendedora e generosa que, sem que nada o fizesse
prever, se vê de repente perante este inimigo invisível a
que chamaram de COVID-19”, refere Carlos Alberto.
“Os mais de 2100 colaboradores do Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa (CHTS) tudo têm feito e vão continuar
a fazer para garantir a melhor assistência médica neste
período”, assegura.
O Centro Hospitalar, com unidades em Penafiel e Amarante, reconhece o quanto tem sido gratificante ver a dinâmica da sociedade civil, nas suas mais diversas dimensões, a mobilizar-se em solidariedade e apoios coletivos,
sejam mais ou menos expressivos, mas cada um em função das suas possibilidades.
“Permitam que humildemente vos diga o quanto sensibilizado estou por todas estas demonstrações de solidariedade”, sublinha Carlos Alberto.
A oferta, com entrega no dia 3 de abril, da CIM do Tâmega e Sousa, de 11 ventiladores ao CHTS merece uma
expressão de “gratidão”.
“A enorme população do Tâmega e Sousa ficar-vos-á
grata por este gesto que vai significar um aumento na segurança dos cuidados de saúde que poderemos prestar”,
enaltecem.
“Há coisas que nunca são de mais repetir e, por isso,
mais uma vez muito obrigado a todas as pessoas, entidades e empresas da região que têm vindo a oferecer a sua
ajuda, bens ou serviços ao CHTS e aos seus profissionais”,
lê-se no facebook do CHTS.
“Com toda esta energia positiva que se vai construindo no apoio à vasta população do Tâmega e Sousa vamos
certamente vencer estas adversidades”, afiançam.
Mas os reconhecimentos ao esforço dos profissionais
de saúde multiplicam-se das mais variadas formas: “Vestem todas as cores! Despem os coletes e dão o corpo às
balas! Peço muito pelos meus e com a mesma fé e força
peço pelos vossos ... que infelizmente estão privados da
vossa companhia!”.
Entretanto há histórias simples que comovem: “Muitas
vezes uma pequena oferta produz grandes efeitos. Martina, uma jovem de 16 anos, de Oldrões, Penafiel, a viver
no estrangeiro, pediu aos pais para doar ao Hospital de

Penafiel, em fruta, o valor da sua mesada, para ajudar os
que todos os dias cuidam de quem mais precisa”.
Noutra publicação a admiração pela imensa generosidade que chega de todos os lados: “A atual onda de solidariedade dos portugueses nunca tinha sido vista até aos
dias de hoje! São inúmeras as ofertas que nos vão chegando todos os dias e cabe a nós agradecer e continuar a
fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível”.
“Obrigado por nos enviar este desenho maravilhoso.
Ficou colado na parede da nossa copa onde todos os dias
os profissionais de saúde comem as suas refeições, relembrando sempre qual o nosso principal objetivo: SALVAR
VIDAS”, lê-se.
Já os Bombeiros Voluntários de Penafiel refletem que
“a bondade das pessoas não tem preço!”.
Em Paço de Sousa os bombeiros revelam que têm sido
várias as entidades e particulares que os têm abordado
com inúmeros apoios.
“Estamos de coração cheio, gratos pela onda de solidariedade que diariamente nos chega às nossas instalações”,
anotam estes valentes soldados da paz.
Por seu turno a corporação dos Bombeiros de Entre-os-Rios reconhece a sua missão apesar das circunstâncias
nesta “fase menos boa”: “Somos, uns dos muitos que estamos na linha da frente, a prestar todo o apoio necessário
à pandemia, assim como o socorro à população em geral.
Desta forma, agradecemos a todas as empresas e população em geral, que nos apoiam”.
Fica ainda o reconhecimento da família, que acompanha a sempre difícil partida daqueles que vão para o desempenho das suas competências profissionais na linha
da frente do combate a esta pandemia.
“Neste momento de dor, tristeza e cenário de guerra,
em silêncio, sofro pela tua partida, breve ou não! Mas fico
aqui sempre à tua espera! No final vai ficar tudo bem!! És
o meu orgulho, tens o meu reconhecimento, espero que
no futuro a sociedade nunca mais se esqueça de todos
vós, afinal estamos todos nas mãos dos profissionais de
saúde!! Com muita humildade, vergo-me perante todos
vós”, escreve Marco Silva.
Depois e por fim, não podemos concluir esta reportagem, sem partilhar algumas das angústias, mesmo que
no pico das agruras deste exigente combate, de quem está
a dar tudo nas unidades de saúde.
“Ainda não temos outra forma de controlar esta doença
que não seja o isolamento social e a persistência das medidas de desinfeção”, refere o médico Pedro Melo Lopes,
realçando que “afinal, este vírus mostra-nos o quanto a
vida é e pode ser simples. Nós é que tornamos complexa”.
E concluímos: “Estamos numa fase da nossa vida, onde
ninguém consegue prever o que vai acontecer no dia seguinte. Resumindo estamos em tempo de “Guerra” onde o
inimigo é invisível e perigoso”.

ASSISTA
AO VÍDEO
NO NOSSO
CANAL
YOUTUBE
SUBSCRIBE
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CAIXA SOLIDÁRIA EM PENAFIEL

PARA PARTILHA DE BENS ALIMENTARES
Texto : Guilherme Ribeiro

Um grupo de penafidelenses está a dinamizar uma ação
espontânea de solidariedade aderindo ao movimento nacional “Caixa Solidária”, que consiste tão simplesmente
em disponibilizar uma caixa onde pode deixar ou recolher bens alimentares.
“Através da CaixaA Solidária é disponibilizado, em vários locais, uma caixa, um armário, qualquer coisa, onde
as pessoas podem colocar bens de primeira necessidade,
com o objetivo de ajudar quem não pode comprar”, explica
Sandra Santos, uma das promotoras desta iniciativa solidária na cidade de Penafiel, realçando o lema que define esta
ação: “leve o que precisa, deixe o que pode”.
A primeira Caixa Solidária em Penafiel foi colocada junto ao Centro Comercial Brasília, no centro da cidade, e a
adesão, explicam as promotoras da iniciativa, está a ser
gradual, respeitando a espontaneidade do gesto de quem,
na medida das suas possibilidades, pode ajudar. Entretanto
também foi disponibilizada mais uma Caixa Solidária na
Sede do FCP Penafiel, situada no Edifício Cavalum.
“A partilha na nossa Caixa Solidária parece estar a chegar à população, pois todos os dias aparecem novos bens
sem serem colocados por nós”, explicam, comentando que
vão fazendo um acompanhamento regular para “ir verificando como se encontra a caixa, quando vazia deixamos
sempre alguma coisa”.
O objetivo desta ação solidária, com cada vez mais adesão a nível nacional, é muito simples, como explicam no
grupo de facebook Caixa Solidária, que já tem cerca de 90
mil membros: Colocar uma caixa no seu bairro com bens

CIM TÂMEGA
E SOUSA
DISPONIBILIZA
PORTÁTEIS
ALUNOS
REGIÃO

alimentares e de higiene - “Leve o que precisar, deixe o que
quiser”, para que seja gerado um espírito de entreajuda quem pode contribui com bens na caixa e quem precisa,
leva.
A dinâmica da Caixa Solidária é simples e pretende disponibilizar bens de primeira necessidade em pequenos
aglomerados populacionais de forma a que todos possam
contribuir de forma “individual, voluntária, à medida das
possibilidades de cada um”.
“A ideia é mesmo ir ao local. Temos apelado a várias pessoas que façam o mesmo noutros locais”, refere Sandra
Santos, realçando que o objetivo da ação é ter, num local
de residência, devidamente sinalizado com cartaz identificativo da iniciativa e respetiva finalidade, onde as pessoas,
conforme a sua necessidade, deixam ou levam algum bem
alimentar ou mesmo de higiene.
“Quem quiser ajudar tem que se dirigir ao local onde temos uma pequena caixa e deixar o seu contributo. A ideia
a envolver a população no projeto”, anota.
Esta ação solidária começou por iniciativa de Nuno Botelho, que colocou a primeira caixa em Carcavelos e desde
então tem-se multiplicado caixas por todo o país, contabilizando-se neste momento 2 148, que estão sinalizadas num
mapa disponível no grupo de facebook Caixa Solidária.
Para aderir, explicam no grupo, basta reunir bens de primeira necessidade numa caixa, devidamente higienizada,
tal como alimentos e produtos de higiene pessoal, identificar com os cartazes disponíveis em ficheiros. Escolher a
localização e partilhar no grupo e no mapa.

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM
do Tâmega e Sousa) vai disponibilizar os recursos informáticos adquiridos no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa
aos alunos que não dispõem dos meios necessários para o
acesso ao ensino à distância.
A ação integra-se no quadro do atual contexto de pandemia e das medidas decretadas na área da educação,
nomeadamente a suspensão das atividades letivas presenciais e consequente recurso às metodologias digitais.
No total, são mais de 1200 os portáteis e tablets que as
escolas da região têm ao seu dispor para empréstimo aos
alunos. Pretende-se, desta forma, garantir que os alunos
mais desfavorecidos e que não dispõem de recursos tecnológicos adequados ao ensino à distância tenham acesso a
todas as ferramentas necessárias.
Esta iniciativa insere-se no âmbito da estratégia educativa Tâmega Sousa Educa, que contempla duas ações de integração da tecnologia nos processos de ensino: a dinamização
de atividades de iniciação à programação e robótica e a criação de ambientes educativos inovadores, também conhecidos como “Salas Educativas do Futuro”, que, no conjunto,
representam um investimento superior a 800 mil euros.

De referir que, a par da aquisição de equipamento informático e da instalação de 17 Salas Educativas do Futuro,
no âmbito deste Plano foram também ministradas ações
de capacitação aos docentes para a utilização das mesmas.
O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa é promovido pela CIM do
Tâmega e Sousa, que integra os municípios de Amarante,
Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira,
Penafiel e Resende, sendo cofinanciado pelo Norte 2020,
Portugal 2020 e União Europeia, através do FSE – Fundo
Social Europeu.

PUB
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HOMENAGEADOS NA ESCRITARIA
ESCREVERAM A PENAFIEL
Penafiel transforma-se e
é impossível não
“tropeçar” na obra e na
vida do autor
homenageado, com
dezenas de iniciativas

Os escritores homenageados do Escritaria, em Penafiel,
recordam o festival literário com saudade e gratidão e pedem que não se desista. Lídia Jorge, Pepetela, Manuel Alegre, Pilar del Rio (Fundação José Saramago), Alice Vieira,
Mário de Carvalho, Mário Cláudio e Mónica Baldaque
(filha de Agustina), enviaram textos com mensagens encorajadoras dedicadas às pessoas de Penafiel.
Num momento difícil que o Mundo e Portugal atravessam, os autores homenageados pelo Festival Literário
Escritaria não se esqueceram de Penafiel e dirigiram a
todos os penafidelenses apelos e mensagens de esperança

em dias melhores, são oito os escritores homenageados e
ainda familiares diretos que escreveram a Penafiel, cidade que lhes rende homenagem num dos maiores festivais
literários nacionais.
O Escritaria, que já conta com 12 edições, é o único festival literário que se dedica a homenagear um escritor vivo
de língua portuguesa. Durante uma semana, a cidade de
Penafiel transforma-se e é impossível não “tropeçar” na
obra e na vida do autor homenageado, com dezenas de iniciativas desde teatro, animação de rua, exposições, apresentação de livros, música e muito mais.
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“Penafiel continue a ser capital de palavras"
Pilar del Rio, Viúva de José Saramago
Vivemos dias difíceis, dias em que, fechados em casa,
pensamos em ler, ouvir música, ver teatro, filmes, ligar-nos
à cultura, essa que tanta falta nos faz em momentos como
estes, mas à qual tantos dedicam pouca atenção quando
tudo corre à velocidade normal.
Mas é também nestes dias que recordamos coisas que
vivemos nesses dias normais e felizes, como os de 2009,
quando a segunda edição da Escritaria homenageava José
Saramago, depois de no ano anterior ser dedicada a Urbano Tavares Rodrigues.
Durante cinco dias, a cidade de Penafiel encheu-se de
palavras do Prémio Nobel português. Pelas ruas, nas montras de lojas, frases de romances, momentos de desassossego desafiavam todos os que viviam ou visitavam a cidade.
À chegada, um frágil mas bem humorado José Saramago afirmava que ali estava «odiando o mundo, mas bem». E
ali esteve com todos, conversando, andando pelas ruas, assinando livros, apresentando um dos seus últimos e mais
desafiadores romances, Caim. No final diria: «Penafiel deveria servir como exemplo de que iniciativas como esta podem acontecer em qualquer lugar, bastando que as pessoas
queiram».
Hoje, quase onze anos depois, queremos que outras Escritarias voltem a acontecer, que Penafiel continue a ser
capital de palavras, que a Cultura seja respeitada como
merece.

“Aqui em Penafiel celebrou-se Agustina numa vida
de imenso trabalho e de luta”

Mónica Baldaque, filha de Agustina Bessa-Luís

Lembrar Agustina.
Uma lembrança é um gesto: um cumprimento, um agradecimento, que pode ser breve, ou pode perdurar por gerações.
Aqui em Penafiel celebrou-se Agustina numa vida de
imenso trabalho e de luta, compensada (se precisa de ser
compensada) pelo reconhecimento, que é a voz ou o silêncio de todos aqueles que pararam, mesmo brevemente, e
tomaram contacto com o exemplo desse percurso – generosamente, afinal, com esforço, e espanto.
Foi muito bonito ver uma obra daquela dimensão ali
junta, e tantas vezes repartida por lugares da região, e
aquele para sempre assinalado - Vila Meã, a Casa do Paço,
a Casa da Sibila.
Eu não quero dizer que Agustina apenas foi lembrada
na Escritaria de 2010. Quero que permaneça, presente, livre, por todos os lugares do mundo por onde andou, com a
sua comitiva de personagens que criou, e a quem conferiu
o dom da palavra.
Agustina tantas vezes reclamou a sua necessidade de silêncio, de isolamento, para escrever, para se poder dedicar
a conhecer a alma das pessoas.
Eu digo: entreguemo-nos a este tempo que parece de Juízo Final, que se tornou personagem simbólica nas nossas
vidas, para pensar: quem somos, o que temos entre mãos, e
o que nos exige o Dom da Vida.
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Lídia Jorge

“Esperamos voltar em breve
às ruas cheias de bulício e alegria”
Passaram já três Outonos sem ter ido a Penafiel, mas tenho a ideia de que sempre estou a caminhar na direcção
dessa cidade de onde trouxe recordações maravilhosas.
Lembro as ruas, os cafés, as igrejas, as lojas, os parques, os
hotéis, a biblioteca, o museu, e sempre recordo o burburinho das pessoas, habitantes e visitantes, num vaivém de
alegria. Agora imagino todos esses espaços sem ninguém.
Os carros parados junto aos passeios, as portas fechadas.
Também os habitantes de Penafiel se trancaram em casa.
Porque esperamos?
Esperamos todos por que a normalidade regresse, as
pessoas deixem de ficar doentes e de morrer. Esperamos
voltar em breve às escolas, ao trabalho, aos espectáculos,
às ruas cheias de bulício e alegria. Atrás das janelas esperamos. Esperar em casa significa salvar vidas. Que estranho
que tudo isto é, que surpreendente. Como precisamos que
aconteça alguma coisa boa, inesperada e nova, para nos fazer felizes. Queria ter palavras certas para este momento
incerto e não encontro.
Aqui seguem as que encontro.

“DEVO-VOS O MAIS CALOROSO DOS AFECTOS,
ESSE QUE VIVI CONVOSCO”
MÁRIO CLÁUDIO

QUERIDOS AMIGOS DE PENAFIEL:
DEVO-VOS O MAIS CALOROSO DOS AFECTOS, ESSE
QUE VIVI CONVOSCO AQUANDO DAS JORNADAS DA
“ESCRITARIA”, QUE TÃO GENEROSAMENTE ME DEDICARAM.
GUARDO NO MEU CORAÇÃO A MEMÓRIA DOS
DIAS QUE ENTÃO VIVI.
E É DO CORAÇÃO QUE VENHO PEDIR-VOS, AGORA
QUE TENTAMOS EMERGIR DO PESADELO DA PANDEMIA, QUE VOS DEFENDAIS, E NOS DEFENDAIS, DE
UM RETROCESSO QUE PODERÁ SER MAIS TERRIVEL
AINDA, SE A PRUDÊNCIA NÃO SE MANTIVER COM
CORAJOSA FIRMEZA.
QUERIDOS AMIGOS DE PENAFIEL:
MANTENHAM-SE EM CASA, NÃO FACILITEM, E
ACREDITEM NUM FUTURO MELHOR PARA TODOS
NÓS.
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“Quando tudo isto passar—quero encontrar-vos
todos outra vez em Penafiel”
ALICE VIEIRA

A Escritaria foi, talvez, a maior homenagem que me fizeram. Por isso a cidade de Penafiel tem sempre um lugar
muito especial no meu coração.
Eu não fazia a mínima ideia de que se ia passar—e de
repente vejo uma cidade inteira a falar de mim. Por toda
a parte. São cartazes, montras (nunca me esqueci daquela
montra de uma loja de soutiens com o meu retrato…), muros dos jardins, ruas.
E há teatro de rua, com o meu querido Moncho Rodriguez, e serenatas, e visitas a escolas, quase sempre com pequenos teatros retirados de cenas de livros meus, e visita à
biblioteca, e aquela extraordinária Troupe de Palavras Vivas, com os mais velhos a interagirem com os mais novos.
E a sessão “a sério”, com muitos convidados a falarem de
mim, e mais uma entrevista de vida com o meu querido
Luis Osório, e a inauguração do meu busto em ferro—e a
oferta da Chave da Biblioteca Municipal
Lembro-me de tudo agora, que estou aqui, como todos
nós, trancada em casa sem poder pôr o pé na rua. Tempos
difíceis. Tempos complicados. Mas tem mesmo de ser assim. Eu sei que é difícil—mas o que é que se faz dentro de
casa?... Tanta coisa… Por exemplo, porque não começam a
escrever histórias? Ou um diário dos dias de quarentena?
E que tal irem buscar uns livros que vocês têm lá na prateleira e em que nunca tocaram…
E na net há tantos artistas que gravaram as suas peças
ou os seus recitais de música, e é tão bom assistir, sentadinhos na cadeira e a beber um chazinho quente (dizem que
faz muito bem…)
E quando tudo isto passar—quero encontrar-vos todos
outra vez em Penafiel. Com uma Escritaria melhor que todas as outras.

“E o nome de Penafiel ecoe sempre como aquele «locus
amoenus» em que um dia fomos felizes”
Mário de Carvalho

Grata memória guardo da «Escritaria» que na bela cidade de Penafiel tanto me honrou. Quem me conheça mais
de perto saberá como sou avesso a deslocações, viagens e
exposição pública. Mas o convite foi-me endereçado com
tal simpatia, tacto e boa-vontade que não pude (não quis)
eximir-me a este convívio.
Lá me pus a caminho e em boa hora, porque a recepção
em Penafiel bem prazenteira foi. Acompanhamento atento, sem deixar de ser discreto, acolhimento amável da população, e a surpresa de ver o nome ou imagem, sobremaneira dos livros, em cada praça, cada loja, cada recanto. E os
textos ditos, representados, evocados a cada instante. Inesquecível, mesmo para quem seja atreito ao esquecimento.
No ano seguinte, já conhecendo os cantos à casa, tive
oportunidade de manifestar a minha admiração por Lídia
Jorge quando a escritora, por sua vez, foi homenageada. E
só confirmei a excelente impressão de antes.
É sabido que Penafiel passa por um momento difícil.
A pandemia resolveu tomar a cidade de ponta. Mas estou certo de que os naturais saberão vencer este transe,
cumprindo para o efeito as normas, afinal simples, que as
autoridades sanitárias recomendam. Para que haja mais
Escritarias, mais trocas culturais, mais iniciativas prestigiantes. E o nome de Penafiel ecoe sempre como aquele
«locus amoenus» em que um dia fomos felizes.
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PEPETEA

“Persistência. E fé na capacidade do
humano em enfrentar os desafios”

Num momento difícil para o mundo, escrevo para as
pessoas de Penafiel e suas instituições culturais e de ensino, as quais me receberam de maneira inesquecível há
dois anos. Quis a cidade que fosse homenageado na Escritaria de 2018 e, pela primeira vez na minha vida, vi uma
cidade inteira virada para um escritor, fazendo-o acreditar
que a sua obra afinal era mais importante do que ele próprio imaginaria.
Guardo na memória os rostos alegres, atentos em alguns
momentos, mais graves noutros, mas sempre interessados,
de jovens e adultos, que se juntaram várias vezes para as
diferentes actividades em que os meus livros eram revividos, servindo de pretexto para alguma manifestação
artística ou conversa literária. Muito tenho falado dessa
experiência que me foi concedida, e nela tenho pensado
com carinho particular.

Fiquei ligado a Penafiel de forma sólida. E solidária.
Nesse sentido, venho fazer um apelo fraterno. Não tenho
a vossa experiência de contacto próximo com um vírus
que se tornou o actual inimigo principal da espécie humana, pois no meu país ainda há poucos casos. Estamos
no princípio de um pesadelo que para vós já começou faz
demasiado tempo. Já ouviram e viram muitos avisos sobre
os cuidados a tomar e estão mais ou menos conscientes deles. No meu país, apesar dos esforços dos responsáveis pelo
combate à doença, muita gente não faz ideia do que se trata
nem compreende as orientações, por falta de meios de comunicação e também por pouca literacia. Neste momento,
não fazemos a mínima ideia do que vai acontecer, se escapamos com poucas perdas ou se a trovoada que ouvimos
ao longe é o prenúncio de uma hecatombe, dada a falta de
meios, materiais e humanos, para a evitar.
Em Portugal já se tem noção de como as coisas devem
prosseguir e o papel de cada um na narrativa. Aproveitem
portanto a vossa situação e o muito conhecimento acumulado. Não deixem escapar a ocasião de travar a ameaça.
Basta seguir com paciência os conselhos e avisos constantes, que até mim chegam. E estou a milhares de quilómetros daí. Respeitem as recomendações de que dispõem.
Persistência. Coragem para ficar em casa, fechados. E fé na
capacidade do humano em enfrentar os desafios.
Protejam-se, não facilitem. Os inimigos invisíveis são os
piores. E aceitem este apelo de um verdadeiro amigo.

“Não esqueço o carinho com
que fui recebido durante a Escritaria”

MANUEL ALEGRE

Amigos de Penafiel, penso em vós e não esqueço o carinho com que fui recebido durante a Escritaria.
Lanço-vos um apelo para que combatam o vírus que se
abateu sobre nós da única maneira possível: ficando em
casa. Evitem contactos desnecessários cumprindo as instruções da Direção Geral da Saúde.
Cuidem-se. Um abraço para todos.
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CLIQE AQUI PARA LER ENTREVISTA COMPLETA

“A INCERTEZA É IMENSA
QUANTO AO IMPACTO FINAL DESTA
PANDEMIA NA ECONOMIA”
Texto : Gonçalo Novais

Nuno Brochado assumiu, no início do mês de março,
a presidência da Associação Empresarial de Penafiel
(AEP) para o triénio 2020-2022. Poucos dias depois,
porventura não imaginaria que, no desempenho destas novas funções, iríamos ser confrontados com uma
hedionda pandemia que, como refere nesta entrevista,
constitui grande incerteza e de consequências incalculáveis quanto ao impacto final na economia.
Nuno Brochado, até então vice-presidente da direção
da AEP, sucedeu a Pedro Bessa numa transição pacífica,
marcada pela renovação de novos e jovens elementos
nos corpos sociais daquela instituição.
Com a retoma gradual da atividade económica, depois
de um período acentuado de confinamento geral para
impedir a propagação do vírus Covid-19, o presidente da
AEP revela que está a ser preparado, em conjunto com
a Câmara Municipal, “um plano estratégico mais abrangente a todas as atividades económicas para dinamização da economia local”.
“Para a retoma da economia estamos neste momento
concentrados em ajudar os empresários a reiniciarem a
sua atividade de forma segura, com o objetivo de preservar a saúde e segurança dos seus colaboradores e clientes, durante o período de coabitação com o COVID-19”,
acentua, a propósito do recente lançamento da iniciativa
de “Retoma Segura das Atividades”.
Nuno Brochado revela que, desde o início da pandemia, a AEP “adotou uma ação muito pró-ativa. Não
ficámos parados à espera de sermos contactados para
tomarmos decisões”.

“Quando ocorreu a primeira decisão para o encerramento de diversos espaços e serviços, a AEP já tinha
disponibilizado aos seus associados um plano de contingência. Prevendo o encerramento de outros espaços
comerciais ao público também sensibilizámos os nossos
associados a procurarem outras formas de desenvolverem a sua atividade através das plataformas digitais e
outros meios que pudessem minimizar o impacto desta paragem. Fomos disponibilizando informação sobre
as diversas medidas que o Governo ia disponibilizando
e demos apoio ao cumprimento das mesmas. Promovemos sessões de esclarecimento para que pudessem
esclarecer as dúvidas que todos iam tendo. A nossa
preocupação foi procurar e implementar uma atuação
bastante “próxima” do associado e fomos apoiando no
que era possível”, especifica.
A associação também soube adaptar-se na garantia
dos serviços e permanente apoio aos seus associados,
que “nesta fase não parou e nem sequer abrandou”,
mantendo um sistema de rotatividade do teletrabalho
conjugado com o presencial.
“A maior mudança deu-se na Formação Profissional
ao nível dos Cursos de Aprendizagem onde estamos a
ministrar formação via e-learning. Para tal tivemos de
capacitar os nossos formadores e formandos e que levou
cerca de três semanas a concretizar. Em resumo, transformámos o presencial pelas já existentes plataformas
de comunicação”, ressalva.
Quanto ao cancelamento dos diversos eventos organizados pela AEP durante este ano, o presidente da

ENTREVISTA • Nuno Brochado, presidente da Associação Empresarial de Penafiel

Estamos a preparar
em conjunto com a
Câmara Municipal um
plano estratégico mais
abrangente a todas as
atividades económicas
para dinamização da
economia local. Reitero
uma ideia que é para nós
fundamental a retoma
económica não vai ser
um acontecimento de
determinado momento,
muito menos é um evento
estanque, será um
processo com interações
a vários níveis e com a
ação de vários agentes
prolongado no tempo
associação, esclarece que a decisão “prende-se essencialmente pela responsabilidade social que temos perante a
sociedade”.
“Não seria sensato organizar eventos que promovem
aglomerados e a interação entre os diversos agentes. Esses eventos poderiam potenciar a propagação do vírus.
Contudo, no futuro e caso se verifiquem condições para
a organização de algum evento iremos considerar essa
realização”, afirma.
“Reitero uma ideia que é para nós fundamental a retoma económica não vai ser um acontecimento de determinado momento, muito menos é um evento estanque,
será um processo com interações a vários níveis e com a
ação de vários agentes perlongado no tempo”, evidencia
Nuno Brochado.
Entre os sectores mais atingidos nesta pandemia, com
o confinamento e consequentes restrições decorrentes
do perigo de contágio do vírus, o presidente da AEP reconhece que a hotelaria, restauração e a atividade turística são dos mais penalizados.
“São negócios que vivem do “caixa” diário para honrar os seus compromissos. Este é um setor tido como
altamente exposto em todo o mundo, e sofrem as consequências da dependência do comércio e da livre circulação de pessoas, já muito condicionada em todo o mundo”,
comenta, acentuando que “esta limitação à circulação de
pessoas leva a que atividades ligadas ao setor não alimentar também sejam severamente atingidas”.

www.PENAFIELMAGAZINE.pt

19

“Esta pandemia
também veio demonstrar
que existem uma série
de funcionalidades que
não eram percetíveis e
por isso não estavam a
ser exploradas por parte
dos empresários, que
agora passaram a fazer
parte das suas atividades
básicas e quotidianas”

Contudo, Nuno Brochado, para além do empenho de
todos os profissionais da área da saúde, que tão corajosamente têm estado na linha da frente contra o inimigo,
destaca o valor do sector alimentar.
“Trabalhar hoje, no campo, nas unidades de transformação e embalagem, na logística e nos transportes, nos
espaços de venda, para garantir o abastecimento alimentar, quando toda a pressão social vai no sentido do
isolamento e do encerramento é um ato de coragem. É
de inteira justiça reconhecer a importância deste setor”,
salienta, enaltecendo também os negócios do comércio
local “que fizeram um excelente trabalho de adaptação
a esta realidade”.
“Não desistiram e reinventaram os seus negócios
apostando no comércio digital e nas entregas porta-a-porta”, anota com satisfação.
“Considero que esta crise nos deve trazer ensinamentos de diversa ordem relativamente aos modelos de trabalho e comportamento social. São vários os desafios e
oportunidades que esta pandemia nos proporciona tanto ao nível da organização do trabalho como da prepa-
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ração da sociedade em geral para enfrentar crises como
esta”, afiança.
Quanto ao futuro, um problema desta dimensão universal exige verdadeiras soluções globais.
“A incerteza é imensa relativamente à evolução da
curva epidemiológica, à duração necessária da quarentena e ao consequente impacto final desta pandemia na
economia. Sabemos, no entanto, que esses efeitos vão
ser brutalmente negativos”, considera.
“Com a queda da procura são adiados os investimentos, aprofundando o efeito da queda do consumo. Estes
fatores são agravados pelo medo e incerteza”, sustenta,
reconhecendo que “a grande adversidade será a resistência à mudança, mas ela terá de desaparecer se queremos sobreviver”.
Olhando para dentro, a retoma económica no concelho e na região, o novo presidente da AEP, não tem dúvidas que o principal desafio reside na confiança.
“Desde o início que identificámos como principal desafio a confiança, pelo que no curto prazo o essencial é
dotar a economia local de meios e ferramentas capazes
de dar confiança aos seus consumidores para se retomar
as dinâmicas comerciais”, sublinha.
“Esta pandemia também veio demonstrar que existem uma série de funcionalidades que não eram percetíveis e por isso não estavam a ser exploradas por parte
dos empresários, que agora passaram a fazer parte das
suas atividades básicas e quotidianas”, prossegue, revelando que a AEP poderá ter um papel importante neste
domínio e que, por isso, já estão a trabalhar em algumas
ideias.
A retoma da atividade trará novas oportunidades,
nomeadamente para uma localidade como Penafiel com
uma forte dinâmica e afluência no comércio local: “No
que toca ao comércio de proximidade estamos confiantes que estes negócios vão sobreviver e vão reaparecer
mais fortes e adaptados à nova realidade. No curto prazo
penso que eles terão alguma vantagem sobre as grandes
superfícies, que vão enfrentar profundas dificuldades
para criar laços e relações com os clientes”.
“A AEP está a planear em parceria com a Câmara Municipal um plano estratégico abrangente a todas as atividades económicas para dinamização da economia local. Esse plano está a ser preparado e terá um mix entre
comércio digital, promoção das atividades económicas e

retoma progressiva e segura”, adianta, confiando numa
forte retoma económica.
Quanto às medidas de apoio considera que “o Governo
tem um papel fundamental: garantir um nível de rendimento estrutural aceitável de famílias e empresas numa
lógica agregada e sem marginalizar setores de modo a
passarmos esta redução financeira/económica com o
menor impacto possível”.
“A injeção de meios no sistema tem de ser clara,
transparente e com regras claríssimas, sem burocracia
excessiva. Só assim, as empresas poderão ser um elo
ágil para canalizar os meios para a economia real. Haverá injustiças, mas também não haverá modelos perfeitos”, defende, realçando que “aquilo que as empresas
precisam é de decisões céleres e eficazes que saiam do
papel e se transforem em meios financeiros das empresas”.
Quanto às medidas de apoio anunciadas pela Câmara Municipal de Penafiel, constata que estão vocacionadas “para os mais atingidos por esta pandemia e pelo
que se vê vocacionadas para a população, ou seja, para
aqueles que são os mais vulneráveis”.
“Ao nível económico existiram algumas medidas,
mas penso que ainda não chegou o momento do executivo se focar no sector empresarial, ele virá a seu
tempo. Certamente que no futuro irá haver um reforço do nosso trabalho em conjunto para a dinamização
económica e empresarial porque depois das pessoas e
das instituições, surgem as empresas e, nós, enquanto
associação representativa deles”, conclui.

CLIQE AQUI PARA LER ENTREVISTA COMPLETA

“O ISCE DOURO SERÁ UM PARCEIRO
DECISIVO NO FUTURO DE PENAFIEL”
Texto : Gonçalo Novais

ENTREVISTA • Rui Brito Fonseca, presidente do ISCE Douro

No dia em que o ISCE Douro comemorou o seu quinto
aniversário, desde a sua abertura na cidade de Penafiel,
publicamos no nosso site do PENAFIEL Magazine uma
alargada entrevista com o atual presidente da instituição, Rui Brito Fonseca.
Com um percurso profissional de mais de 20 anos no
mundo académico e empresarial, Rui Brito Fonseca é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais,
mestre em Ciências do Trabalho, e doutorado em Sociologia e, portanto, dotado de conhecimentos académicos
e científicos tão importantes na análise da situação tão
complexa que vamos viver nesta crise inesperada, ao
nível do trabalho, da coordenação política nacional e
internacional, e nas relações humanas, tanto na vida
privada como nas instituições.
Estes contributos serão tão importantes no desenvolvimento de uma instituição de ensino superior que promete trazer a Penafiel um importante fator de competitividade. Com o ISCE Douro, Penafiel oferece à região
uma solução que vem colmatar uma das suas grandes
carências – a da baixa oferta de formação no ensino superior existente no Tâmega e Sousa.
E num mundo do trabalho, do emprego e do desenvolvimento das várias regiões em busca da retoma e consolidação da sua atividade económica, que estará sujeito
a mudanças significativas num futuro muito próximo,
será com o ISCE Douro que Penafiel contará para estar
na vanguarda dessas mudanças, e consolidar a sua centralidade regional enquanto polo dinamizador do Tâmega e Sousa.
“A visão estratégica que pretendo desenvolver no
ISCE Douro passa por vários vetores do domínio interno
que concorrem para o mesmo objetivo de sucesso, e que
passam pela abertura à comunidade, cultura organizacional, corpo docente, oferta educativa, investigação
científica e projeção”, revela.

“ Não tenho dúvidas de
que esta mudança social,
assente na qualificação das
pessoas, irá transformar
positivamente Penafiel, no
espaço de uma década.
Seremos mais competitivos,
mais robustos socialmente
e economicamente,
portadores de uma
crescente mundivisão, sem
perdermos a identidade que
nos distingue das cidades
que nos rodeiam”.

“Depois, tenho um objetivo muito claro que passa
pelo crescente estímulo da investigação científica, com
a criação de um Centro de Investigação do ISCE Douro,
acreditado pela FCT e capaz de ombrear com Unidades
de Investigação e Desenvolvimento, de elevada qualidade e mais anos de antiguidade. Pretendo contribuir para
que ISCE Douro seja a Instituição de Ensino Superior
de referência na região”, acrescenta, reconhecendo que
aquela instituição de ensino “é já hoje uma entidade de
inestimável importância do desenvolvimento regional”.
“Quero que a instituição cresça e contribua de uma
forma ainda mais decisiva para tornar a região do Tâmega e Sousa numa das mais competitivas do Norte de
Portugal, por via da formação de qualidade dos seus trabalhadores e empresários no ISCE Douro. Estou certo de
que o ensino superior é a única via para esse objetivo!”.
“Um estudante que queira vir estudar para o ISCE
Douro pode esperar encontrar um corpo docente de
qualidade, empenhado, dedicado, atualizado e com um
trabalho de proximidade com os seus estudantes”, afiança, considerando que “a receita do nosso sucesso está na
qualidade dos nossos docentes que “vestem a camisola”
pelo ISCE Douro e vivem o seu quotidiano com empenho e dedicação”.
Sobre o momento atual é perentório: “Seria uma irresponsabilidade não ter em linha de conta a enorme
turbulência económica e social que esta pandemia acarreta”.
“Estamos conscientes de que estaremos perante uma
das mais difíceis crises económicas dos últimos tempos.
Contudo, também sabemos que é em tempos de crise,
em que a disponibilidade financeira das famílias é menor, que o ensino superior é o caminho mais rápido para
o emprego e, como tal, para ultrapassar a crise”.
“Não tenho dúvidas de que esta mudança social, assente na qualificação das pessoas, irá transformar positivamente Penafiel, no espaço de uma década. Seremos
mais competitivos, mais robustos socialmente e economicamente, portadores de uma crescente mundivisão,
sem perdermos a identidade que nos distingue das cidades que nos rodeiam”, comenta, ressalvando que o ISCE
Douro é hoje parte dessa mudança em Penafiel, “no
sentido de uma cidade mais moderna e aberta ao mundo, uma cidade que não só exporta para todo o mundo,
como atrai pessoas qualificadas e forma novas pessoas
altamente qualificadas, de múltiplas origens”.
“Estamos na alvorada de um novo modelo de sociedade, assente na conectividade e numa crescente digitalização”, considera, reforçando que “a crise do COVID19
mostra bem como as tecnologias da informação e comunicação e o recurso a aplicações multimédia são essenciais para que o teletrabalho possa ser uma realidade e a
comunicação vídeo entre famílias também”.
Destacando o papel do ISCE Douro com um CTeSP e
uma Licenciatura de Multimédia, uma área de ponta,
onde a empregabilidade é elevada e onde se situa uma
boa parte dos empregos do futuro, está certo que “Penafiel e o Tâmega e Sousa podem tornar-se num cluster
de empresas de multimédia, com um enorme potencial
exportador e criador de riqueza”.
“Hoje já somos um recetor e fixador de pessoas qualificadas. Grande parte dos nossos estudantes são oriundos de concelhos de toda a Região do Tâmega e Sousa e
mesmo de fora desta. O nome ISCE Douro é já símbolo
de qualidade educativa, muito para além das fronteiras
da região, atraindo jovens de diferentes partes do país”,
conclui.
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CLIQE AQUI PARA LER ENTREVISTA COMPLETA

“A MINHA GERAÇÃO VAI TER QUE
SE FAZER À LUTA CONTRA A CRISE”
Texto : Gonçalo Novais

ENTREVISTA • Nuno Brochado, jovem penafidelense, autor da rubrica online Do juridiquês para português

“ A nível económico
acho que vamos ver
reforçada a interferência
da tecnologia no nosso dia
a dia. Vão ser descobertas
ferramentas do teletrabalho
que, entretanto, se podem
vir a perpetuar. E espero
que se compreenda
melhor a necessidade de
a Europa e o Mundo não
estarem dependentes de
um só país produtor de
vários itens essenciais”.
A entrevista com um jovem penafidelense, neste caso o
Nuno Brochado, partiu da vontade de o Penafiel Magazine querer conhecer a forma como os mais novos vivem
momentos que nem as gerações que os antecederam, chegaram a viver.
Quando saímos da campânula de estereótipos acusatórios da falta de interesse que os mais jovens alegadamente
têm face aos problemas que os rodeiam, vamos deparar-nos, na verdade, com uma geração que já nasceu livre, e
está disposta a manter-se livre e inserida num contexto
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global, amplo, onde a cidadania nacional coabite com o sentimento de pertença a um espaço maior do que o território
nacional.
No meio de uma entrevista enormemente enriquecedora, Nuno Brochado falou-nos de como está a viver a
pandemia, e de que forma esta tem afetado as suas rotinas.
Falou também de política, educação, história ou economia,
e daquilo que poderá vir a ser o futuro que espera tantos
jovens como ele. No meio de tudo isto, uma garantia – a de
que nunca virará a cara à luta contra as adversidades que
apareçam.
Podem seguir as reflexões do Nuno numa rubrica da sua
autoria, intitulada “Do juridiquês para português”, disponível no endereço: https://www.instagram.com/nbrochado/
channel/, cujo sucesso tem sido enorme, e a todos os jovens
que queiram partilhar as suas reflexões com a comunidade, fica o convite do Penafiel Magazine para mais entrevistas com uma geração que também deve ter a sua voz, no
futuro de todos.
“Compreendemos que seja difícil tomar decisões nesta
altura. Mas para nós, alunos, a falta de uma linha condutora fixa aumenta exponencialmente (como a curva) o
nosso stress e pode levar-nos a perder o foco. Tentamos ser
as âncoras uns dos outros… já dei por mim a estudar em
grupo, via FaceTime”, refere Nuno Brochado, numa grande
entrevista ao nosso jornal.
“Verifica-se um comportamento cívico dos portugueses
que é digno de nota e muito exemplar. O meu argumento
quanto à “desnecessidade” de declarar o estado de emergência tão cedo prendeu-se muito com isso, saber que, por
livre iniciativa, a maior parte do país já acatava conselhos
antes de serem ordens”, comenta.
E prossegue: “Numa luta constante entre a economia e a
saúde, sabendo que as duas vertentes representam Vidas,
acredito profundamente no trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido e, à data que fazemos esta entrevista, Portu-

gal tem dado mostras de, numa relação de proporcionalidade face aos seus recursos e dimensão, estar a conseguir
combater com grande sucesso o problema. Sem atropelos
democráticos”.
“Acho que o pós-pandemia vai demorar a chegar. Precisamos de vacinar uma grande parte da população e isso
vai demorar. As grandes questões do médio prazo são três,
a meu ver: garantir o funcionamento do máximo de setores possíveis da sociedade, em segurança; proporcionar o
recomeçar da máquina económica (as empresar tem que
produzir e os consumidores adquirir) e para isso o dinheiro tem que circular de uns para os outros, por via do emprego. Se as pessoas mantiverem o emprego então é meio
caminho andado para concretizar esse objetivo, evitar os
problemas sociais e não sobrecarregar o Estado. Por isso
é preferível investir agora do que mais adiante, por meio
dos subsídios de desemprego. Um último problema: a nossa
economia, e a do mundo, vive numa escala de total interdependência entre si, ou seja, nenhum país é autossuficiente”,
sublinha.
Da longa entrevista a Nuno Brochado, que pode ler na
íntegra no penafielmagazine.pt, fica a análise do que pode
mudar depois destes tempos tão conturbados de pandemia.
“A nível económico acho que vamos ver reforçada a interferência da tecnologia no nosso dia a dia. Vão ser descobertas ferramentas do teletrabalho que, entretanto, se podem
vir a perpetuar. E espero que se compreenda melhor a necessidade de a Europa e o Mundo não estarem dependentes
de um só país produtor de vários itens essenciais”.
“A nível social não sou dos que acredita que sairemos
daqui uma sociedade melhor ou mais coesa ou mais solidária. Momentos de crise suscitam sempre a união nacional,
principalmente quando há um inimigo comum. Retomada a
normalidade, na vida de cada uma, toma lugar um conjunto
muito variado de prioridades que dificilmente se conjugarão
em torno de uma manutenção da dita união”, conclui.

CLIQE AQUI PARA LER ENTREVISTA COMPLETA

“É URGENTE TER SISTEMAS
DE DIAGNÓSTICO E
MONITORIZAÇÃO DA DOENÇA”
Texto : Gonçalo Novais

Numa altura em que parecem proliferar, nas redes
sociais e espaços de opinião pública, os infeciologistas e epidemiologistas doutorados na “Universidade
da Vida”, ouvir a ciência é a melhor forma de saber
como resolver as grandes dificuldades e exigências
do nosso tempo.
O investigador penafidelense Pedro Ferreira,
Bacharel em Engenharia Biotecnológica em 2002
e licenciado em Engenharia Biotecnológica pelo
Instituto Politécnico de Bragança em 2004, doutorado em Ciências Médicas no Instituto Karolinska,
em Estocolmo, na Suécia, natural de Entre-os-Rios,
conquistou ainda um primeiro lugar no Programa
Investigador FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) 2015, em que sobressaiu perante mais de
mil e quatrocentos candidatos. Atualmente, exerce
funções como investigador principal do laboratório
do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e
Saúde (ICVS)/3 B’s, da Universidade do Minho.
Na entrevista que deu ao PENAFIEL Magazine,
Pedro Ferreira dá-nos uma ideia de tudo o que já se
sabe sobre o SARS-Cov-2, responsável por esta pandemia, e admite que nesta fase ainda são muitas as
interrogações sobre este vírus, e muito poucas as
certezas.
Falou-se também das medidas de confinamento
adotadas no país, em que o entrevistado expõe a justificação das mesmas e, sobretudo, os objetivos a que
as mesmas se destinam. Neste âmbito, os diferentes
dados da evolução da pandemia registados em vários
países, e até em nações que adotaram posturas diversas face à pandemia, é também um assunto abordado nesta conversa.

Porém, a grande preocupação do entrevistado é a
ausência de um sistema robusto de diagnóstico e monitorização em tempo real, e Pedro Ferreira sublinha mesmo ser urgente a sua implementação. Sem se alongar
muito sobre temas económicos, até porque a orientação
da entrevista ia noutro sentido, o investigador defende
que vai ser o Estado a assumir um papel forte e decisivo
na gestão dos problemas sociais e económicos que advirão deste complexo problema de saúde pública.

“ Não temos um sistema
de monitorização de
propagação de doenças
estritamente necessário
para o mundo globalizado
que temos. As pessoas
têm o direito e o dever de
demonstrar incertezas. E
o sistema tem de fazer o
que lhe compete, que é
conquistar a confiança das
pessoas. Ouvir e investir na
ciência parece-me um passo
acertado nesse sentido”.

Foto : Fidélis Beer Garden & Shop

ENTREVISTA • Pedro Ferreira, penafidelense investigador na Universidade do Minho

“Ainda sabemos muito pouco sobre este vírus.
Criou-se a falsa ideia de que apenas tentamos controlar esta epidemia com medidas de isolamento baseado na sua taxa de mortalidade. Isto é uma ideia
completamente errada. Este desconhecimento sobre
este novo vírus é na realidade a base das medidas
tomadas para reduzir e controlar o surto”, refere,
realçando que “reduzir a propagação deste vírus é
fundamental para reduzir cenários ainda piores do
que o atual”.
“O que se sabe até ao momento é que este vírus
é transmitido inicialmente pelas vias respiratórias.
Isto significa que inicialmente partículas virais são
inaladas e infetam células do trato respiratório. Esta
fase é o que dá origem aos sintomas de tosse e dificuldades respiratórias. Contudo, a Covid-19, doença
causada pelo SARS-Cov2, pode ser mais generalizada causando impacto a nível renal, intestinal e
cardíaco. É por isso que pessoas com historial clinico com síndromes aparentemente não respiratórios
também fazem parte do grupo de risco, como diabéticos, cardíacos, entre outros”, esclarece, realçando
que “o uso de máscara, frequente lavagem das mãos,
e redução do contacto físico nos cumprimentos, irá
mitigar segundos picos”.
“Mas o mais importante nesta fase é a implementação de sistemas de diagnóstico e monitorização
contínua. Não vejo ninguém discutir esta necessidade óbvia. No curto prazo teremos de ter sistemas
de diagnósticos robustos e de «real-time». Isto é algo
que no meu trabalho abordo há algum tempo, mas ao
qual ninguém realmente deu valor. Espero que com
esta situação o panorama mude”, defende.
E atesta: “Há décadas que cientistas e académicos
alertam para a necessidade de alteramos comportamentos e implementar medidas para mitigar cataclismos tanto de saúde como de fenómenos naturais.
Esta situação demonstra que os cientistas tinham
razão. Não temos um sistema de monitorização de
propagação de doenças estritamente necessário para
o mundo globalizado que temos. As pessoas têm o
direito e o dever de demonstrar incertezas. E o sistema tem de fazer o que lhe compete, que é conquistar
a confiança das pessoas. Ouvir e investir na ciência
parece-me um passo acertado nesse sentido”.
“Acho que é claro que o investimento em saúde
e investigação vai aumentar. É claro para todos
os que estávamos numa situação insustentável há
muito anunciada. A nossa antiga realidade criava a
ilusão de necessidades que não precisávamos. Este
período de isolamento foi também de introspeção.
Pelas pessoas com que tenho falado, chega-se à
conclusão de que gastávamos recursos e dinheiro
em coisas completamente supérfluas”, afirma, considerando que “todos percebemos a importância dos
sistemas de saúde e investigação em saúde”.
“Este é um período de adaptação a uma nova realidade. Tecnologicamente pensa-se que evoluímos o
equivalente a dez anos durante este período”, conclui.
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“EM PENAFIEL SOMOS
BONITOS PORQUE
QUANDO É NECESSÁRIO
DAMOS AS MÃOS,
ESTAMOS JUNTOS”
PODCAST • Pe. Rui Miguel Alves,
natural de Boelhe, Penafiel e
pároco na Trofa

PODCAST • Carlos Alberto Silva, presidente
Conselho Administração
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

“PODEM TER CONFIANÇA
NOS PROFISSIONAIS DO
CHTS”
“Numa prova de grande resistência, como foi esta do
combate ao Covid-19, nós conseguimos estar à altura das
necessidades, fomos capazes de dar resposta e julgamos
que a população pode sentir-se confiante”, destaca Carlos
Alberto Silva, presidente conselho administração CHTS,
relativamente ao desempenho do Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa.
Neste podcast avaliamos com Carlos Alberto Silva as semanas agitadas no exigente combate ao temível vírus Covid-19. No Hospital Pe. Américo, em Penafiel, e no Hospital
de S. Gonçalo, em Amarante, ambas as unidades do Centro
Hospitalar, não se pouparam esforços no socorro e prestação dos cuidados saúde indispensáveis aos doentes infetados com o coronavírus.
“Foi uma experiência nova e inesperada. Tivemos que reinventar processos, formas de trabalho, reinventar respostas a anseios, receios das populações e profissionais perante um inimigo invisível”, comenta o presidente do Conselho
de Administração do CHTS, realçando que “foi um período
muito difícil, de trabalho muito intenso e muito focado no
combate ao Covid-19”.
Foram semanas muito longas, complicadas, que exigiram
muito de todos os profissionais de saúde, adaptação de novos espaços e procedimentos, superação humana, e reinvenção de práticas nos cuidados de saúde e na compensação dos afetos.
“Só quem passa pelas situações é que pode sentir de facto
a intensidade destes momentos. São momentos que seguramente vão ficar gravados na memória dessas pessoas”,
afirma.
Passado, aparentemente, os dias e semanas de maior aperto fica o consolo de que o Centro Hospitalar foi capaz de
garantir “uma boa capacidade de resposta”.

Agora, ultrapassado e estado de emergência, é tempo de
retomar, com as devidas medidas preventivas, a atividade normal dos hospitais, os atos médicos não urgentes, as
consultas externas, que no pico do combate ao coronavírus
ficaram suspensos.
O objetivo, assume Carlos Alberto Silva, é cumprir o desígnio do Governo e conseguir chegar ao fim do ano de 2020
sem ter doentes com mais de 9 meses à espera de consulta
para cirurgia.
“Agora vamos também, nesta nova fase, tentar recuperar
o mais rapidamente possível aquelas situações que ficaram
em suspenso”, assegura, ressalvando que “nas consultas
externas os casos urgentes foram sempre acautelados”.
Carlos Alberto Silva, reconhecendo o sacrifício e abnegação de todos os profissionais, revela como foram vividas
por dentro as últimas semanas nas unidades saúde do
Centro Hospitalar. A baixa, porventura por receio, nos
atendimentos gerais dos serviços de urgência, o acompanhamento médico à distância online por vídeo, mantendo a proximidade para maior tranquilidade dos utentes, o
recurso a videochamadas no internamento das enfermarias para compensar a ausência de visitas, as inúmeras demonstrações de solidariedade e reconhecimento demonstradas pela população.
“O CHTS já é um dos hospitais, às vezes injustamente
compreendido, cuja perceção das pessoas é muito boa”,
considera, valorizando a “capacidade de resposta enorme
pelo desempenho dos profissionais, que é realmente muito
grande”.
Sobre o futuro está seguro que “isto vai mudar muito a
nossa rotina de trabalho e em sociedade”.
Mesmo assim, contrariando alguns dos sentimentos dominantes nas últimas semanas, Calos Alberto constata: “A
natureza humana não me deixa suficientemente confortado sobre o que vai ser o futuro e, portanto, temo que muito
rapidamente todo este movimento solidário, de reconhecimento e generosidade, se inverta e venham ao de cima um
conjunto grande de egoísmos”.
Para o presidente do Conselho Administração CHTS uma
eventual segunda vaga desta pandemia “já nos vai apanhar mais bem preparados”.
Fica, contudo, a demonstração da capacidade do Serviço
Nacional de Saúde. “Há muito que digo que o SNS é das
conquistas mais extraordinárias de que todos nos devíamos orgulhar”, conclui.
PUB
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Neste podcast conversamos com o Pe. Rui Miguel
Alves, natural de Boelhe, Penafiel, e pároco na vila
de Coronado e Muro, no concelho da Trofa.
Por ser dia de Páscoa falamos, numa conversa fluída, do papel da Igreja nestes tempos de dúvida, incerteza, mas que se deseja de esperança.
“Devemos viver este tempo como sempre o vivemos,
com realismo e com esperança”, refere, considerando
que se trada de uma “realidade de que não vai ficar
tudo bem, não estávamos habituados a isto, o que aí
vem ainda é um desafio enorme, uma incógnita. Esse
realismo permite que olhemos de frente a questão e
apesar do receio do que aí vem, o medo mantem-nos
vivos, atentos, e por isso vamos dar as mãos como
cristãos, olhando a cruz, nessa esperança de que Jesus é caminho, verdade e vida”.
Sobre as dúvidas do tempo que vivemos, anota que
“nós portugueses falamos muito mal de nós, nem
sempre damos valor ao que fazemos, esquecemo-nos
que somos os melhores em tanta coisa e até nisto
somos uns privilegiados, porque ainda nos conhecemos, ainda há um sentimento de relação que é importante não o perdermos”.
A propósito dos 80 mil euros doados ao Hospital de
S. João para ajudar a combater o Covid-19 o Pe. Rui
Alves ressalva: “O dinheiro que eu estou a dar, não é
meu, é da minha gente, é dos cristãos que quiseram
doar e este é que é o espírito cristão do mundo e que
nós não podemos perdê-lo”.
Sobre o papel da Igreja é perentório: “Não podemos
pedir à Igreja aquilo que é do Estado”.
Considerando-se um apaixonado pela terra de onde
é natural, a freguesia de Boelhe, em Penafiel, o Pe.
Rui Miguel Alves entende que “em Penafiel somos
diferentes, é gente sofrida, trabalhadora, tão digna,
tão boa e que tantas vezes somos capazes de viver
em comunhão”.
“Em Penafiel somos bonitos por isso, porque quando
é necessário damos as mãos, estamos atentos uns aos
outros, encontramo-nos, estamos juntos, lutamos e
sempre fomos capazes de nos refazermos”, sublinha.
Uma conversa simples que vale a pena ouvir...

CLIQE AQUI PARA LER ENTREVISTA COMPLETA

“ESTA PANDEMIA
MOSTROU QUE OS
PENAFIDELENSES SÃO
UM POVO SOLIDÁRIO”

ATUALIDADE
ONLINE

Texto : Gonçalo Novais

ENTREVISTA • Pedro Cepeda, presidente da Comissão Política Concelhia PSD Penafiel
Numa altura em que ultrapassar um grande desafio
coletivo é a prioridade de todos, o PSD tem pautado a
sua atuação parlamentar por uma filosofia de cooperação plena com o Governo em funções, e de oposição a
qualquer tentativa de aproveitamento político de uma
situação de particular fragilidade.
Em Penafiel, o PSD assume responsabilidades acrescidas de governação autárquica, e o líder dos sociais-democratas penafidelenses, Pedro Cepeda, destaca
o trabalho do município na luta contra a pandemia, já
ilustrado com a implementação de várias medidas de
apoio aos penafidelenses, nomeadamente aqueles que
mais afetados serão pela crise que se desenha.
Na entrevista que concedeu ao PENAFIEL Magazine,
Pedro Cepeda elogiou o espírito de solidariedade de empresas e pessoas por todo o concelho na luta contra o
Covid19, naquele que poderá ser o prenúncio do desenvolvimento da atividade económica assente num modelo cada vez mais colaborativo, de união e entreajuda
face a desafios que, individualmente, só a muito custo se
poderiam superar.
“Estamos a viver o momento mais difícil das últimas
décadas e, provavelmente, um dos mais exigente deste
século e, nessa medida, este é um teste à nossa capacidade de superação em termos individuais e enquanto
comunidade”, refere.
“Estou certo que esta pandemia irá provocar uma
transformação do atual modelo económico, irá alterar
profundamente a vida das empresas e os próprios comportamentos dos consumidores. Assim, será determinante que os poderes públicos sejam capazes de implementar medidas para minimizar os custos sociais desta
mudança”, assevera Pedro Cepeda.
“Neste contexto, considero que os futuros desafios
económicos serão muito exigentes e, sobretudo, complexos, mas será fundamental dividir a resposta às dificul-

dades das empresas em duas fases. Em primeiro lugar
será necessário assegurar, durante alguns meses, que as
empresas têm a liquidez necessária para assegurar o pagamento das suas despesas, nomeadamente os salários
e outros custos fixos que qualquer empresa tem mesmo
que não esteja a exercer atividade”, especifica, reforçando que “é fundamental que a União Europeia seja capaz
de dar uma resposta solidária garantindo que os países
mais afetados pelo COVID-19 tenham acesso a mecanismos de apoio para garantir a sua estabilidade financeira
e a programas direcionados para as empresas de incentivo à inovação e ao investimento”.
O líder dos sociais-democratas reconhece que em
Penafiel “tem existido uma excelente articulação entre
todas as entidades envolvidas no combate a este flagelo”.
“A Câmara Municipal de Penafiel foi das primeiras do
país a apresentar um plano integrado de apoio às famílias e às empresas e anunciou um reforço de meio milhão de euros do orçamento para a ação social”, anota.
“Num tempo de grandes incertezas, nomeadamente
para as autarquias locais, este é um ato de coragem e,
sobretudo, de grande responsabilidade social do Presidente da Câmara. Aliás, a este propósito, é justo elogiar
a forma como o Dr. Antonino de Sousa tem liderado a
resposta do nosso concelho a esta pandemia, nomeadamente a postura atenta, responsável e, sobretudo,
eficaz com que tem gerido esta situação de emergência”,
enaltece, realçando também a postura dos presidentes
de Junta do concelho, que “têm sido incansáveis na sensibilização da população, na implementação de medidas
para reduzir o risco de contágio e no apoio aos cidadãos
que estão mais desprotegidos”.
“Acredito que esta experiência será determinante
para vencer as dificuldades e, também, para criar uma
sociedade melhor”, conclui.
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CLIQE AQUI PARA LER ENTREVISTA COMPLETA

“A RESPOSTA A ESTA
PANDEMIA DEPENDE
DA UNIÃO DE TODOS”
Texto : Gonçalo Novais

ENTREVISTA • Nuno Araújo, presidente da Comissão Política Concelhia PS Penafiel

Numa entrevista feita pelo PENAFIEL Magazine ao
líder dos socialistas penafidelenses, Nuno Araújo realçou a importância da união de todos, na superação de
um desafio tremendamente exigente.
Nas suas declarações, são contínuos os elogios à ação
de um Governo e instituições que souberam estar à
altura de uma pandemia de enorme dimensão, e cuja
evolução ainda merece da comunidade científica muitas
dúvidas e poucas certezas.
A nível concelhio, considera as medidas constantes
no plano municipal “Juntos Vamos Vencer” um “primeiro passo” no apoio às famílias penafidelenses, mas reitera a necessidade de implementar medidas mais robustas
e abrangentes, que não se limitem a proteger os que menos têm, mas que estejam ao lado de uma classe média
ainda não recomposta da crise de 2008.
“Este é um momento excecionalmente difícil, que coloca um desafio à humanidade que, nem nos nossos piores
pesadelos, esperávamos viver. Esta crise epidemiológica
tem repercussões no nosso dia a dia, muito semelhantes
a um ambiente de guerra. Não obstante a seriedade e dimensão deste desafio, olho para o futuro com a confiança de que o espírito de solidariedade e cooperação que
caracteriza o nosso povo nos permitirá, através da força
do nosso coletivo, vencer este flagelo”, afirma o líder dos
socialistas penafidelenses, considerando que “até por
comparação a outros países, Portugal parece estar na
linha da frente dos que melhor têm sabido responder a
este inimigo sem rosto”.
“Não é tempo de entrar em concursos de popularidade, é tempo de salvar vidas, salvar os rendimentos das
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nossas famílias, salvar postos de trabalho e salvar as
nossas empresas. Todas as medidas a tomar têm que ter
sempre estes princípios bem presentes e não a sua maior
ou menor popularidade”, ressalva, destacando que o
Primeiro Ministro, António Costa, tem-se revelado um
grande líder, até a nível europeu.
“A estratégia que está a ser adotada está correta, as
medidas a prazo irão surtir efeitos positivos na preservação do emprego e das empresas. Agora todos nós temos a consciência de esta crise será muito difícil de conter e que irá originar muitos efeitos nefastos, dos quais
demoraremos alguns anos a recuperar”, comenta.
E prossegue: “Preocupa-me também os impactos económicos que esta “paragem forçada” possa ter nas nossas empresas e, por isso, nos postos de trabalho que são
essenciais à manutenção dos rendimentos das nossas
famílias. Como comecei por dizer, vivemos tempos verdadeiramente difíceis e vão exigir o que de melhor tem o
nosso povo: solidariedade, cooperação e resiliência”.
“Volto a dizer, a resposta a este problema está na
união do nosso povo, todos temos um papel a desempenhar. A quem exerce responsabilidade políticas, face a
um desafio desta dimensão, compete ter a capacidade de
trabalhar em conjunto com todas as outras forças partidárias na construção de soluções que permitam mitigar
ao máximo os estragos causados à nossa população por
este flagelo. O PS será uma força de colaboração e está
à inteira disposição daqueles que foram eleitos para liderar o nosso concelho, para auxiliar em tudo o que se
mostre necessário na resposta a esta crise: podem contar com o PS”, realça.
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MUNICÍPIO PENAFIEL
CANCELA AGRIVAL

Pela primeira vez desde 1980 e na sequência da pandemia global do novo Coronavírus, a Agrival não
se vai realizar. Este ano, o Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel receberia a 41.ª edição da Feira
Agrícola do Vale do Sousa. A prioridade é conter
pandemia provocada pela propagação do Covid-19 e
portanto a maior feira agrícola do Norte e Centro de
Portugal voltará em 2021.
A Penafiel Activa, Empresa Municipal, entidade organizadora, explica que “após uma avaliação das condições excecionais e da incerteza decorrente do momento que atualmente vivemos, não estão reunidas
as condições necessárias para a realização da Feira
Agrival, no próximo mês de agosto”.
Para o presidente da Câmara Municipal de Penafiel,
Antonino de Sousa, ”a Agrival faz parte do nosso
ADN e é uma decisão difícil de tomar, mas os tempos
são difíceis e primeiro está a saúde e bem-estar dos
penafidelenses e dos milhares de visitantes. Teremos
certamente em 2021, com a ajuda de Deus, uma Agrival com redobrada energia e alegria que nos fará esquecer este momento e que será a oportunidade perfeita para celebrar todo o nosso magnífico território”.
A organização acrescenta que “é importante a ação
de cada um para acabar com o contágio. E eventos
que promovam uma grande concentração de pessoas,
como é o caso da Feira Agrival, potenciam um enorme
risco para a saúde pública. A decisão do cancelamento
foi articulada em estreita colaboração com as autori-
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dades competentes. Esta decisão é para a proteção de
todos, garantindo a segurança e bem-estar do público,
expositores e de todas as pessoas envolvidas na sua
realização. Neste momento, a prioridade é superar
esta pandemia.”
A Agrival acolhe, num espaço superior a 25.000
m2, expositores ligados à agricultura, gado, mas também inúmeras áreas de negócio como maquinaria,
agro-indústria, sector automóvel, imobiliária, gastronomia, novas tecnologias, artesanato ou serviços,
entre outros. Durante os 10 dias, este certame, que recebe milhares de visitantes, oferece, além da vertente
expositiva, concertos de artistas e grupos nacionais e
regionais divididos pelos dois palcos, diversos espaços
de gastronomia, provas de degustação e concursos dedicados a produtos tradicionais, tais como o da cebola
e do melão casca de carvalho, entre outros. Cada dia
é dedicado a um concelho do Vale do Sousa – Castelo de Paiva, Lousada, Marco de Canaveses, Paredes,
Felgueiras, Amarante, Penafiel e Paços de Ferreira e
também a região da Galiza se junta a estes concelhos.
A nível do balanço financeiro, a Agrival tem registado, nos últimos anos, cerca de 10 milhões de euros em
negócios.
Apesar de este ano não se realizar, a maior feira
agrícola do Centro e Norte de Portugal promete dedicar todos os esforços para surpreender o público em
2021, na 41.ª Edição da Agrival, que irá decorrer de 20
a 29 de agosto.
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AE PENAFIEL AVANÇA COM
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM E-LEARNING

A formação profissional da Associação Empresarial de
Penafiel (AEP) vai passar a ser ministrada em regime de
E-learning com todos os formadores devidamente credenciados, informou aquela instituição.
A AEP retomou, na segunda quinzena de abril, as aulas
dos cursos do Sistema de Aprendizagem em formato E-learning, interrompidos a 12 de março, como medida de precaução e contingência devido à propagação do Covid-19.
Segundo Nuno Brochado, presidente da AEP, “pela res-

ponsabilidade que temos na formação de jovens, essencial
para o seu futuro pessoal e profissional, tivemos de reagir
rapidamente para não deixarmos os nossos formandos sem
aquisição de conhecimentos”.
“Vamos arrancar novamente com a formação profissional ao nível da aprendizagem em regime de E-learning e
vamos também lançar as bases para fazermos o mesmo na
formação para adultos em regime pós-laboral”, adiantou.
Para que isso fosse possível, e numa perspetiva de valo-

rizar ainda mais a sua equipa de formação, a AEP ofereceu
a todos os seus formadores e à sua equipa interna o curso
de E-Formador, realizado ao longo destas últimas semanas.
Este curso permite que os formadores adquiram as ferramentas necessárias para poderem dar formação à distância,
e em última análise, é condição necessária para as instituições poderem entrar no regime de E-learning.
“Juntando o facto de termos todos os formadores credenciados ao de termos conseguido cumprir com todas as
exigências do Instituto de Emprego e Formação Profissional, ficámos não só felizes por arrancar novamente com os
nossos cursos internos, mas também por voltarmos a poder
pagar pelo trabalho desenvolvido pelos nossos formadores”,
referiu o Secretário-Geral da AEP, João Pedro Begonha.
A AEP teve e terá sempre o foco no futuro, no sentido de se adaptar à nova realidade pós COVID-19 e às
novas metodologias de trabalho necessárias, para que
os jovens e adultos não deixem de ter acesso à sua formação de base e profissional.
“Este vai ser um processo de aprendizagem para a
AEP e para os nossos formandos, estamos cientes disso
e tínhamos de passar por esta fase. Os nossos formandos vão ter de se adaptar a esta nossa realidade, e se em
última circunstância, a AEP tiver de apoiar algum deles
a nível da cedência de equipamento informático, assim o
fará, porque na instituição que presido ninguém fica para
trás”, rematou Nuno Brochado.
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AEP LANÇA INICIATIVA
“RETOMA SEGURA DAS ATIVIDADES”

A Associação Empresarial de Penafiel (AEP), lançou, esta semana, através do seu website (www.aepenafiel.pt), a iniciativa “Retoma Segura das Atividades”
com o objetivo de ajudar a comunidade penafidelense a reerguer os seus negócios, durante o período de
coabitação com o Covid-19.
Esta iniciativa, pretende divulgar os serviços, equipamentos e produtos de entidades associadas com as
valências especializadas e que permitem proporcionar
todas as condições e capacitar as empresas para retomar a sua atividade profissional, preservando assim a
saúde e segurança dos seus colaboradores e clientes,
dando assim resposta aos empresários sobre três aspetos importantes que têm de ser tidos em conta:
Como aceder a testes COVID de deteção ou imunidade (de duas tipologias);
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Como aceder facilmente a um plano de contingência, higiene e segurança para reabrirem a sua
empresa de forma segura para os seus trabalhadores e clientes;
Onde adquirir todos os equipamentos, sinalética
e serviços nos campos da proteção individual, limpeza e higienização dos seus espaços e viaturas.
Segundo o presidente da AEP, Nuno Brochado,
“esta é mais uma iniciativa que permite cumprir
a nossa missão de apoio ao tecido empresarial,
juntando a vontade de quem quer retomar os seus
negócios em total segurança, à vontade e interesse dos nossos associados que podem ajudar a que
isso aconteça. Consultando a informação no nosso website, qualquer empresário tem logo acesso

à solução integral, ao invés de ter de procurar as
soluções de forma individual e desagregada”.
A Associação Empresarial de Penafiel apelou
também à comunidade que recorresse às empresas que constam no site por serem da sua total
confiança, e no caso de algum associado ter uma
empresa que possua as valências especializadas
numa das três vertentes acima referidas, o mesmo
poderá contactar a AEP no sentido de fazer parte também do rol de empresas que vão vender os
seus produtos e serviços a quem pretenda retomar
a atividade.
“A todos desejamos uma rápida retoma económica, que seja sustentada na confiança e segurança de colaboradores e clientes”, finalizou o presidente da AEP.    
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O QUE MUDA NA RETOMA DA ATIVIDADE COMERCIAL

Com o fim do Estado de Emergência os cuidados devem manter-se, mas o esforço, conforme indicações
do Governo, é que a atividade comece a restabelecer-se gradualmente.
A partir da passada segunda-feira, dia 4 de maio,
o uso de máscara passa a ser obrigatório nos espaços
públicos fechados, nomeadamente na ida a estabelecimentos de comércio e serviços que, alguns deles de
pequena dimensão, já podem abrir.
Segundo o plano apresentado pelo Governo os espaços comerciais até 200 m2, pequeno comércio, preferencialmente com porta virada para a rua, já podem
retomar a atividade comercial. Na lista dos que podem
regressar à atividade, desde 4 de maio, estão ainda os
cabeleireiros, barbeiros, stands de automóveis, conservatórias, serviços de atendimento ao público não concentrados; livrarias, bibliotecas e arquivos. Também os
transportes públicos podem retomar a circulação normal, embora sujeitos a lotação reduzida compreenden-
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do dois terços da capacidade e desde que com cabine no
motorista adaptada de forma a isolá-los.
Cabeleireiros, barbeiros e salões de estética devem
ter atenção que a lotação será reduzida a uma pessoa
por 20 m2. No entanto o atendimento tem que ser feito por marcação prévia e tanto os profissionais como
os clientes são obrigados a usar máscara. Devem ainda ser privilegiados, sempre que possível, os materiais
descartáveis. Nas pequenas lojas de comércio local a
lotação deve compreender cinco pessoas por cada 100
m2.
As lojas do cidadão só retomam a atividade a partir
do dia 1 de junho, mas se o seu cartão do cidadão ou
documento de identificação caducou neste período de
pandemia, o mesmo é válido, pelo menos, até 30 de junho.
Os restaurantes, cafés e outros estabelecimentos hoteleiros só vão poder abrir a partir de 18 de maio e com
condicionantes. Nessa altura a lotação dos restauran-
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tes passará para metade do que têm atualmente para
garantir o distanciamento social necessário. Os estabelecimentos de restauração terão horário reduzido e
devem fechar até às 23h00. A 18 de maio será possível retomar atividade os espaços comerciais até 400
m2, museus, palácios, esplanadas, creches, escolas
(aulas presenciais para 11.º e 12.º anos). As autarquias
podem ainda decidir pontualmente pela abertura
de outros estabelecimentos, nomeadamente espaços
com mais de 400 m2, desde que não concentre muita
gente.
Quanto a atividades desportivas para já só serão
permitidos desportos individuais. Os ginásios vão
manter-se encerrados e o recomeço de atividades
desportivas coletivas só está previsto para a terceira
fase, que começa no início de junho.
Ressalve-se que nos desportos individuais, os balneários não podem ser utilizados e continuam fechadas as piscinas. É proibida a partilha de equipamento
e o limite máximo de pessoas corresponde a seis, caso
seja uma atividade orientada por um profissional, e a
dois, numa situação puramente recreativa. A distância mínima é de dois metros, caso os participantes se
encontrem lado a lado e de seis no caso de uma fila.
Só mesmo a partir de 1 de junho é que os cinemas,
teatros e salas de espetáculos vão começar a reabrir.
Os lugares têm de ser marcados e terá de ser mantida
a distância de 1,5 metros, o que significa que a lotação
será reduzida.
Bares e discotecas não vão abrir em maio. Para já
vão continuar a ser evitados ajuntamentos de pessoas
quer dentro de espaços fechados, quer na rua.
O dever cívico de recolhimento mantém-se e os
cuidados, para aqueles que retomam a atividade ou
os que tenham que sair de casa, deve ser redobrado
não descurando o distanciamento social e a utilização
obrigatória de proteção individual, nomeadamente a
máscara social, que passa a ser obrigatória em todos
os espaços fechados.
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EMPREGO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Adão Barbosa (presidente da APD Paredes), Cristiano Magalhães (embaixador da Associação Salvador e associado
da APD), Gonçalo Novais (diretor do jornal Penafiel Magazine) e Vítor Lopes (dirigente da Inclusão Sobre Rodas
Associação), são os nomes dos quatro homens que pretendem apelar às entidades governativas para o reforço
de medidas de proteção e estabilização dos postos de trabalho de pessoas com deficiência e incapacidade (PCDI),
bem como da agilização de medidas de promoção futura
do emprego entre esta parte da população nacional.
A vulnerabilidade social deste setor da população é desde logo apontada pelos dirigentes naturais dos concelhos
de Penafiel e Marco de Canaveses como a razão nuclear

desta mobilização. “As grandes crises económicas e financeiras geram problemas sociais graves que expõem de
forma clara as grandes fragilidades do sistema, no que diz
respeito ao combate às desigualdades sociais. Na iminência
de tempos difíceis para o nosso país, há muitos portugueses em situação muito frágil, que olham para o seu futuro
com uma incerteza muito grande. As PCDI fazem parte
deste grupo de pessoas em grande risco que, na proximidade de um período de grande turbulência, estão na linha
da frente para serem das grandes excluídas de um mundo
laboral já de si pouco favorável para elas, e que lhes trará
uma redução substancial de oportunidades de emprego, se
nada for feito em sentido inverso”.

Reconhecendo que as exigências que se colocam ao
Governo são brutais em vários domínios, os quatro dirigentes querem assegurar o equilíbrio de medidas a apresentar às entidades competentes, mas são firmes nas reivindicações feitas. “A estabilização da situação laboral das
pessoas já integradas no mercado de trabalho deve ser
uma prioridade imediata, nomeadamente entre as PCDI
que tenham um contrato a termo ou estejam integrados
em medidas de apoio à contratação. A possibilidade de
criar isenções fiscais às empresas privadas que empreguem PCDI, e a prorrogação automática, até um período
máximo de dois a três anos, de todos os estágios profissionais ou contratos de emprego-inserção já em vigor com
estas pessoas, seriam medidas tremendamente eficazes
nesta primeira fase. Paralelamente a isto, era importante
dinamizar as medidas já existentes, e acelerar processos
para a integração destes cidadãos no mercado de trabalho, com especial destaque para o contrato de emprego
apoiado em mercado aberto”.
Garantindo que vão fazer chegar as suas propostas ao
Governo central, os quatro homens, que desenvolvem
atividade associativa em instituições ligadas à inclusão
na zona norte do país, sublinham que este é o tempo
ideal para Portugal mostrar que é uma sociedade inclusiva. “Em momentos complexos como os que vivemos,
o nosso país tem dois caminhos distintos. Ou faz uma
aposta excecional ao nível da inclusão social e laboral das
PCDI, com medidas também elas excecionais e ajustadas
às enormes exigências sociais que enfrentamos, ou então arriscamo-nos a ter todo este conjunto de pessoas a
ser condenadas a uma exclusão social permanente, em
muitos casos definitiva. E na verdade, os PCDI também
querem o seu lugar, de modo a desempenharem o seu papel no esforço coletivo de reerguer o país depois de uma
grande crise. Somos uma grande mais-valia para o país,
mas ainda somos discriminados e ostracizados no acesso
a oportunidades de emprego e realização profissional. E
é pelo emprego que podemos ser uma grande mais-valia
para a comunidade, e conquistar a nossa verdadeira autonomia e integração”.

CIM TÂMEGA E SOUSA APOIA EMPRESAS
A MINIMIZAR EFEITOS PANDEMIA

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa), em parceria com a
consultora Deloitte, está a apoiar as empresas da
região, através da promoção de sessões de esclarecimento online (webinars) sobre os mecanismos
de apoio existentes para as empresas no âmbito do
combate aos efeitos da pandemia de COVID-19.

O primeiro webinar, que decorreu esta terça-feira, incidiu nas medidas laborais e fiscais de apoio às
empresas neste contexto, tendo contado com cerca
de 40 participantes que prestam diretamente apoio
aos empresários da região, nomeadamente técnicos
da CIM do Tâmega e Sousa e dos 11 municípios, dos
gabinetes de apoio às empresas, de associações empresariais, industriais e comerciais e de associações
de desenvolvimento local.
“A atual situação, provocada pela pandemia de
COVID-19, colocou uma pressão acrescida no negócio das PME e, com base nesta nova realidade,
a CIM do Tâmega e Sousa está a desenvolver, em
conjunto com a Deloitte, uma resposta concertada
às principais necessidades dos empresários da nossa
região” explica Telmo Pinto, Primeiro-Secretário do

Secretariado Executivo da CIM do Tâmega e Sousa.
Para Rui Gidro, da consultora Deloitte, “é importante que as PME possam ter um conhecimento claro sobre os apoios estatais previstos – fiscais e legais
–, aplicáveis ao seu ramo de negócio, e, nesse âmbito, foi com sentido de compromisso que aceitámos o
desafio de prestar informação técnica e aconselhamento especializado à Comunidade Intermunicipal
do Tâmega e Sousa, ajudando os gestores a tomar
decisões informadas e ultrapassar da melhor forma
possível este período”.
De referir que o tecido empresarial do Tâmega e
Sousa é maioritariamente constituído por PME, representando mais de 99% do total de empresas da
região. Em 2019, o número de empresas no Tâmega
e Sousa era superior a 39 mil.
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FESTA DO CALDO QUINTANDONA CANCELADA
Foi oficializado o cancelamento da edição de 2020 da
Festa do Caldo de Quintandona.
Numa nota enviada à comunicação social, a comissão
organizadora das festividades dá conta que só em 2021
regressará à aldeia da freguesia de Lagares e Figueira
um dos maiores eventos culturais do concelho de Penafiel.
Já com 13 edições, a Festa do Caldo de Quintandona
desempenha um papel igualmente importante na promoção gastronómica da região, com os visitantes deste
grande evento a terem oportunidade de degustar, todos
os anos, algumas iguarias tradicionais, com o caldo a ser
o grande protagonista das festividades.
O festival, por onde passaram na edição anterior, mais
de 15 mil visitantes, pretende manter a tradição, retomando a realização desta tão apreciada Festa do Caldo
em setembro de 2021.
Durante três dias, a Festa do Caldo agita a aldeia histórica de xisto de Quintandona, em Penafiel, num caldo
repleto de excelentes ingredientes como a gastronomia,
música, teatro e artesanato.
Aquilo que a Festa do Caldo de Quintandona oferece é a possibilidade de assistir a um evento puramente
tradicional. Para um visitante, os motivos de interesse
começam na gastronomia, nomeadamente no caldo, que
aparece em quatro tipos, que são o caldo à lavrador, o
caldo de nabos, o caldo da avó e o caldo verde. A nível
gastronómico destacam-se ainda cozido à portuguesa,
os rojões, o porco assado no espeto, as papas de sarra-

bulho, as carnes grelhadas, a sopa seca ou o leite-creme,
que em conjunto representam a nossa gastronomia local.
Em termos musicais, a oferta do evento baseia-se na
música tradicional, com as atuações de grupos folclóricos, bandas filarmónicas e grupos de matriz tradicional,
de acordo com a identidade da festa.
A Festa do Caldo de Quintandona, que ao longo das
últimas edições tem-se consolidado como um dos maiores eventos da região, conta com o envolvimento da comunidade local, Câmara Municipal de Penafiel e colaboração de cerca de 200 voluntários.
Localizada na freguesia de Lagares e Figueira, Quintandona é uma aldeia típica preservada do concelho de
Penafiel, dotada de uma beleza e arquitetura singulares.
As características arquitetónicas de um património em
que o xisto se combina com o granito amarelo e a ardósia, juntamente com uma magnífica paisagem agrícola e
florestal como «pano de fundo», fazem desta localidade
uma das mais carismáticas do concelho e da região.

ACABOU ÉPOCA DA AFAP
SEM ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS
Terminou a época na Associação de Futebol Amador de Penafiel (AFAP).
Em virtude da crise sanitária atravessada, são dadas
como canceladas todas as provas de futebol e futsal
masculinas e femininas, sem haver atribuição de títulos na presente temporada.
“Deliberou a Direção da Associação de Futebol Amador de Penafiel, que devem dar-se por concluídas as
competições de todos os escalões de futebol e futsal,
masculinas e femininas, não resultando das mesmas
qualquer efeito desportivo imediato. Deste modo, na
presente época não serão atribuídos títulos nas referidas competições”, anunciou em comunicado a AFAP.
“A decisão agora tomada visa proteger a população,
especialmente os jovens e as crianças, que amam o fu-
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tebol, salvaguardando-os e a todos os seus familiares
nomeadamente os mais velhos de perigos bem presentes, desta forma, assegurar-se-á o valor primordial que
é a saúde”, sustentam, reconhecendo “o inestimável papel dos clubes, enquanto promotores do associativismo
e formadores de jovens atletas”.
Salvaguardar a saúde pública é apontado como o
grande fundamento desta decisão, restando agora à
AFAP a preparação da temporada 2020/21.

CLIQE AQUI PARA LER ENTREVISTA COMPLETA

“O RACING FEST É UM MODELO PARA O
FUTURO DO DESPORTO MOTORIZADO”
Texto : Gonçalo Novais

ENTREVISTA • óscar coelho, mentor festival desportos motorizados penafiel racing fest
O penafidelense Óscar Coelho é uma pessoa que exemplifica bem o que significa “fazer o impossível”.
Do sonho à realidade, o Racing Fest transformou Penafiel numa referência em grandes eventos anuais de
desporto motorizado, numa iniciativa que consegue surpreender a cada ano que passa.
Com um sucesso fenomenal na primeira edição, este
grande festival de desporto motorizado impôs-se no panorama desportivo nacional e, segundo a organização,
vai albergar três provas nacionais, e uma quarta poderá estar a caminho. E mesmo perante um cenário económico complexo, antevê-se uma subida significativa do
número de participantes, cada vez mais interessados em
fazer parte desta grande festa.
Paralelamente à organização deste grande evento, Óscar Coelho é também um apaixonado confesso por desportos motorizados. Conhecedor da realidade nacional
e internacional das diversas disciplinas, considera que o
cenário para o automobilismo e motociclismo nacionais
pode ser complexo, e requerer adaptações significativas
das federações e pilotos a novas realidades.
No entanto, há um ponto que também destaca, que
é o das dinâmicas económicas que estas modalidades
geram. Neste âmbito, o entrevistado descreve as múltiplas atividades empresariais envolvidas na organização
destes eventos, e o impacto enorme que têm na divulgação turística do país. Daí ver com enorme expectativa a
possibilidade de regresso de grandes competições como
o MotoGP, e defender a consolidação de eventos de sucesso, como o Rali de Portugal, o Mundial de Ralicross em
Montalegre, ou o WTCR no circuito urbano de Vila Real.
“A não realização de provas, obviamente tem um impacto negativo no quadrante económico e mesmo social.
Começando no turismo, alojamentos, restauração e divulgação das regiões, isto se analisado apenas o impacto
de visibilidade imediata e inerente ao dia do evento. Mas
temos que equacionar também todas as perdas da indús-

tria e dos vários ramos dessas regiões. Temos que ter em
conta que as provas para o publico são apenas na data
agendada, mas para as organizações, equipas e pilotos, as
provas começam muitos meses antes, fazendo todo um
tecido empresarial da região se movimentar até à data de
realização do evento”, afiança, ressalvando que neste domínio “as perdas económicas são muito superiores às que
uma visão desatenta pode deixar de analisar”.
“No caso de Portugal, isso pode ser dramático financeira e desportivamente”, considera, realçando que “nesta altura é muito complicado parar uma máquina que já está
em andamento, mas isso pode acontecer mais que nunca.
Acontecendo, muitos pilotos e equipas poderão ser “arrumadas por KO técnico” e vão ficar em situação financeira
de rotura”.
A solução, na opinião de Óscar Coelho, poderá passar
pela “adoção de um numero mais reduzido de provas que
será o caminho mais sensato a seguir, até que possa ser
reestabelecido um modelo ajustado à nova realidade que
se avizinha e que ainda ninguém sabe bem qual será”.
“Julgo que a fase de ajustamento a uma nova realidade, trará moldes inovadores às provas e quero crer que
serão ajustados um pouco ao modelo criado por nós aqui
em Penafiel. A concentração de várias provas num único evento, com várias modalidades, com distancias mais
curtas é um fator de peso nos custos das equipas e dos
pilotos”, acrescenta.
“Desde a primeira edição que confessei ter pensado e
desenhado este formato para que pudesse ser transmitido pela televisão e nas plataformas digitais e tornar-se
num espetáculo, num festival e algo muito mais além do
que um simples fim de semana de corridas. Como a própria concentração de provas o permite, um dia que consigamos ter os apoios necessários, obviamente que este
será um evento para ver em casa na televisão e ser muito
interativo através da internet, especialmente pelas redes
sociais e pelas plataformas digitais”, salienta.

“Os visitantes e participantes ficam impressionados
com a capacidade organizativa, com o modelo do evento no geral e com a qualidade das pistas e circuitos em
particular. Também fazem elogios à forma como conseguimos trazer as corridas para junto do público e com o
formato da Fun Zone que com a dinâmica dos pódios e
do entretenimento faz com que pilotos, patrocinadores e
publico possam interagir, disfrutar e trocar experiências”,
confidencia.
“O Penafiel Racing Fest é sem dúvida uma marca que
agrega cerca de 30 associações, clubes e instituições do
concelho e tem mais de 200 pessoas na organização e
mais de 2000 pessoas associadas a esses clubes, associações e instituições. Por isso este é um motor económico
muito forte para a nossa região. Atrevo-me a dizer que
todo este evento é feito com quase 100% de «Prata da
Casa»”, conclui, evidenciando que “a nossa região é um
dos centros mais importantes da Península Ibérica, quer
a nível de pilotos, como ao nível de exportação de engenharias de competição e de conhecimento”.

“ adoção de um numero
mais reduzido de provas
que será o caminho mais
sensato a seguir, até que
possa ser reestabelecido
um modelo ajustado à nova
realidade que se avizinha
e que ainda ninguém sabe
bem qual será”.
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PENAFIEL BIKE CLUBE REFERÊNCIA
NO CICLOCROSSE NACIONAL
Texto : Miguel Carvalho

O Penafiel Bike Clube é uma das coletividades de maior
referência no ciclocrosse em Portugal.
Constituída por alguns dos mais promissores nomes do
futuro da modalidade, a coletividade tem levado o nome
de Penafiel ao topo do ciclocrosse português, ajudando o
concelho a ser respeitado no contexto de uma disciplina
desportiva em franco desenvolvimento.
Numa grande entrevista realizada com o presidente
do clube, Renato Gaspar, fomos conhecer melhor um dos
mais dinâmicos e credenciados clubes de Penafiel.
»» Que balanço se pode fazer da época, tanto na Taça
de Portugal de ciclocrosse, como da prova do campeonato nacional?
O balanço superou as nossas expectativas, tanto a nível
individual ou coletivo. De realçar o vice-título nacional
do Tomás, que é um atleta com muito potencial e vai ter
um futuro prometedor nesta modalidade, basta ele querer e continuar com esta humildade, companheirismo e
paciência. Esta época, fez a sua estreia no escalão de Cadetes, e em dez provas de ciclocrosse fez sete pódios. Teve
uma infelicidade no Campeonato Nacional, que lhe custou cerca de dois minutos e meio de atraso para a frente
da prova, e teve que fazer uma prova de trás para a frente,
e no final alcançou um quinto lugar, a um minuto e vinte
segundos do novo campeão nacional. É só fazer as contas, para se perceber que ele era claramente o mais forte
naquele dia. De referir que na prova do Campeonato Nacional, fomos a equipa com mais elementos a participar,
já que em nove categorias estávamos representados em
sete, com 13 participações. Na geral da Taça de Portugal
de Ciclocrosse, na categoria de Cadetes, colocámos quatro
atletas nos melhores oito a nível nacional, e amealhámos
várias vitórias e pódios nacionais nos escalões de Juvenis
e Master. Melhor era impossível. Estes atletas devem sentir orgulho do seu desempenho.

»» Qual a importância do segundo lugar de Tomás Gaspar para o clube, na Taça de Portugal?
Esta classificação colocou-o nos melhores na sua categoria para 2020, seja no ciclocrosse, BTT ou estrada, tendo em conta de que estamos a falar de um atleta de primeiro ano no seu escalão. Conquistou uma prova da Taça
de Portugal em Santo Tirso, que foi a primeira vitória
dele e do clube numa Taça de Portugal, e fez um pódio no
campeonato galego de Ciclocrosse em Marín-Pontevedra,
onde o nível competitivo é mais elevado que o português,
naquele que fica para a história como o nosso primeiro
pódio ibérico. Para o clube, é importante divulgar o nome
do concelho e dos nossos parceiros e patrocinadores pelo
país e fora dele, e com estes resultados reforçamos a afirmação de que somos um projeto em crescimento e com
sucesso, também além-fronteiras.

“queremos ser o clube
com mais títulos nacionais e
regionais nos próximos anos
e também o clube com mais
participantes. É importante
começar a incutir aos mais
novos o gosto por esta
modalidade, e que servirá
também como uma ponte para
a terceira vertente em que
participamos que é a Estrada”.

»» Na Superliga de Ciclocrosse da AC Porto, os resultados
obtidos por ciclistas do clube também foram de relevo. Que
análise pode ser feita, globalmente, ao nível da prestação dos
atletas do clube?
A seguir à Taça de Portugal e Campeonato Nacional, a Superliga de Ciclocrosse é uma importante competição para nós,
e sendo uma prova mais regional, a qualidade individual dos
nossos atletas veio ao de cima. Na geral da Superliga, o Diogo
Ribeiro foi sem dúvida o mais regular e merecedor desta conquista. O Leonardo juntou-se a nós em julho de 2019, e apesar
de alguma inexperiência a nível físico e técnico, a vitória na
prova de Rebordosa e o terceiro da geral, foi um prémio do
seu empenho e evolução. No escalão de Cadetes, temos um
bloco forte que irá dar que falar em 2020, e o nosso veterano
Joaquim Matos é um exemplo para os mais novos, e com 60
anos compete e treina aos fins-de-semana com a equipa. Fez
a sua estreia no Campeonato Nacional de 2020, com o pódio
alcançado, ficou adepto e ganhou motivação para continuar
nesta modalidade, e assim temos mais um penafidelense
como atleta de grande nível de ciclocrosse.
»» Qual a importância que o ciclocrosse tem para o projeto
desportivo do Penafiel Bike Clube?
O nosso clube orgulha-se se ser um grande impulsionador
desta modalidade. A seguir ao BTT, o ciclocrosse é a nossa
segunda modalidade, mas admito que é mais do isso, pois
queremos ser o clube com mais títulos nacionais e regionais
nos próximos anos e também o clube com mais participantes.
Pretendemos participar cada vez mais no campeonato galego de ciclocrosse, coisa que não aconteceu em 2019 devido ao
limitado orçamento financeiro. É importante começar a incutir aos mais novos o gosto por esta modalidade, e que servirá
também como uma ponte para a terceira vertente em que
participamos que é a Estrada.
»» Qual a visão estratégica de futuro que o Penafiel Bike
Clube tem para o desenvolvimento do ciclocrosse?
Para nós é importante angariar cada vez mais atletas jovens para esta modalidade, principalmente atletas femininas,
e começar com um trabalho de base para quando atingirem
os escalões seguintes, com o avanço da idade, não terem tanta
dificuldade e ser mais fácil a adaptação. Depois da época BTT/
Estrada que termina em setembro/outubro é importante só
treinar na bicicleta de ciclocrosse e começar cedo a preparação porque o ciclocrosse começa em outubro até janeiro do
ano seguinte.
»» Como avalia a evolução do ciclocrosse português nos
últimos anos e até que ponto a modalidade pode crescer em
Portugal, no futuro?
Em 2016, quando iniciamos o Troféu “Open Sentir Penafiel
em Ciclocrosse”, reparámos que o ciclocrosse estava numa
fase inicial ou arranque, depois de muitos anos estar desaparecido do panorama nacional. Com o aparecimento do “Open”
subimos essa fasquia em 2016, 2017 e 2018, com o surgimento de um número significativo de participantes, que levam a
que a modalidade esteja cada vez mais implantada na região
Norte. O nível competitivo está a crescer e é importante que
a Federação Portuguesa de Ciclismo comece a pensar em
montar uma seleção de ciclocrosse para dar oportunidade
aos atletas em algumas taças do mundo e campeonatos mundiais e europeus, e acredito que esse será o próximo passo da
federação.
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»» O Open Sentir Penafiel em ciclocrosse foi um evento que projetou a modalidade no concelho e região, ao
longo das suas três edições. Qual a possibilidade de se
reeditar esta competição?
Como mentor deste troféu e dirigente fico orgulhoso de
chegar a uma prova à Galiza e perguntarem-me quando
vai haver outro Open, ou então de ainda darem o exemplo
do nosso troféu pela qualidade de organização em Portugal. Acredito que fomos uma alavanca importante, mas
existem também outros organizadores a nível nacional
que foram muito importantes. O Open foi um conceito
único em Portugal, onde os atletas não federados podiam
competir lado a lado com os melhores atletas da modalidade, e cada prova tinha no mínimo 200 participantes,
onde a presença dos nossos vizinhos espanhóis era forte,
e na ultima edição tivemos cinco nacionalidades. Muitos
atletas começaram a fazer ciclocrosse aqui neste troféu,
e também muitos penafidelenses, e Penafiel chegou a ser
considerada a Capital do Ciclocrosse. Para que se volte a
realizar, é importante ter o apoio de algumas entidades,
até porque é impensável um clube como o nosso deixar
de organizar eventos de ciclocrosse, agora é obrigatório,
porque somos uma referência no ciclocrosse.

O Penafiel Bike Clube foi a primeira Escola de BTT/
Ciclocrosse do Vale do Sousa. Nunca ninguém se tinha
dedicado a estas modalidades, como nós, porque é essa
a nossa orientação estratégica. Neste âmbito, a nossa

equipa técnica será responsável, nos próximos dois anos
letivos, pelo projeto “Escola a Pedalar”, em Lousada, que
abrange cerca de 2000 alunos do 1º ciclo, e que envolve
25 escolas do concelho, que serve para combater o insucesso escolar, e como complemento as aulas de educação
física. A nossa formação base é o BTT, que começa aos
5 anos, e a partir dos 12 anos começamos a incutir as
vertentes de estrada e ciclocrosse. O BTT vem primeiro
porque é muito mais divertido para as crianças estar em
contacto com a natureza e sentirem a adrenalina dos trilhos, e é mais saudável para o crescimento deles, pois conseguem desenvolver mais depressa as suas capacidades
motoras, físicas e técnicas. A partir dos 12 anos no escalão
de Juvenis, que ainda é formação, começamos a incutir a
vertente de estrada e ciclocrosse, mas com o BTT prioritário, assim a transição para os escalões de competição, que
começa aos 14 anos, é mais fácil.
No panorama nacional das escolas de ciclismo, somos
das poucas escolas a fazer formação nas três vertentes, e
sei que estamos no caminho certo. Como conheço a realidade do ciclismo profissional, acredito que este trabalho
desenvolvido por nós é o mais correto. Incutindo estes
princípios aos mais novos, vamos prepará-los melhor
para os desafios que a vida lhes vai proporcionar.

de e na qualidade de vida das pessoas.
Os benefícios são de tal forma transversais
e impactantes, que é difícil acreditar que a
grande maioria de nós não o pratica, o que
nos leva à velha máxima que saber e não
fazer é igual a não saber.
A literatura é vasta e inequívoca ao afirmar
categoricamente que o exercício físico regular tem uma elevada eficácia na prevenção primária e secundária de várias doenças
crónicas (nomeadamente, doenças cardio-

vasculares, diabetes, cancro do cólon e da
mama, hipertensão, obesidade, depressão
e osteoporose) e morte prematura.
Parece haver uma relação linear graduada
entre o volume de atividade física e o estado de saúde, de modo a que as pessoas
fisicamente mais ativas estão em menor
risco.
Só por estas evidências a prática regular
de exercício físico deveria fazer parte da
rotina semanal de todos os cidadãos, mas
eu iria mais longe ao afirmar que os seus
benefícios transcendem a promoção da
saúde. Hoje em dia, a performance exigida no mundo laboral faz com que o nosso
controlo emocional e as nossas funções
cognitivas sejam levadas ao limite. Também aqui, o exercício físico tem um papel
importante na medida em que estimula
fortemente as nossas funções cognitivas e
melhora o nosso estado emocional, muitas
vezes afetado com o stress diário.
Não se deixe vencer pelo sedentarismo,
assuma a responsabilidade da sua vida,
com a certeza que o seu futuro depende
das suas ações no presente.
Hoje é o dia certo para começar!

»» A formação é uma marca do Penafiel Bike Clube,
com a presença de numerosos atletas em várias categorias. Como antevê a evolução destes jovens desportistas?

Saude & Bem Estar

EXERCÍRCIO
PARA QUÊ?!
CRISTIANO MOUTINHO - CÉDULA PROFISSIONAL DT26946

V

ivemos hoje num mundo de muitas
mudanças, onde o conhecimento
está a um clique de distância e o nível de consciência coletiva está como nunca
esteve.
A diferença entre aquilo que se sabe e aquilo que se pratica é o que faz realmente a
diferença, e no que diz respeito à pratica de
exercício físico, é quase certo assumir, que
todos sabem da sua importância, dos seus
benefícios, do seu impacto positivo na saú-
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Ao longo das várias semanas do Estado
de Emergência, provocado pelo combate
ao perigo de contágio da Covid-19, com o
recomendado e obrigatório conﬁnamento
em casa, fomos preenchendo o tempo
com a disponibilização de várias
entrevistas de fundo nos mais diversos
domínios, mas sempre com protagonistas
locais, mantendo bem vivo este nosso
compromisso de proximidade e de uma
identidade marcadamente local e
orgulhosamente penaﬁdelense.
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