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ATUALIDADE

CENTRO HOSPITALAR AUMENTA INSTALAÇÕES
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E DIÁLISE
O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) anunciou, depois de receber autorização do Tribunal de
Contas, o alargamento das instalações hospitalares em
Penafiel para os serviços de Pneumologia e Nefrologia,
num investimento na ordem de 1 milhão de euros.
“O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa recebeu boas
notícias do Tribunal de Contas (TC) para projetos considerados essenciais para melhorar e aumentar os cuidados
prestados a mais de 5% da população portuguesa, em 12
concelhos de 4 distritos”, destaca num comunicado enviado para a comunicação social.
Um dos projetos que recebeu luz verde é o alargamento das instalações para a especialidade de Pneumologia,
que vai permitir melhorar os dois sectores técnicos mais
importantes – a Unidade de Broncologia e Técnicas, com
mais garantias de controlo de Infeção, e a Unidade de
Função Respiratória – que passará a ter mais salas e equipamentos, permitindo melhorar as condições de apoio
aos Insuficientes Respiratórios e ainda a criação de dois
quartos para Estudo do Sono.
Recorde-se ainda que, na especialidade de Pneumologia, o CHTS tem na sua área de influência uma taxa de
incidência de tuberculose muitíssimo superior à média
nacional e à média do norte de Portugal, que importa atacar de modo mais intenso, sendo a realização desta obra
um passo fundamental.
Portugal registou, em 2017 (dados divulgados pela
OMS em 2019), menos casos de tuberculose, mas ainda
está acima da média europeia. A incidência no nosso país
é de 17,5 casos por cada cem mil habitantes, enquanto na
União Europeia não vai além dos 10,7 por cada cem mil.
No Norte, a maior taxa é no Vale do Sousa Sul e Baixo
Tâmega.

A Nefrologia é outro serviço cujas obras de alargamento vão permitir, pela primeira vez em muitos anos,
a criação de uma unidade de diálise do Serviço Nacional
de Saúde (SNS) nesta região que permita dar resposta,
evitando a necessidade de transferir doentes para outros
hospitais.
Os responsáveis pelos serviços de Nefrologia e Pneumologia do CHTS deslocaram-se ao espaço, para assinalar o momento, onde se iniciaram as obras para as novas
instalações destas especialidades médicas. Estas novas
instalações vão significar a concretização de um anseio
muito antigo e legítimo de profissionais população.
Nos próximos meses, após a conclusão das obras, estará
disponível uma oferta muito mais efetiva à população da

região do Tâmega e Sousa, nestas áreas tão carenciadas.
“A autorização do Tribunal de Contas é uma excelente
notícia nos tempos conturbados que vivemos, pois vai
permitir dotar duas especialidades de mais meios e até
de mecanismos para uma futura criação de uma unidade de diálise que é reivindicada pela região há muitos anos. Acreditamos que em breve podemos vir a ter
mais notícias idênticas sobre investimentos que são essenciais para um Centro Hospitalar que serve mais de
meio milhão de pessoa, numa vasta área territorial”,
refere Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração do CHTS, adiantando que estão previstos mais
investimentos que são decisivos para prestar mais e melhores cuidados.

BAILES CORPO DE DEUS NA FINAL REGIONAL
DAS 7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR

O Concelho de Penafiel chegou à final regional do concurso “7 Maravilhas da Cultura Popular” na categoria “Rituais e Costumes” com os Bailes do Corpo de Deus – Cavalhada.
Os Bailes do Corpo de Deus vão a concurso na categoria
“Rituais e Costumes”. No final da primavera, Penafiel alegra-se para preparar a sua grande festa – o Corpo de Deus.
A festa começa sempre na véspera do feriado do Corpo de
Deus. De realçar a Cavalhada, desfile composto por uma
charrete puxada por uma parelha de cavalos, que transporta a “figura da cidade” que se dirige para a Praça de Município e dos singulares bailes das diversas profissões que no
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passado marcaram a história e a vida das gentes de Penafiel.
Os 140 finalistas regionais foram apresentados a 7 de
Junho, numa emissão em directo na RTP1, televisão oficial
deste Programa desde 2007 e que promove os grandes valores da Identidade Nacional. Nesta ocasião, um painel de
especialistas, composto por 7 elementos de cada um dos
18 distritos e 2 regiões autónomas, elegeu 7 patrimónios de
cada região que participarão nas respetivas eliminatórias
regionais.
Foram registadas 504 candidaturas, com a participação
de todos os distritos e regiões autónomas de Portugal. Foram aprovados com selo de nomeado 471 candidaturas. Do

distrito do Porto foram nomeados 18 projetos culturais. A
candidatura de Penafiel foi a única da região do Tâmega e
Sousa a chegar à final regional.
Os sete patrimónios seleccionados por região participarão
nas respectivas eliminatórias regionais, em antena a partir
do dia 6 de Julho na RTP1 e RTP Internacional, onde serão
diretamente apurados os 20 vencedores, através do maior
número de votos populares.
Seguir-se-á depois um programa de repescagem, a realizar no dia 16 de agosto, onde o voto popular decidirá quais
os 8 repescados, a partir dos 20 segundos classificados nas
finais regionais.

DESTAQUE

JOAQUIM ESTEVES ASSUME FUNÇÕES
PROVEDOR NA MISERICÓRDIA PENAFIEL

O falecimento de Júlio Mesquita, provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Penafiel, levou a que, Joaquim Barbosa
Esteves, que ocupava o cargo de vice-provedor, assumisse,
por força das circunstâncias, novas funções na Misericórdia. A decisão da Mesa Administrativa foi unânime e está
enquadrada com os regulamentos daquela instituição.
Há 10 anos que Joaquim Barbosa Esteves faz parte da
administração da instituição, tendo exercido funções de tesoureiro e neste mandato assumido a responsabilidade de
vice-provedor. O novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel afirma que este processo de adaptação às
novas funções “é uma situação transitória, para assegurar
o cumprimento do mandato que termina no fim deste ano”.
A partir de setembro, anota, será preparado novo ato
eleitoral para a direção da instituição e, confrontado com
a possibilidade de permanecer no cargo, adianta que não

pretende continuar na direção da Misericórdia de Penafiel,
justificando que sente que “é a altura para descansar.”
Exercer funções numa instituição com o legado e dimensão da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel é bastante
exigente, e Joaquim Barbosa Esteves frisa a importância
da Mesa Administrativa e de toda a equipa, ao afirmar que
“não vamos alterar o que já foi feito”.
“O nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho do provedor Júlio Mesquita. Estamos a poucos meses do final do
mandato e pretendemos fazer um trabalho de continuidade”, assegura.
Quanto ao balanço do mandato, destaca as mais valias
do mesmo, uma vez que foram “alcançados todos os desejos
que tínhamos delineado, com saldo positivo”.
Atualmente, o investimento da Misericórdia de Penafiel
passa pela conclusão das obras de adaptação de uma cozi-

nha única para servir todas as unidades da instituição, e
de uma nova adega. Na Santa Casa, a agricultura tem um
papel fundamental onde tudo o que é produzido é confecionado nas cozinhas da instituição. A vantagem da produção
própria é que todos os dias existem produtos frescos para os
utentes.
A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel tem, no concelho, uma elevada responsabilidade social que já conta com
mais de 500 anos de história e de serviço à comunidade.
Para o novo provedor, o Estado deveria apoiar mais as Misericórdias e as Instituições de Solidariedade, uma vez que
“o Estado deveria assumir uma comparticipação maior para
cada utente, dado o seu papel preponderante no apoio social”.
Sobre os condicionalismos provocados pela pandemia
COVID-19, o provedor da Misericórdia de Penafiel sente-se
feliz porque aquela instituição, até ao momento, não teve
nenhum caso. Contudo e, logo desde muito cedo, foram tomadas medidas preventivas como a proibição de visitas, por
parte de familiares.
Agora, os Lares Fernando de Oliveira Mendes, Santo
António dos Capuchos e São Martinho já estão adaptados,
ao permitir que os familiares possam efetuar visitas, mantendo a necessária distância social e possibilitando o contacto em segurança com uma proteção de vidro ou acrílico,
constituindo uma medida que reforça as medidas de prevenção de todos os profissionais e utentes. Quanto à questão de como os utentes encararam a inesperada pandemia
COVID-19, o provedor da Santa da Misericórdia de Penafiel
salienta que, apesar da média de idade dos utentes ser de 80
anos, os mesmos encararam a situação com serenidade. Porém, não esquece o papel fundamental dos profissionais da
instituição que “foram conscientes da gravidade da situação
ao reforçarem todos os cuidados de higiene para que não
transportassem nada para os equipamentos da instituição
nem para casa”.
No que diz respeito à retoma da atividade nas creches
estão a ser também providenciadas todas as medidas de segurança e higienização, por parte dos pais, crianças e profissionais.
A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel aguarda por
subsídios e apoios financiados para que seja possível reformular o Lar de Oliveira Mendes e reconstruir o prédio, junto
à Igreja Matriz. A reconstrução do edifício permitirá alugar
apartamentos.
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ENTREVISTA

PRESIDENTE DA JUNTA
SEBOLIDO COMENTA IMPACTO
PANDEMIA NA POPULAÇÃO
Texto : Gonçalo Novais

O presidente da Junta de Freguesia de Sebolido, Fábio
Correia, é neste momento um responsável extremamente satisfeito com a forma solidária e responsável como a
população encarou este período de pandemia.
A braços com uma crise cujas proporções ultrapassam
em muito a capacidade de resposta das instituições que
presidem, os presidentes de junta fizeram parte da primeira linha de informação e apoio aos fregueses numa
situação nunca vivida pelas suas comunidades, com especial atenção para com os mais vulneráveis.
Ultrapassada esta primeira etapa de combate à crise
sanitária, é tempo de regressar à atividade produtiva, e
Fábio Correia garante que Sebolido não vai parar, e conta
com o trabalho de todos para tentar superar uma nova
fase tremendamente exigente da nossa vida coletiva.

»» Em relação às associações e coletividades da freguesia, de que forma se têm adaptado às exigências sociais
desta crise, que tanto impacto tem nas relações interpessoais e sociais das pessoas?

»» O que mudou na rotina diária e atividades quotidianas
de Sebolido durante a pandemia?

As perdas no sector da restauração e do turismo são
os mais graves, e temos alguns empresários que tiveram
de fechar portas perante esta pandemia. Neste momento
estão a passar por dificuldades para poderem manter os
seus negócios, sendo que alguns conseguem trabalhar no
formato de take-away e vão tentando pagar as contas.
A nível de indústria continuam a trabalhar, de forma
limitada, mas acredito que por força da economia nacional e global venham a passar por algumas dificuldades no
futuro. Estou convicto de que, com a audácia e resiliência
dos nossos empresários, irão encontrar-se soluções para
nos prepararmos para as dificuldades futuras.

Neste momento as associações de caris social estão a
fazer o seu trabalho, que neste momento é ainda mais
fundamental. Cabe-nos dar-lhes o apoio necessário para
garantir que podem continuar as suas atividades. As restantes estão mais ou menos paradas, contudo disponíveis
para ajudar sempre que necessário.
»» Em relação aos empresários da freguesia, daquilo que
vai conhecendo qual o impacto que a pandemia tem e poderá vir a ter na sua atividade comercial e económica?

Acima de tudo, a convivência social, somos um povo
afetuoso. Todos os dias os sebolidenses encontravam-se
nas ruas e cafés para confraternizar e pôr a conversa em
dia. Apesar de tudo, também existem coisas positivas, pois
vemos mais pessoas a fazer caminhadas. Vivemos numa
das freguesias mais bonitas do concelho e com paisagens
lindíssimas, com muitos percursos pedestres, dando a possibilidade de poderem fazer a caminhada diária de uma
forma segura e manterem-se psicologicamente saudáveis.

»» Mal se apercebeu, até em articulação com outras entidades, da dimensão desta crise, que prioridades passou a
definir quanto à sua ação como presidente de junta?
Desde o início tive a noção que estávamos perante uma
situação de grande impacto social e económico. Desse
modo, procurámos garantir o acesso de toda a informação
à população, disponibilizámos linhas de contacto, inclusive o meu, utilizámos as redes sociais para ir atualizando
as pessoas sobre as medidas a tomar e os cuidados a ter
durante uma pandemia, e distribuímos flyers por todas as
casas para garantir que toda a gente tinha acesso a essa
mesma informação, com os cuidados e contactos de telefone, caso fosse preciso ajuda.
»» Quais as primeiras grandes dúvidas e preocupações
dos seus fregueses neste período?
Dado a desconhecimento da atual situação, a principal
preocupação foi sempre quando termina, quando podemos voltar a ter uma vida normal, o que podemos fazer
e não fazer.

Entendo que, nesse sentido, a melhor forma de manter a
população calma, é mantendo-a informada. A falta de informação deixa a população nervosa e desorientada, para
podermos gerir emocionalmente as pessoas temos de lhes
fazer chegar toda a informação disponível.
Contudo, quero felicitar a população, pois têm-se comportado de uma forma geral com responsabilidade e acatando as indicações das autoridades. Tenho orgulho nos
sebolidenses, solidários, proativos e responsáveis.
»» Em que medida a comunidade de Sebolido, nomeadamente a população em geral e associações locais, se mobilizou para prestar apoio aos Sebolidenses mais necessitados?
Desde o início que a população, de uma forma geral,
tem-se organizado para ajudar, seja no ambiente familiar,
vizinhos ou amigos. Temos uma população muito ativa.
Sempre disponível para ajudar o próximo.
Realce-se ainda que em parceria com a associação Sebolido Activo e um Grupo de jovens voluntários de Sebolido , procurámos fazer chegar às casas do grupo de risco
os bens essenciais, para que os mesmos não se exponham
ao risco de contaminação.

»» Que modificações toda esta situação de crise poderá
trazer a tudo aquilo que era o seu conjunto de planos, projetos e medidas a implementar na freguesia, naquilo que
resta do seu mandato?
Esta crise de saúde publica atrasou muitos projetos, e
teremos de ajustar todos os projetos previstos, sendo que
ainda existem muitas incertezas quanto ao que o futuro
nos reserva. Mas não podemos parar, temos de preparar
o futuro e dar as melhores condições aos sebolidenses,
seja ela com melhores arruamentos ou com mais equipamentos públicos. O melhor que podemos fazer é continuar a desenvolver a freguesia, criar condições para os
empresários possam crescer e atrair mais investimentos
para Sebolido. Se tivermos uma freguesia dinâmica e com
vida, todos teremos a ganhar.
Em relação ao que me resta do mandato, o que posso
dizer que serei o que fui até agora, sempre disponível
para ajudar e contribuir por um futuro melhor. Contem
comigo e com a minha equipa para continuar a trabalhar,
porque juntos vamos preparar Sebolido para voltar á normalidade.
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EDUCAÇÃO

ISCE DOURO COM NOVA
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO SOCIAL
O ISCE Douro, em Penafiel, vai disponibilizar, a partir do
próximo ano letivo, uma nova Licenciatura em Educação
Social “ajustada às necessidades atuais e aos novos desafios
do setor social”, anunciou aquela instituição de ensino superior.
“A economia social é um setor com grande relevância
no nosso país, pois abarca cerca de dez mil instituições que
empregam mais de duzentos e cinquenta mil trabalhadores,
o que representa 5% da população ativa. Ora, o ISCE DOURO ciente da importância crescente da economia social em
todo o mundo, que em 2018 representava já mais de 6% do
emprego nacional, sendo responsável por cerca de 250 mil
postos de trabalho criados e 2,8% da riqueza criada em Portugal, não se poderia alhear da necessidade de formar técnicos da área social que possam dar resposta aos desafios da
economia social e que laborem nas diferentes organizações,
pois como já foi dito, trata-se de um setor que pode dar um
contributo valioso para os problemas atuais do emprego e da
coesão social”, asseveram numa nota enviada para o nosso
jornal.
“O propósito deste ciclo de estudos é oferecer formação
que favoreça o amadurecimento intelectual e humano,
através da construção de saberes, competências e atitudes
essenciais ao desenvolvimento de atividades de intervenção e mediação socioeducativa e comunitária em diferentes
quadros sociais, apoiando a integração de pessoas e grupos,
promovendo o desenvolvimento da pessoa, da comunidade,
a inclusão social e profissional, a responsabilidade cívica e a
competência profissional”, atestam.
Trata-se de uma formação com uma proximidade reforçada às instituições sociais, que proporcionará aos novos

alunos aulas articuladas com o contexto de trabalho e estágios que permitem confrontar os futuros educadores sociais
com a pluralidade de exigências educativas e com a especificidade de cada contexto de trabalho, permitindo-lhes, assim,
a consecução de projetos de intervenção socioeducativa,
adequados à realidade social escolhida garantindo-se altos
níveis de empregabilidade.
Para Rui Brito Fonseca, presidente do ISCE Douro, “o objetivo deste ciclo de estudos é oferecer formação que favoreça
o amadurecimento intelectual e humano, através da cons-

trução de saberes, competências e atitudes essenciais ao
desenvolvimento de atividades de intervenção e mediação
socioeducativa e comunitária em diferentes quadros sociais,
apoiando a integração de pessoas e grupos, promovendo o
desenvolvimento da pessoa, da comunidade, a inclusão social e profissional, a responsabilidade cívica e a competência
profissional”.
Este curso tem como coordenadora a Prof. Doutora Sílvia
Azevedo, também presidente da APTSES, e conta com um
corpo docente qualificado nas a áreas de referência do Novo
Ciclo de Estudos.
O Município de Penafiel congratula-se por acolher mais
uma nova Licenciatura em Educação Social, do ISCE Douro
(Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro).
Para Antonino de Sousa, presidente da Câmara de Penafiel, “o nosso concelho continua a ser atrativo na formação superior em Portugal. Com 2 instituições de ensino
superior, com um leque diversificado de licenciaturas, é a
agora a vez do ISCE Douro, em Penafiel, oferecer uma formação especializada em Educação Social. Uma notícia que
nos deixa muitos satisfeitos e numa área que tanto zelamos
e apoiamos todos os dias. A título de exemplo, o município
de Penafiel foi dos primeiros municípios Portugueses a
apresentar um plano estruturado na área social, a que chamamos “Plano Municipal Solidário”, no âmbito da última
grande crise vivida em Portugal. Desde sempre entendemos
reforçar esforços para este sector cada vez mais fundamental na nossa sociedade”.
Esta nova licenciatura em Educação Social estará disponível a partir de setembro no ISCE Douro, em Penafiel. As
candidaturas abrem já a 1 de julho.
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CLINÓPTICA - UM CONCEITO
DIFERENCIADOR ÓPTICA

O

lhar para a Clinóptica, uma rede de ópticas
na região norte, é percecionar que há algo
mais do que aquilo que esperamos do serviço, como habitualmente nos é apresentado,
sempre que vamos a uma óptica.

“Desde o início que quisemos assumir o nosso posicionamento como um conceito diferenciador, comparativamente com o que estávamos habituados a ver e consumir
no mercado da óptica”, refere Álvaro Tiago Martins, optometrista e administrador da Clinóptica.
Apresentar um conceito diferente na abordagem ao
cliente, no atendimento e na avaliação clínica das efetivas
necessidades de cada situação, com produtos diferentes,
muitas vezes inovadores e exclusivos, com uma procura
constante de introduzir novidades na imagem e materiais das armações, tratamento das lentes oftálmicas e na
contactologia.
“Fomos das primeiras ópticas no país a comercializar
óculos feitos à mão em Itália, num conceito artesanal de
pormenor e elegância, mas também introduzimos uma
vertente com óculos produzidos aproveitando plástico reciclado retirado do mar”, especifica Álvaro Martins.
Apesar da constante inovação, com ofertas diferenciadoras, com regulares novidades, a base assenta sempre
num cuidado efetivo com a qualidade, um pilar de confiança, que sempre estabelecem na relação comercial.
“A qualidade dos materiais que disponibilizamos, bem
como a qualidade do serviço e atendimento são uma
exigência constante, que sempre procurámos melhorar,
associada a um outro princípio muito importante para a
nossa abordagem comercial que é ter tudo isto de forma
acessível a todos, pelo que não abdicamos de praticar o
preço justo”, comenta, realçando como incidência base da
Clinóptica uma postura muito concentrada na melhor relação preço/ qualidade.
O método de pagamento é outra das vertentes que merece, desde a abertura das primeiras lojas, uma atenção
redobrada, de forma a que o cliente possa dispor da maior
comodidade na concretização da compra.

penafiel magazine 6

“Fomos das primeiras
ópticas no país a
comercializar óculos
feitos à mão em
Itália, num conceito
artesanal de pormenor e
elegância, mas também
introduzimos uma
vertente com óculos
produzidos aproveitando
plástico reciclado retirado
do mar”

“Fomos dos primeiros a possibilitar o pagamento em
12 vezes sem custos acrescidos para o consumidor final.
Atualmente temos ainda a possibilidade de concretizar o
pagamento, mantendo as 12 prestações, utilizando simplesmente o cartão de crédito, sem juros e sem qualquer
tipo de contratualização”, refere.
Com lojas em Lordelo, Paredes e Ermesinde, a Clinóptica abriu recentemente mais uma loja no Intermarché de
Penafiel e no Intermaché de Braga, mantendo sempre os
mesmos padrões de qualidade, novidade, atendimento e
cuidado clínico nas consultas ópticas.
“Atendemos ainda à qualidade do nosso consultório,
com optometristas formados pela Universidade do Minho, uma das maiores referências do ensino de óptica,
mas com uma postura muito profissional e ética pelo bem
da saúde ocular do paciente, orientando, sempre que assim se justifique, para outros serviços médicos ou mesmo
no mais ajustado aconselhamento daquelas que são as
suas patologias”, atesta.
“Desde o início que apresentamos conceitos e produtos
que não estavam ainda no mercado nacional, potenciando o conhecimento e contactos diretos com diversos produtores a nível mundial e isso permitiu-nos estar sempre
um passo mais à frente”, revela, sustentando que esta
postura no mercado acaba por ser “uma consequência
natural do crescimento da empresa”.
A expansão da Clinóptica para Penafiel assenta nessa
estratégia de crescimento do grupo que, até ao final do
ano, pretende abrir mais algumas lojas em cidades de referência no norte de Portugal.
“Na análise que fizemos do mercado em Penafiel, constatamos que o mesmo está excessivamente concentrado
num determinado conceito em que, praticamente na
mesma rua, verifica-se uma clonagem de lojas a oferecer
fundamentalmente o mesmo às pessoas. Com a abertura
da nossa nova loja nas galerias do Intermarché, distante
desse aglomerado, pretendemos desenvolver um trabalho diferenciador, assente naquela que é uma identidade
muito própria do nosso serviço”, comenta, reforçando que
“queremos demonstrar que é possível consumir diferente”.

EMPRESAS

“O nosso maior foco
é proporcionar às
pessoas o máximo
de conforto e a
possibilidade de
usufruir dos melhores
materiais e experiências
da óptica, sempre numa
lógica de os tornar
acessíveis a todos ”

Sobre o momento atual, provocado pela pandemia e
os receios que prevalecem nas pessoas com o medo de
contágio da propagação Covid-19, o administrador da
Clinóptica realça que foram das primeiras ópticas a adotar todas as medidas de higiene e segurança no sentido
de dotar os seus estabelecimentos das condições adequadas para o atendimento ao público, mantendo-se abertos
durante o período de emergência para atendimento de
situações emergentes.
“Durante o período de confinamento fomos das poucas ópticas a manter lojas abertas e a prestar serviços
de consultório em situações emergentes, tendo atendido
pessoas de diversas localidades, algumas até deslocando-se de longe por não encontrarem serviço de optometria
mais próximo. Sempre com um alto nível de exigência
de segurança sanitária, nas primeiras semanas depois
do levantamento do estado de emergência, tivemos um

elevado fluxo de clientes nas nossas lojas, o que reforça a
confiança e absoluta segurança nas medidas que temos
adotado”, considera.
“O nosso maior foco é proporcionar às pessoas o máximo de conforto e a possibilidade de usufruir dos melhores materiais e experiências da óptica, sempre numa
lógica de os tornar acessíveis a todos”, anota, revelando
que no universo da óptica há sempre muitos conceitos
novos que se vão desenvolvendo e muitas vezes a maior
dificuldade é compatibilizar com valor de mercado para
que efetivamente seja acessível ao consumo generalista.
Na Clinóptica confiança e acessibilidade às melhores
e mais ajustadas condições de compra, continuarão a
ser preponderantes, apesar desta nova realidade ainda
marcada por incertezas e restrições económicas, mantendo-se a atenção por um bem essencial que devemos
ter nos adequados cuidados com a visão.
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ECONOMIA

DESAFIOS E APOIOS EMPRESÁRIOS
DEBATIDOS NO ISCE DOURO
A pandemia COVID-19 está a obrigar os empresários a
repensarem o seu modelo de negócio. Apesar dos grandes desafios provocados pelo coronavírus existem apoios
para as empresas e oportunidades online complementadas com o regime de teletrabalho. Também a formação
é uma parte fundamental para o reposicionamento das
empresas, bem como, a entrada no mundo digital.
O Penafiel Magazine participou num seminário online
promovido pelo ISCE Douro, com o objetivo de perceber
de que forma os empresários devem adaptar-se à nova
realidade para que possam, em tempos de crise, alavancar os seus negócios.
O ISCE DOURO promoveu um seminário online que
teve como tema “Apoios ao empreendedorismo e à sustentabilidade empresarial, perante as incertezas geradas
pelo COVID-19, em Penafiel”. O encontro contou com a
participação de João Begonha, secretário-geral da Associação Empresarial de Penafiel, que frisou a importância dos empresários em se adaptarem à nova realidade,
provocada pela pandemia COVID-19. Também Rui Brito
Fonseca, presidente do ISCE Douro interveio, neste seminário, ao abordar o papel da instituição no desenvolvimento da região.

“Nas alturas de crise, as
associações têm de assumir
um papel extremamente
importante. E, nós, enquanto
Associação Empresarial de
Penafiel, temos prestado
todo o apoio aos nossos
associados”
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No início de 2020, a economia portuguesa estava em
alta, no qual também a região Tâmega e Sousa acompanhava esse mesmo crescimento. No entanto, os empresários debateram-se com o inesperado coronavírus, o que
obrigou a que o modelo de negócio fosse repensado.
A palavra de ordem é agir, mas se algumas empresas
de região têm conseguido sobreviver porque têm estofo
financeiro, outra parte do tecido empresarial tem vivido
dias muito difíceis.
O papel da Associação Empresarial de Penafiel (AEP)
tem sido fundamental ao promover, junto dos seus associados, uma atitude proativa. Contudo, João Begonha salienta que já apelaram ao Governo “para que as empresas
consigam ter acesso aos apoios, nomeadamente, a nível
de tesouraria e lay off simplificado, através de processos
mais ágeis e automatizados. Até porque sentimos grande
dificuldade, por parte dos empresários, em aceder às linhas de apoio”.
Do pacote de medidas disponibilizadas pelo Governo
para o apoio às empresas que estejam a ser afetadas pelo
COVID-19, a Associação Empresarial de Penafiel destaca o apoio à continuidade da atividade e do emprego,
as linhas de crédito, as medidas fiscais, as moratórias de
créditos, e o apoio extraordinário à redução da atividade
económica de trabalhadores independentes e sócios-gerentes. Os associados podem requerer o acompanhamento especializado dos técnicos da AEP, para que possam
enfrentar os desafios vividos atualmente.
No seminário online, o secretário-geral da AEP destacou o papel do networking onde os empresários têm
acesso a iniciativas promovidas pela própria associação
empresarial, reforçada com o contacto próximo para com
outros empresários fazendo-se a diferença na oportunidade de negócios.
O COVID-19 trouxe grandes mudanças no método de
trabalho e na forma como se comunicam os produtos e as
marcas, e é neste ponto que João Begonha, secretário-geral da AEP, frisa o quão crucial é criarem e manterem a
presença no mundo digital. “Ainda há muitos associados
que não têm presença no meio digital. Os empresários
não podem descurar a comunicação institucional. Têm
de criar novos canais de comunicação para comunicarem
os seus produtos,” afirma João Begonha.
Sobre o teletrabalho, o secretário-geral da AEP considera que o nível de produtividade neste regime é maior
e benéfico, com vantagens mútuas para o empregador e
funcionário. Embora o teletrabalho fosse uma realidade
um pouco adormecida, João Begonha ressalva que este

“ Esta crise veio gerar
oportunidades e transformar
empresários tradicionalistas
em empresários com maior
abertura para as novas
tecnologias, comunicação à
distância e trabalho em rede”.

regime de trabalho obriga a criar novos métodos organizacionais, e que o trabalho em rede permite trabalhar por
objetivos, junto dos colaboradores.
“Nas alturas de crise, as associações têm de assumir
um papel extremamente importante. E, nós, enquanto
Associação Empresarial de Penafiel, temos prestado todo
o apoio aos nossos associados”, salienta o secretário-geral
da AEP.
O desfasamento entre o ensino e a realidade empresarial deixa visível, na região do Tâmega e Sousa, o elevado
número de empresários que ainda seguem pela via tradicional e não apostam na formação contínua dos seus
colaboradores.
Neste seminário online também se evidenciou o importante papel da formação para o desenvolvimento das
empresas e seus negócios.
“Esta crise veio gerar oportunidades e transformar
empresários tradicionalistas em empresários com maior
abertura para as novas tecnologias, comunicação à distância e trabalho em rede”, afirmou Rui Brito Fonseca,
presidente do ISCE Douro.
“A oferta formativa do ISCE Douro tem contribuído
bastante para o desenvolvimento de negócios, em Penafiel, como por exemplo, na área do desporto, multimédia e educação”, salientou Rui Brito Fonseca.
Em relação à área de multimédia, o presidente do
ISCE Douro frisou que “hoje em dia, nenhuma empresa
sobrevive sem um site nem utilização de ferramentas,
como é o caso, da realidade virtual. A multimédia assume-se como resposta para a recuperação económica da
região do Tâmega e Sousa e de Penafiel, em particular”,
concluiu.

CORPO DE DEUS
O ESSENCIAL QUE NOS CONVOCA!
Texto : Pe. Paulo Jorge Rocha

Como em tantas outras circunstâncias, também na celebração e vivência da fé cristã, esta pandemia, que nos
impossibilitou dos ritos e ritmos habituais, constitui
uma oportunidade de mergulharmos no essencial.
São belas, nobres e mui dignas as tradições que movimentam a nossa cidade por ocasião da celebração das
Festas do Corpo de Deus. Conjugando a história, tradições, fé e vivências, o Corpo de Deus em Penafiel tem
caraterísticas únicas que nos orgulham, merecem respeito e engrandecem. Bem haja a quantos trabalham
para que, ano após ano, estes sejam dias intensamente
vividos pelos que cá moramos e por muitos que nos visitam. Tem razão quem diz que as festas do Corpo de
Deus em Penafiel não são como as outras festas e romarias que acontecem por esse país fora. Não são mesmo.
Basta pensar na manifestação de gratidão, com raízes
profundamente cristãs, que o ‘Carneirinho’ faz desfilar pela avenida principal da nossa cidade. Lembrar a
memória engrandecida das artes e ofícios antigos, que
trazem à cidade a vida real das pessoas, simbolicamente
presente, na noite da ‘Cavalhada’. E não esquecer o ponto alto, a ‘Procissão do Corpo de Deus’, que alia, de modo
harmonioso, digno e belo, a vida e a fé, a tradição e a
devoção, o mundo e Deus, facilitando o diálogo entre o
sentir simples do povo, a cultura dos eruditos e a fé pura

e firme dos que encontram na transcendência a referência de tudo isto. São verdadeiramente únicas as nossas
Festas do Corpo de Deus.
Voltaremos a retomar a tradição. No entanto, este ano
tivemos de nos reinventar. E, sobretudo, saber agarrar o
que mais importa e à volta do qual todas as manifestações e tradições vivem e adquirem verdade. É o essencial a convocar-nos neste ano. E o essencial das festas do
Corpo de Deus é o ‘Corpo de Deus’ que importa redescobrir como sentido e como princípio orientador da própria celebração. À dispersão de outros anos sucede-se a
concentração de um ano que nos leva a mergulhar no
mistério de um Deus que assume um ‘Corpo’ para que
O possamos comungar, nos alimente e nos defina. O essencial que nos convoca é o ‘Corpo de Deus’.
Não deixa de ser estranho, e mau é se já deixou, que
de um ser, por definição, ser puramente espiritual, que O
celebremos como um Corpo. Deveria causar estranheza
que de Deus celebrássemos o Corpo. Tão mais estranho
quanto maior a discussão de algumas correntes ideológicas que remetem para o foro intimista a questão da
fé e outras que rejeitam como real o que não pode ser
positivamente comprovado. Mas é neste contexto que
celebramos e este ano celebramos convocados por este
essencial. Impõe-se a pergunta: quando dizemos ‘Corpo

de Deus’ o que estamos a dizer, para que todos nos possam entender? Sobretudo neste tempo, é muito importante que nos entendamos.
A fé cristã assenta no princípio da Incarnação. Isto é,
«Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho»
(Jo 3, 16). A revelação de Deus no seu amor pelo mundo
não Lhe permite ficar fechado em Si, mas fá-l’O vir ao
encontro da obra das suas mãos. E o modo escolhido foi
assumir como sua a carne que é nossa, a natureza humana, no seio da Virgem Maria. O Deus invisível tornou-Se
visível em Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Os homens
puderam tocar o seu Corpo. Jesus é o Verbo, o ‘logos’, a
vida que estava junto do Pai. Os Evangelhos estão cheios
dos relatos do Jesus da fé que a história pode conhecer
e registar, nascido em Belém, a caminhar pelas estradas
da Palestina, a relacionar-se com todos, ricos e pobres,
doentes e aleijados, vivos e mortos. Foi crucificado, morto e sepultado em Jerusalém. Este homem é o Filho de
Deus. Deus tem um Corpo que a história testemunhou
pela fé de quantos com Ele se relacionaram e aderiram
à sua Palavra.
O mistério revelado da Incarnação leva-nos com Jesus pelas sendas da sua presença no mundo, até à hora
maior da sua vida, a entrega por nós e por todos. Este
Corpo humano no qual descobrirmos a presença de
Deus, foi imolado para redenção de todos os pecados. O
acontecimento do Calvário não fica no registo do passado, mas atualiza-se e torna-se presente como memorial
inaugurado na véspera da sua paixão, no cenáculo. Reunido com os seus a celebrar a Ceia Pascal, Jesus identifica-Se com o pão repartido e oferecido como alimento
espiritual. Assim, realizado em primeira Eucaristia, todas as vezes que os seus repartem este pão, cumprindo
o mandato, «fazei isto em memória de Mim», celebram
o memorial da sua morte e proclamam a sua ressurreição. «O Corpo de Cristo» que comungamos é o ‘Corpo de
Deus’ que celebramos.
«Os muitos que somos formamos um só Corpo, em
Cristo Jesus» (Rom 12, 5) Os cristãos, na celebração da
Eucaristia, sabem que alimentam a sua fé, mas também
edificam a Igreja que é, pela Eucaristia e pela caridade,
realização no hoje da história do Corpo de Cristo presente no mundo. Corpo eclesial, este Corpo é Cristo a fazer
acontecer aqui e agora os mesmos gestos de salvação
realizados há dois mil anos. A Igreja é Corpo de Cristo.
Para que nos entendamos, quando dizemos ‘Corpo de
Deus’ estamos a dizer três verdades que nos definem
enquanto crentes e pertença de uma comunidade cristã, irmanados na mesma fé: o Corpo histórico de Jesus
de Nazaré; o Corpo Sacramental na Eucaristia; o Corpo
eclesial na comunidade cristã. Este é o Corpo de Deus
que celebramos e professamos vivo para a vida do mundo. Naturalmente que esta afirmação de fé traz consigo
consequências que precisam de ser aprofundadas, mas
não é este o espaço.
Corpo de Deus – o essencial que nos convoca! Este
ano, sem esquecer as tradições, às quais voltaremos
necessariamente, será a ocasião de nos reforçarmos no
essencial, indo à procura do perfil de Jesus de Nazaré,
Filho de Deus, para O encontrarmos hoje na verdade
eucarística do Pão Consagrado e nos encontramos n’Ele
envolvidos, comprometidos e redimidos, como Corpo
eclesial. Como seria bom, se os muitos que nos envolvemos nas festas do Corpo de Deus, pudéssemos este ano
descobrir o essencial que fosse referência para o muito
que continuaremos nos próximos anos, com orgulho e
sã vaidade!
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ATUALIDADE

EXPOSIÇÃO ARTE URBANA MANTÉM
VIVA TRADIÇÃO CORPO DE DEUS
Nos dias que antecederam e marcaram a celebração
deste ano do Corpo de Deus, a cidade foi contaminada
com várias exposições interativas e de recuperação da
memória de uma tradição com muita expressão na identidade de Penafiel e que em Portugal remonta a 1282.
Nessa semana, em que se assinalou esta importante festividade do Corpo de Deus, Penafiel fez eco das tradições
seculares com a colocação, nas principais ruas da cidade,
de vários elementos expositivos retratando os momentos mais representativos das tradições e caraterísticas
peculiares do Corpo de Deus em Penafiel.
Assim, a cidade de Penafiel foi engalanada com vários
elementos alusivos a esta tradição secular com informação, fotografias, vídeos e elementos gráficos sobre a
Procissão do Corpo de Deus, da Cavalhada, o desfile do
Carneirinho, os Bailes dos ofícios, a Bicha Serpe, o Estado
de S. Jorge e o Carro Triunfal.
As exposições, constituídas por grandes painéis e estruturas físicas e interativas com QRCODE´s que redirecionam on-line, permitiam às pessoas consultar vídeos,
fotos e histórias alusivas ao tema, estando distribuídas
por vários pontos do centro da cidade, desde a biblioteca
até ao Sameiro.
Recuperando memórias vivas do Corpo de Deus e da
enorme expressão que tem em Penafiel, foi possível ainda percorrer um circuito de memórias, disponível no comércio local, com fotografias antigas e informação sobre
curiosidades e factos. Foi ainda disponibilizado à comunidade pequenos estandartes para colocar nas suas janelas
ou varandas, associando-se assim às festividades do Corpo de Deus, importante baluarte da cidade e do concelho.
Esta iniciativa respeitou todas as recomendações das
autoridades de saúde, sem promover os habituais ajuntamentos de dezenas de milhares de pessoas, que ano
após ano, se deslocam à cidade de Penafiel para assistir
ao desfile do Carneirinho, à Cavalhada ou à procissão do
Corpo de Deus.
Para Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, “a festa do Corpo de Deus é uma das
maiores tradições seculares de Penafiel. Apesar de todos
os constrangimentos provocados pelo COVID19, quisemos criar soluções inovadoras e simbólicas para assinalar
os nossos eventos seculares que são queridos aos penafidelenses e à sua identidade enquanto povo. Penafiel orgulha-se de ser dos poucos territórios que, mesmo com a
pandemia, conseguiu adaptar-se a esta situação sensível
e não esqueceu as suas tradições e as suas origens”.
As festividades do Corpo de Deus são festas de “immemorial costume” em Penafiel, onde ainda hoje se revestem de características únicas no país, não só pela manutenção da secular celebração desta grandiosa festa da
cidade e do concelho, como pela persistência de vários dos
elementos profanos que originalmente a compunham.

TRADIÇÃO COM MEMÓRIA

VEJA A GALERIA
DE FOTOS
DAS MONTRAS
NO NOSSO
FACEBOOK

VEJA A GALERIA
DE FOTOS
DA EXPOSIÇÃO
DE RUA
NO NOSSO
FACEBOOK
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RELIGIÃO

BENÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

NO ALTO SAMEIRO AO CONCELHO PENAFIEL

A celebração religiosa das tradicionais festividades do
Corpo de Deus ficou marcada, este ano, por momentos
de grande compenetração e de exaltação solene, com expressivo epílogo na adoração e consagração do Santíssimo Sacramento com bênção, desde o alto do Sameiro, à
cidade e concelho de Penafiel.
O Pe. Paulo Jorge Rocha protagonizou um momento
de interiorização, oração e devoção, com a exposição do
Santíssimo Sacramento e celebração da bênção à cidade e
concelho desde o alto do Santuário do Sameiro, realçando-se assim a expressão da divindade do Corpo de Deus,
de secular tradição e extrema importância em Penafiel.
“Nesta tarde da solenidade do Corpo de Deus, única e
distinta das muitas que ao longo dos anos permitiam uma
grande manifestação pública da fé e das tradições que nos

trouxeram até aqui, não é menos verdadeira, solene e significativa. Não estão cheias as ruas, talvez nem as igrejas”,
começou por manifestar o Pe. Paulo Jorge, pároco de Penafiel, considerando que na celebração deste ano “fomos
experimentando como precisamos de ser novos e voltar
à novidade única que salva o mundo, para que Deus não
seja o ausente, mesmo das nossas celebrações religiosas”.
“Este tempo reclama a fé. Acreditar em Jesus Cristo,
fazer uma opção, livre, consciente e voluntária de adesão
à sua Pessoa e à verdade da Palavra que Ele diz, que Ele
é, de Deus para nós. Uma fé que seja confiança e entrega,
que seja adesão e compromisso, que seja alegria e festa,
que dê sentido à vida e se torne alavanca de esperança. O
hoje da nossa história, desafiado pelas circunstâncias que
vivemos, reclama uma fé que vença a tentação do consumo privado, do self service, da prateleira de supermercado. Mas seja obra de Deus em nós, para bem da Igreja e
para a vida do mundo”, realçou.
Com gesto simples, mas muito expressivo, o Pe. Paulo
Jorge, carregando a custódia com o Santíssimo Sacramento, saiu da igreja Sameiro para no exterior fazer a
bênção da cidade e concelho de Penafiel. “Peço-vos, com
humildade, como simples crianças, que não compreendem porque encontram segurança no colo dos pais, assim
também acolhamos esta bênção, seguros de que Deus nos
quer bem, nos ama, ampara e conduz pelos caminhos da
vida”, afirmou.
Na homilia da eucaristia da Solenidade do Corpo de
Deus, na igreja Matriz, o pároco realçou a importância
do momento: “Hoje, a celebração do Corpo de Deus, ainda
tão marcada e condicionada pelos dias difíceis da pandemia, quer ser um sinal de esperança e um grito ao mundo.

Esperança, porque Deus diz-nos que continua connosco
e permanece, de modo especialíssimo no sacramento do
Pão. A todos e a partir desta celebração, a Mãe Igreja, da
qual Maria é imagem perfeita, queremos gritar às consciências, advertir homens e mulheres de boa vontade,
lembrar a todos os cristãos: «Não te esqueças do Senhor
teu Deus»”.
“Viemos de umas longas semanas em que fomos privados de celebrar comunitariamente e tantos sentimos a
fome de Jesus Eucaristia. Agora, quando podemos voltar,
como um sinal que a coincidência do calendário nos proporciona, a solenidade do Corpo de Deus como que grita a
todos os discípulos de Jesus, vinde comer deste pão, vinde
saciar-vos da abundância de Deus, vinde saborear como
o Senhor é bom!”, acentuou.

REGRESSO DAS CELEBRAÇÕES
NA IGREJA COM TODOS OS CUIDADOS

O regresso às celebrações da Eucaristia, no fim-de-semana em que a Igreja celebrou a vinda Espírito Santo
com a festa de Pentecostes, fez-se com normalidade, respeitando as normas de proteção, o distanciamento e todos
os cuidados, conforme as recomendações da Conferência
Episcopal Portuguesa e da DGS para que a saúde dos fiéis
esteja salvaguardada.
O PENAFIEL MAGAZINE acompanhou a celebração
da eucaristia dominical na igreja de Rio de Moinhos, presidida pelo padre Filipe Silva, e constatou que todos foram
cuidadosos e muito solícitos no cumprimento de todas as
recomendações.

“O Senhor esteja convosco como um defensor e guia
deste regresso do exílio. Possamos saborear a alegria deste
reencontro e daqui levar até aos outros o Espírito que recebemos”, começou por expressar o Pe. Filipe Silva no início
da celebração e deste tão aguardado reencontro presencial
com a comunidade paroquial.
“Por isso estamos de volta para recomeçar com a atenção benfeitora de Deus e para falar a linguagem que todos
entendem: a do amor. Este regresso à comunidade tem de
ser feito de atenção às necessidades dos mais desprotegidos
e de gratidão pela habitação do Espírito de Deus em cada
um”, referiu na homilia.
“Precisamos que as pessoas voltem à comunidade, não
podemos pensar que do sofá se vive a eucaristia da mesma
maneira”, realçou a terminar a eucaristia.
Numa avaliação ao nosso jornal, o Pe. Filipe Silva, pároco de Rio Moinhos, Paredes, Pinheiro, Portela, Luzim,
Abragão e Vila Cova, em Penafiel, considerou que “foi um
regresso há muito desejado, feliz, dentro da normalidade”.
Redução de lugares para manter o distanciamento, definição de entrada e saída diferenciadas para que ninguém
se cruze, uso obrigatório máscara, desinfeção das mãos
à entrada e saída da igreja, celebrações ao ar livre e uma
equipa de acolhimento à entrada de cada uma das igrejas
para ajudar a orientar os fiéis, são algumas das mudanças e
cuidados implementados para salvaguarda de todos aque-

les que vão regressando à celebração presencial da Eucaristia.
O Pe. Filipe reforça o apelo de as pessoas se sentirem
confortáveis neste regresso e a importância da celebração
presencial em comunidade: “Pode haver o risco de alguns
se acomodarem e viverem uma tele fé à distância, mas essa
não é a realidade da Igreja, que é por natureza comunhão
e unidade e isso faz-se presencialmente e portanto desejo
que as pessoas possam também agora valorizar ainda mais
as celebrações por saber, depois deste confinamento, como
é insubstituível esta assembleia que formamos”.
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ENTREVISTA

“A FERROVIA PODE TORNAR-SE
NO GRANDE INVESTIMENTO
PÚBLICO ESTRATÉGICO PARA
O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO”

ENTREVISTA • Telmo Pinto, primeiro secretário executivo da a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa

Como parceiro estratégico e de desenvolvimento, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) reposicionou-se no território com a reprogramação dos apoios
comunitários, em áreas cruciais de desenvolvimento,
para atenuar o impacto da pandemia na nossa região.
Na entrevista com Telmo Pinto, primeiro secretário executivo da CIM-TS, avaliamos as preocupações da Comunidade Intermunicipal, bem como, as respostas que estão a
ser definidas para enfrentar os novos desafios provocados
pelo COVID-19.
Na primeira fase da pandemia, a CIM-TS, enquanto parceiro estratégico, preocupada com as consequências desta
situação na saúde pública adquiriu, em conjunto com os
Municípios, 11 ventiladores para o Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa, bem como, equipamentos de proteção individual para as Câmaras Municipais cederem à população
e às Instituições Particulares de Segurança Social (IPSS).
“A Comunidade Intermunicipal tem estado, desde o início, em diálogo permanente com a Direção-Geral de Saúde (DGS) e com a Administração Regional de Saúde para
avaliar a situação de saúde pública do território, bem como,
receber orientações de forma a que os Municípios estejam
preparados para proteger a população do COVID-19”, refere Telmo Pinto, primeiro secretário executivo da CIM-TS.
Apesar de os primeiros casos terem sido diagnosticados
na região, o facto é que passado três meses desde o início
do surto, o território do Tâmega e Sousa é aquele que, se-
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gundo os números da DGS, já tem um controlo mais firme
sobre a situação do COVID-19.
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em
conjunto com os 11 Municípios que a integram, está a implementar no território novas medidas de atuação para dar
resposta aos novos desafios, procurando reagir às contingências e ajudando a impulsionar a economia.
A pandemia trouxe inúmeras consequências para o
território, onde as empresas desta região de setores predominantes como o calçado, têxteis e mobiliário, que exportavam em grande escala, depararam-se com o abrupto
abrandamento da atividade económica e suspensão de
encomendas.
Para Telmo Pinto, “as encomendas só voltarão, em pleno,
quando estiver restabelecida a confiança na Europa e no
Mundo. Contudo, o nosso território está a ser um excelente
exemplo com as empresas têxteis e vestuário a readaptarem-se ao mercado, ao produzirem novos materiais como
resposta à pandemia, nomeadamente, produção de máscaras e viseiras”.
Muitas destas empresas conseguiram a certificação dos
seus produtos e já estão a exportar estes materiais de proteção individual.
A CIM-TS tem nas suas prioridades o investimento público que, no âmbito, do Pacto do Desenvolvimento e Coesão Territorial, já conseguiu obter cerca de 120 milhões de
euros para investir no território.

“Estamos, num diálogo frutuoso com os Municípios, a
desenvolver todos os esforços para que este investimento
seja colocado em prática o mais breve possível. É um investimento que vai gerar emprego e oportunidades de negócio, para que os empresários possam esbater dificuldades e
assim enfrentar esta crise económica”, realça Telmo Pinto.
A nível de investimento público, enumera a disponibilização de verbas para a educação, nomeadamente a aquisição, numa primeira fase, de computadores portáteis para
os alunos sem acesso a recursos digitais. Da reprogramação de apoios, a CIM-TS reforçou, em cerca de 7 milhões,
o investimento nas escolas para dar melhores condições
de aprendizagem, onde um dos objetivos é terminar com
o fibrocimento existente nos estabelecimentos de ensino.
Também para dar resposta social à região e como resultado da reprogramação de apoios comunitários será canalizado para as IPSS’s do território mais três milhões de
euros, com o objetivo de proporcionar melhores condições
para receber mais utentes e responder, de forma mais qualificada, aos utentes que integram os vários equipamentos
sociais – creches, centros de dia, residências para idosos,
residências para pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com incapacidades.
Em relação ao investimento público municipal, a aposta
na regeneração urbana vai gerar mais oportunidades para
as empresas e mais emprego. Também a eficiência energética é um fator estratégico para o território, com a disponi-
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“ Vamos ter cerca
de 11 milhões de euros
para apoiar pequenas
iniciativas, pequenos
investimentos nas empresas
de menor dimensão,
disponibilizando apoios
para que possam realizar
pequenas operações na
sua gestão empresarial,
que muitas vezes são
estratégicas, até para se
adaptarem a esta nova
realidade”.

bilização de cerca de seis milhões de euros, onde o objetivo
é tornar a iluminação pública mais eficiente, através das
energias renováveis.
As tecnologias de informação e comunicação assumem
um papel relevante para a transição digital, com os Municípios a terem mais apoios no âmbito das plataformas
digitais para que consigam comunicar à distância com os
munícipes.
“Estamos também a negociar com a Autoridade de Gestão e com o próprio Governo para que este território possa
aceder a fundos para apoiar a economia local. Temos um
conjunto de oportunidades que é preciso agarrar e estou
confiante que o nosso território vai concretizar rapidamente estes apoios que estamos a reprogramar, para podermos responder a esta crise que estamos a vivenciar”,
comenta Telmo Pinto.
O forte investimento na reprogramação de verbas para
o desenvolvimento económico tem como objetivo ajudar a
região, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas que estão a passar por muitas dificuldades.
No seguimento da reprogramação de fundos comunitários, a CIM-TS transferiu verbas do Fundo Social Europeu
para o FEDER, o que permite não só criar emprego, mas
também apoiar pequenos investimentos, uma decisão estratégica para as empresas se adaptarem à nova realidade.
Também serão disponibilizados apoios para grandes empresas da região, sobretudo através de fundos por via do
programa Norte 2020.
“Vamos ter cerca de 11 milhões de euros para apoiar pequenas iniciativas, pequenos investimentos nas empresas
de menor dimensão, disponibilizando apoios para que possam realizar pequenas operações na sua gestão empresarial, que muitas vezes são estratégicas, até para se adaptarem a esta nova realidade”, adianta.

O trabalho contínuo da CIM-TS com os 11 Municípios é
extremamente importante, porque embora existam políticas locais de dinamização económica, é crucial ter a visão
do território como um todo.
Como exemplo desta coesão territorial é o recente anúncio do investimento da ferrovia para a região, com a reabilitação da linha do Tâmega e a construção da linha ferroviária entre Valongo e Felgueiras, e numa segunda fase, de
Felgueiras até Amarante.
O primeiro secretário executivo da CIM-TS considera
que “é uma excelente oportunidade não só no que diz respeito à mobilidade de pessoas, mas também das empresas
passarem a escoar os produtos pela via ferroviária, numa
clara transformação do território”.
“Temos de estar na linha da frente e o investimento na
ferrovia pode tornar-se no grande investimento público
estratégico para o desenvolvimento da região”, acentua.
A proposta de uma nova linha ferroviária a partir de
Valongo, com passagem por Lordelo, Rebordosa, Paredes,
Paços de Ferreira, Freamunde, Lousada Norte e Felgueiras,
está relacionada com o crescimento demográfico corroborado com o crescimento económico, nomeadamente, no
mercado de exportação.
“Estes são dos territórios da região norte que mais tem
crescido em termos demográficos, mas também tem-se desenvolvido nos indicadores económicos e nas exportações,
e hoje sabemos que a rentabilização para nos tornarmos
mais competitivos passa muito pela utilização de novos
meios de transporte. Esta nova linha de caminho de ferro vai responder a este incremento industrial, com claros
reflexos nas exportações e reforço nas condições de mobilidade da sua população”, considera.
Sobre os apoios para a educação, Telmo Pinto refere que
é necessário investir, de forma robusta, em centros de excelência de formação técnico-profissional, permitindo que
a oferta escolar seja complementada com formação para
os trabalhadores. A aquisição de novas competências tem
de estar “adaptada à realidade do nosso tecido económico,
em articulação com as Universidades, Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, ISCE DOURO e Municípios”.
O Tâmega e Sousa é um dos territórios com rendimento
per capita mais baixo do país e como tal, existe a necessidade de atrair investimento para a região e dar mais ferramentas aos profissionais.
“Temos que pensar no investimento público que seja
reprodutivo e os centros de formação podem atrair investimento, mas podem dar mais capacidades, mais ferramentas aos nossos profissionais para poder ter mais rendimento e só com formação, capacitação, é que podemos
reivindicar novas empresas e novas oportunidades para
as pessoas terem melhores condições, mais rendimentos e
ganhar mais com isso”, realça Telmo Pinto.

Preocupada também com o setor primário, a CIM-TS
está a fazer um trabalho de diagnóstico, a cerca de duas
centenas de produtores dos 11 Municípios da Comunidade
Intermunicipal com o objetivo de perceber o que estão a
produzir, de que forma estão a comercializar os seus produtos e se têm capacidade para produzir em maior quantidade. A par disso, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa está também a fazer um levantamento junto
dos estabelecimentos comerciais, como as mercearias, minimercados, supermercados e grandes supermercados
para saber que produtos estão a vender e se têm condições
para comprar a produtores locais.
Refira-se ainda que muitos Municípios têm a responsabilidade de gerir as refeições escolares, desde o ensino
pré-escolar até ao secundário, e existe uma grande oportunidade para as produções locais. Como tal, a CIM-TS está a
trabalhar com as escolas e parceiros para perceber o funcionamento das cantinas escolares e se existe a possibilidade de adquirir produtos dentro do território do Tâmega e
Sousa. A Comunidade Intermunicipal também está a fazer
um trabalho de levantamento com as IPSS’s, com o objetivo
de perceber como fazem as suas compras alimentares.
Com este levantamento, a CIM-TS quer “tornar possível,
dentro do quadro legal, a venda e a contratação pública
(através da nossa central de compras) para que os Municípios, escolas, IPSS’s possam adquirir os produtos do território”, frisa o primeiro secretário executivo da Comunidade
Intermunicipal.
Criar uma bio região é também um dos objetivos da CIM,
uma vez que estão a apostar na certificação de produtos,
na área da produção alimentar.
“Temos de nos organizar para produzir de forma local,
mas também consumir a nível local. As escolas e as IPSS’s
são um espaço de desenvolvimento que devem estar integrados com as produções locais”, salienta Telmo Pinto.
Sobre a dinamização do turismo na região, o secretário-geral da CIM-TS afirma que, apesar do forte impacto
económico que este setor está a ter, já começa a existir mais
procura “até porque o interior passou a ser uma oportunidade” de exploração de lugares, até então desconhecidos ou
pouco valorizados pelos turistas.
Em relação a expectativas para o futuro, Telmo Pinto
frisa que “da parte da nossa Comunidade Intermunicipal
existe um empenho absoluto e uma reivindicação para
com situações concretas e executáveis para o território. A
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa é sempre
um parceiro estratégico que dá respostas afirmativas e
dinâmicas. Como parceiro também de desenvolvimento,
disponibilizamos recursos para as empresas e instituições,
com o objetivo de sermos um fator de união e criação de
valor para o nosso território,” conclui.
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SEM FESTAS E ROMARIAS
PROFISSIONAIS ITINERANTES
DESESPERAM COM FALTA APOIOS

A pandemia da covid-19 cancelou as festas e as romarias
que por esta altura trariam animação às localidades, deixando os profissionais itinerantes sem trabalho e sem
qualquer fonte de rendimento.
Alguns comerciantes e feirantes da região do Tâmega
e Sousa, em articulação com a Associação de Profissionais Itinerantes Certificada (APIC), têm reivindicado nas
últimas semanas mais atenção ao setor, apelando ao Governo e à Direção-Geral de Saúde (DGS) que lhes permita
retomar a atividade.
A recém-criada associação chegou mesmo a protestar
junto ao Ministério da Economia, em Lisboa, e frente à
DGS, num apelo desesperado por apoios à sustentabilidade dos negócios itinerantes.
Luís Paulo Fernandes, representante da APIC, considera que o Governo está a “discriminar” estes profissionais,
uma vez que não dispõem dos mesmos apoios do Estado
face a outros setores, que em contraste já reabriram.
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“ A maior parte de nós
já não tem rendimentos
há mais de seis ou sete
meses, desde as últimas
festas”.
“A maior parte de nós já não tem rendimentos há
mais de seis ou sete meses, desde as últimas festas, e
não há uma cautela do Governo, nem da Segurança Social, nem do Ministério das Finanças, de nos suspender
os impostos. Se não temos rendimentos, como é que os
vamos pagar?”, questiona.
O representante da associação fala em cerca de cinco
a seis mil pessoas diretamente afetadas e a passar dificuldades, havendo inclusive famílias em situação de
fome. “São microempresários, empresários em nome
individual. Desde o pequeno artista da concertina,
desde o aluguer de som, de palco e luzes, geradores, a
carrosséis, farturas e cachorros”, enumera.
Uma vez impedidos de trabalhar, a associação pede a
suspensão do pagamento de alguns impostos, nomeadamente o Imposto Único de Circulação dos veículos
que circulam apenas durante as festas, para garantir
a sobrevivência.
“O que mais me preocupa é que, enquanto se estava a
olhar para uns setores, havia muitos outros, principal-

mente no Norte — setor da iluminação, palcos, fogos de
artifício —, que nos pediam ajuda porque estão a falir”,
refere em declarações ao Penafiel Magazine, falando
de uma “dimensão incalculável” de prejuízos.
“Em todos os locais em que passamos, cada ficha de
carrossel, cada fartura, ou quem aluga palcos, é taxado
a 23% de IVA. Somos taxados ao máximo e é incompreensível como é que neste momento as Câmaras cancelam todas as festas e romarias e nem sequer chamam
as associações para falar como é que vão resolver os 30
milhões que o Governo lhes entregou para reanimar [a
cultura]. É disso que me queixo, de descriminação, falta
de igualdade de oportunidades”, expressa.
A associação entregou ao Governo protocolos sanitários para a retoma das atividades de diversão e de
alimentação neste contexto de pandemia, a DGS concordou em permitir o regresso, mas ainda sem data
anunciada, esperando-se o mesmo “muito brevemente”.
O apelo é agora dirigido às autarquias, para que colaborem com o setor e não sejam um fator de bloqueio.
“Queremos chamar à razão os presidentes de Câmara,
para que exista um princípio de cooperação. Os cinemas estão abertos, os teleféricos estão abertos, porque
não está aberta uma roulote de farturas que é ar livre?
Uma pista de carrinhos de choque, por exemplo, vai demorar mais tempo a desinfetar carrinhos, mas faz-se,
é possível”, expõe.
Apesar das adversidades, Luís Paulo Fernandes mostra-se “muito satisfeito” pelos resultados alcançados
por ação da APIC, que se formou há pouco mais de um
mês, e pela forma como os profissionais do setor, mesmo concorrentes, se uniram perante as dificuldades.

LAZER

CRUZ TERRACE-BAR
NOVO ESPAÇO DE
CONVÍVIO

C

om o Tâmega ali ao pé. O olhar perde-se de
deslumbramento. A serenidade preenche-nos
os sentidos. O prazer de chegar, desfrutar e ficar, permanece na mais simples das intenções.

Falamos do Parque de Lazer em Luzim, Penafiel, mas do
novo espaço Cruz Terrace-Bar que, beneficiando de um
magnífico enquadramento da natureza, proporciona momentos de convívio ou relaxe muito reconfortantes.
O Parque de Lazer, recentemente reabilitado, constitui um espaço amplo, para usufruto de todos e de todas
as idades, ideal para convívios familiares, com área para
merendas, mas também para atividades de lazer, ou mesmo desfrute da prática balnear proporcionada por uma
agradável praia fluvial. Há ainda, associado ao espaço e
beneficiando da albufeira do rio Tâmega, algumas atividades aquáticas, nomeadamente com motas de água.
“Estamos aqui disponíveis para receber toda a gente
com agrado, procurando sempre proporcionar uma experiência agradável e contribuindo para que todos possam
tirar o máximo proveito deste espaço de lazer na natureza com excelentes condições para quem deseje passar
algum tempo com prazer, seja em descanso ou mesmo
em convívio de família ou grupo de amigos”, refere Nuno
Cruz, gerente do Cruz Terrace-Bar e responsável pela
manutenção do parque de lazer.
A abertura, no início deste mês de junho, do Cruz Terrace-Bar veio potenciar aquele espaço como destino de
referência, conjugando uma paisagem surpreendente
com um ambiente elegante, cómodo e muito agradável de
usufruir.
Nuno Cruz salienta todos os cuidados adotados para
que a utilização do espaço, mesmo sendo esplanada ao ar
livre, possa ser totalmente em segurança.

“Apesar da nova realidade que vivemos, provocada
pela pandemia do Covid-19, estamos totalmente adaptados a todas as exigências, com desinfeção constante dos
espaços, sempre que os clientes os utilizam, o uso de máscara e uma atenção redobrada para que, mesmo estando
ao ar livre, as pessoas se sintam confortáveis e seguras”,
ressalva.
Este é um importante investimento há algum tempo
ambicionado e que, especifica Nuno Cruz, foi agora concretizado com muito entusiasmo e uma vontade enorme
de proporcionar boas experiências num enquadramento
de espanto. Foi um desafio da Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova que acolheram com muita determinação
e que enaltecem pela confiança e por todo o apoio que
têm vindo a demonstrar.
“Conseguimos devolver a este espaço uma nova vida,
tornando-o num destino de prazeres saudáveis, que convida a repetir, nos proporciona bem-estar, num horizonte de belas paisagens e visão de encanto, que desejamos
possa devolver a quem nos visita um sentimento de plena
satisfação”, comenta, enumerando o parque, a natureza
frondosa, a água, a praia, o sol, a paisagem, extremamente sedutor para quem vem desfrutar do espaço.
“Queremos trabalhar com a vontade de proporcionar
os melhores momentos a quem vem viver este ambiente
tão agradável, dinamizar com atividades lúdicas, musicais e espetáculos muito intimistas, sempre com os cuidados de higienização e distanciamento que a prevenção
Covid-19 exige, mas criando experiências que desejamos
esplêndidas de puro prazer”, assegura Nuno Cruz.
O Cruz Terrace-Bar está aberto de segunda a sexta das
13H às 23H00 e aos fins-de-semana a partir das 9H00
até às 23H00 no Parque de Lazer de Luzim, em Penafiel.
Para quem ainda não conhece, uma descoberta que vai
surpreender!

www.PENAFIELMAGAZINE.pt

15

AE PENAFIEL
ESTABELECE
PARCERIA
UBER EATS
PARA
ENTREGAS
DOMICÍLIO
A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) é a
parceira local da Uber Eats para o concelho. Há
várias semanas, a instituição tem desenvolvido
contactos no sentido de esta plataforma online de
entrega ao domicílio poder disponibilizar o seu serviço no concelho de Penafiel.
“Há empresários da restauração que estão a passar por dificuldades, pois conciliar a sua atividade
normal com a entrega ao domicílio, prejudica muito
a atenção que têm de dar ao seu negócio, e assim,
externalizarem-se as entregas para uma plataforma
com o reconhecimento de mercado que a Uber Eats
tem, poderá ser a solução para cuidarem do seu negócio e garantirem que o seu produto chega a casa
dos clientes em boas condições”, realça Nuno Brochado, presidente da AEP.
“Um dos objetivos que traçámos nos últimos meses era o de tentarmos apoiar o setor da restauração

e estabelecimentos equiparados locais, com vista a
promover uma solução transversal de entrega de refeições e similares ao domicílio”, ressalva.
Com esta parceria, a AEP desenvolve no terreno
um esforço de captação inicial de interessados em
aderir a esta plataforma, permitindo que a concretização da expansão ao concelho de Penafiel possa
acontecer no mais curto espaço de tempo possível.
Para o efeito, cada empresário deverá inscrever-se
na plataforma online que a Uber Eats criou para Penafiel através de: http://t.uber.com/penafielaunch.
A própria empresa encarregar-se-á de contactar
os interessados para apresentar a sua oferta de valor.
O presidente da AEP termina, referindo que “se
espera que este esforço da AEP se concretize em
muitas inscrições e interessados em utilizar a plataforma. Será um investimento que todos os em-

presários do setor deverão ponderar, sendo que se
esta expansão se vier a concretizar, apelamos aos
penafidelenses que comprem refeições aos empresários locais por esta via, apoiando assim o setor da
restauração e similares local, que tanto sofreu com a
pandemia do COVID-19”.
A Uber Eats é uma plataforma online de entrega
de comida onde e sempre que alguém assim o deseje,
constituindo um serviço de acesso simples e entrega
facilitada.
A aplicação Uber Eats liga-o a uma grande variedade de restaurantes e comidas locais, para que possa fazer um pedido dos menus completos dos seus
restaurantes locais preferidos sempre que quiser.
A AEP não pode deixar de salientar o potencial de
criação de emprego local no que toca aos cidadãos
que podem passar a ter uma atividade remunerada
adicional, entregando refeições ao domicílio.

GINÁSIOS E “O
NOVO NORMAL”
JOSÉ ANTÓNIO COTA

Nunca como agora, os portugueses reconheceram com
tanta clarividência a extrema importância que o exercício físico e os corretos hábitos alimentares tem no seu
estado de saúde e na prevenção da doença. O exercício físico e uma correta alimentação são pilares fundamentais para um estilo de vida saudável, estilo de vida
esse que contribui para que o sistema imunitário seja
capaz de responder com sucesso a agressões externas
como é o caso dos vírus e em particular o Covid-19.
É interessante observar que os casos de internamento em cuidados intensivos por Covid-19 de indivíduos
saudáveis, praticantes de exercício físico regular, é praticamente nula, ora aqui está uma boa razão para iniciar
já uma prática regular de exercício físico.

Como forma de garantir que todos os Clientes Playlife tinham todas as ferramentas para dar continuidade à sua prática de exercício físico e corretos hábitos
nutricionais em tempo de confinamento, criamos a
plataforma “www.emcasa.playlife.pt” , fomos surpreendidos pela enorme aceitação por parte dos Clientes
Playlife e ainda mais surpreendidos por termos tido
um grande numero de novos clientes a procurar na
nossa plataforma online a solução para se manterem
ativos durantes estes meses de confinamento.
Antes do confinamento, os ginásios cingiam a sua
atividade ás suas estruturas físicas, hoje os ginásios
ganharam novas valências, passando a oferecer atividades dentro dos Clubes, Outdoor e Online.
Seja num ginásio, seja em contexto outdoor ou treinando em casa com o suporte de uma plataforma digital, treine, lidere a sua saúde.

PRÉMIO
GRATIDÃO DISTINGUE
PROFISSIONAIS
CENTRO HOSPITALAR
TÂMEGA E SOUSA

“É com muito agrado que vemos que a indiferença, o comportamento consumista e o
pensamento individualista têm dado lugar
à solidariedade, à partilha, à cooperação,
à ajuda e à defesa da vida, expressando-se
incessantemente, e de uma forma muito
particular, junto dos mais débeis e idosos. E
os profissionais do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, como todos os profissionais de
Portugal merecem este reconhecimento, seja
pelas mais diversas mensagens, sentimentos
ou homenagens”, realçou Fernando Vieira,
presidente da Direção da Casa do Pessoal Padre Américo - Vale do Sousa na sessão que
assinalou os 39 anos daquela associação.
“Temos vivido um tempo difícil, insólito,
sofrível, inimaginável, no qual, de uma forma
global, ficámos privados de confraternizar, de
reunir, de conviver, de cumprimentar, e até,
por instantes, da própria liberdade de circulação, impossibilitados de contacto social e com
uma permanente ameaça invisível no canto
do olho de cada profissional, utente ou familiar”, acrescentou.
Neste sentido, a todos os profissionais sem
exceção, prestadores e servidores do Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa, como gesto de
reconhecimento, a Casa do Pessoal atribuiu
o prémio “Gratidão”, em especial a cada uma
das Unidades Equipas Linha COVID e faz votos que os próximos dias sejam um recarregar
de energias positivas, físicas e emocionais, no
sentido de continuarem a terem forças para
desenvolverem com mestria e profissionalismo este trabalho de ação, assim, encherem de
esperança a alma e a mente dos utentes e seus
familiares.
A atribuição desta distinção decorreu no
âmbito das comemorações dos 39 anos da
Casa do Pessoal Padre Américo - Vale do
Sousa, que iniciaram com a entrega das lembranças aos profissionais que completaram 25

anos de associativismo na Casa do Pessoal, a
homenagem aos associados e antigos diretores entretanto falecidos, a apresentação da
fotografia/quadro do anterior presidente, o
vídeo com um álbum de desenhos enviados
por 106 crianças.
A Casa do Pessoal perante os gestos de muitas empresas, associações, particulares e até
de autarquias, saúda todos os intervenientes
pelos géneros alimentares e equipamentos de
proteção individual (EPI´s) que foram doados
à Casa do Pessoal, sendo todos devidamente
registados, tanto nos momentos de receção
como de entrega junto dos serviços e equipas
de profissionais das Unidades Covid-19, prestando contas publicamente de todos os atos.
“Com o sentido de abnegação que caracteriza os profissionais e com o sentido de missão
que vem mais facilmente acima nestas alturas
de adversidade, ninguém se furtou ao dever
de ajudar quem precisa e entre sorrisos, choros, inquietações, dúvidas, alegrias, quebras
de ânimo e novos levantamentos, podemos
dizer que o resultado conseguido foi francamente positivo quando comparado com o cenário antecipado naqueles primeiros dias do
mês de março”, realçou Fernando Vieira.
Por iniciativa do presidente da Mesa da
Assembleia Geral, Carlos Sousa, os Órgãos
Sociais da Casa do Pessoal reforçaram apreço
pelo trabalho desenvolvido e pelo sentido de
missão manifestado por todos, partilhando
ainda da mensagem do presidente do Conselho Administração, Carlos Alberto Silva,
deixando o apelo a que todos possamos ter
aprendido, nestes tempos adversos, a importância muitas vezes esquecida da humanização, dos afetos e do amor.
A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, é uma associação sem
fins lucrativos, fundada a 26 de maio de 1981.

DRA. ANA CARDOSO*

VER MELHOR
CONSULTÓRIO

Na minha pratica clínica são várias as questões que os usuários
de lentes de contacto me costumam colocar, algumas acho bastante pertinentes e decidi partilhar convosco.
Com que periodicidade devo fazer uma reavaliação das minhas
lentes de contacto? A minha irmã e o meu amigo sempre usaram
a lente de contacto deste laboratório, também são boas para mim?
Posso encomendar as minhas lentes online?
Se no caso dos usuários de óculos é do senso comum que uma
nova avaliação deve ocorrer a cada 2 anos, ou todos os anos se estivermos a falar da população infantil e idosa, no caso das lentes
de contacto os intervalos entre cada visita ao especialista visual
devem ser mais reduzidos.
Se repararem, geralmente os principais laboratórios optam pela
produção de caixas de lentes de 6 ou 3 meses, o que já poderá ser
uma indicação do tempo recomendado nos intervalos entre cada
reavaliação de saúde ocular. Há especialistas que defendem períodos de 1 ano, outros a cada 3 meses, ou seja o período recomendado varia para além do tipo de lentes, paciente e sobretudo do
especialista visual. No meu caso, de acordo com a minha experiência clínica, recomendo sempre um check up a cada 6 meses.
Ao longo de um semestre, geralmente passamos por condições
ambientais e estilos de vida diversos o que nos trará certamente
alguma informação valiosa para uma próxima consulta.
A alteração dos hábitos de vida, condições de trabalho e fatores ambientais sofrem geralmente alterações que poderão levar
a alterações na fisiologia do nosso sistema ocular e por isso deve
ser corretamente monitorizado com os meios de diagnóstico adequados. Os parâmetros ambientais são de vital importância na
saúde ocular e correta adaptação na contactologia. Muito provavelmente se na primeira avaliação estávamos em pleno inverno,
com temperaturas baixas, um grau de humidade no ar elevado,
numa próxima avaliação muito provavelmente as condições atmosféricas serão diferentes, uma temperatura mais elevada própria de um verão quente ou de uma primavera em que os polens
presentes no ar e estes fatores são sem dúvida alguma variáveis
e podem levar a alterações da composição bioquímica lacrimal e
consequente conforto ocular e dessa forma pode ser necessário
um reajuste no tipo de lente recomendado.
Se o tipo de lente continuar a ser a ideal, perfeito, já só temos
que verificar que a graduação se mantém inalterada, já que vamos encomendar uma nova caixa de lentes não faz sentido não
ter a graduação atualizada, não acham?
O passo seguinte será então o local de encomenda das novas
lentes, o ideal seria sempre conciliar o nosso especialista visual
de confiança e o local de aquisição das lentes. Contudo, por vezes,
seja por fatores de hábitos de consumo, económicos, seja por algum contratempo de última hora, nem sempre é possível, mas o
mais importante é a confiança que temos no produto de saúde que
estamos a comprar. Se o produto online vos transmite confiança e
segurança então porque não?
Não tenho nada contra as compras online e também fazem parte de alguma parte do meu dia a dia. O mais importante é o uso
seguro e correto das vossas lentes e disso depende o cumprimento
de todas as recomendações do vosso especialista de saúde visual,
pois ele conhece-vos melhor que ninguém.

*Optometrista na Clinóptica Licenciada /Mestrado
na Universidade do Minho com formação superior em Bioquímica,
que constitui uma mais valia em contactologia.
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ESPAÇO FORD EM RANS ENCANTA
AFICIONADOS MARCA AUTOMÓVEL
De uma “paixão muito antiga” pela Ford nasceu na freguesia de Rans, em Penafiel, um espaço inteiramente
dedicado à marca, que promete ser local de convívio entre aficionados, com autênticos ‘tesouros’ como pano de
fundo a fazerem daquele um espaço único.
Paulo Soares, principal impulsionador e mentor do ‘Espaço Ford’, contou ao Penafiel Magazine que este era já
“um projeto antigo” que vinha a ser pensado e que agora
conseguiu concretizar, levando muitas coisas a saírem da
sua garagem diretamente para as prateleiras que decoram o espaço.
O espólio presente numa sala expositiva leva os amantes dos automóveis Ford numa viagem pelas competições
de quatro rodas e Paulo Soares garante que ‘os Cristianos
Ronaldos’ da Ford estão todos aqui representados.
“Temos uma jante de WRC, uma jante do Gonçalo Figueiroa que ganhou o ano passado o campeonato nacional em X2, e os melhores prémios dele desse ano; temos
um capacete, um fato e a baquet do campeão Joaquim
Jorge, temos um volante do Filipe Barbosa, temos a baquet do Rui Alves e muito mais. Os ‘Cristianos Ronaldos’ todos aqui: Joaquim Jorge, Carlos Vieira, Rui Alves,
Joaquim Costa, César Ribeiro, Jorge Areias, Rui Azevedo, Miko Ribeiro, Filipe Barbosa, Joaquim Santos, Pedro
Hortas, Rui Ribeiro, César Freitas, Mário Castro, António
Castanheira...”, enumera.
Segundo o impulsionador do espaço, espera-se que o
espólio venha ainda a crescer, mas a pandemia da Covid-19 fez com que o projeto abrandasse logo depois da
inauguração, a 1 de março. “Abriu num fim de semana e
com o covid fechou logo a seguir. Quando voltar ao normal, estamos a pensar abrir a um domingo de manhã.
Temos umas ideias juntamente com a junta de freguesia,
para chamar as escolas para verem o espaço e vamos propor a algumas associações que queiram visitar”, avança.
Paulo Soares sublinha que o objetivo é “tornar isto um
pequeno espaço de convívio entre os aficionados”.
“Isto é um espaço de todos os clubes Ford”, anota, referindo que todos os clubes foram convidados para a
inauguração e todos estiveram representados nesse dia,
à exceção de um que tinha um outro evento agendado
em simultâneo.
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“Quando os meus
amigos queriam ter o
Fiat Uno, eu dizia ao
meu pai que queria ter
um Ford Escort. (...) O
Ford Escort é um ícone,
sem dúvida alguma.

ESPAÇO FORD “ÚNICO”
NA PENÍNSULA IBÉRICA
A inauguração contou também com a presença de vários pilotos que se destacaram em viaturas Ford em diversas modalidades, desde a velocidade, aos ralis e ao todo-o-terreno. “Tive um orgulho enorme no dia da inauguração.
Num dia em que choveu bastante, ouvir dizer que fizeram
1020 quilómetros para estar aqui é mais que motivo de
orgulho”, confessou, revelando que o espaço surpreendeu
muitos dos visitantes.
“Este é o único espaço Ford na Península Ibérica. Quem
o disse foi o Dr. Pedro Paulo Pinto, o representante da Ford
Portugal, eu não tinha conhecimento. Já há muitos clubes,
mas um espaço só Ford, para todos os Ford, não conhecia e
mesmo os nossos vizinhos espanhóis disseram que lá também não há nada”, frisa.
Questionado sobre como nasceu este entusiasmo pela
Ford, Paulo Soares partilha que é “uma paixão muito antiga”, que o levou a comprar na altura o seu primeiro carro,
um Mk1, que depois restaurou.

“Quando os meus amigos queriam ter o Fiat Uno, eu dizia ao meu pai que queria ter um Ford Escort. Se for ver, todos os campeões do mundo atuais tinham um Ford Escort
Mk2 e Mk1 na garagem. O Ford Escort é um ícone, sem
dúvida alguma. Como carro de ralis, o Ford Escort Mk2 é o
melhor carro de todos os tempos”, sustenta.
Mas para o aficionado ter um carro bom não é tudo,
quando falamos de competição, é também preciso ser-se
um bom piloto: “Temos de ter as duas coisas: o carro bom
e o piloto bom. Há carros muito bons e pilotos muitos fracos, nota-se muito isso nos ralis, na velocidade já não. Na
velocidade se tiveres um carro bom andas na frente, não
se nota tanto o piloto, mas nos ralis nota-se quem é bom.
Nós temos um exemplo, o padrinho deste espaço, o Joaquim Jorge. Num ano, ele ganhou todos os ralis, só perdeu
um troço no Algarve, à noite. Uma esquerda bateu num
buraco e furou, só perdeu esse troço. Na história do automobilismo português, não há ninguém a quem tivesse
acontecido isso”.
Para criar o “Espaço Ford”, Paulo Soares contou com a
ajuda “incansável” da Junta de Freguesia de Rans, do Município de Penafiel e também de amigos e entusiastas, que
permitiram após “muitas horas de trabalho” fazer surgir
este “espaço bonito”.
“Está aqui também o nosso trabalho em termos pessoais
de muitos anos a organizar e reunir estas coisas. Isto começou em Rans, a 9 de setembro de 2001, com o terceiro
encontro nacional do Ford Escort. Começou em Rans e não
fazia sentido eu fazer um espaço destes noutra freguesia
qualquer. Isto tem que ser feito onde eu comecei. Tive uma
proposta para ir para Lousada, outra para uma loja em
Santo Tirso, mas nunca me agradou. Para mim, só faz sentido aqui”, sublinha.
O espaço, que alberga também alguns carros de membros que ajudaram na sua criação, mereceu já destaque
numa revista internacional dedicada à marca. “Mandámos
para lá uma fotografia e no mês seguinte eles publicaram,
porque tive aqui não só um rs200, mas dois, um evo que
só há vinte e quatro no mundo, e uma réplica da ‘diabolic’, para além de um escort mk1 de velocidade”, menciona,
avançando que foram 115 os carros a marcar presença em
Rans.

REPORTAGEM

“FICAMOS CONTENTES DE
TER EM RANS UM ESPAÇO
DESTE VALOR INCALCULÁVEL”
Paulo Soares mostra-se “grato” ao presidente da junta de
freguesia, Orlando Luís, por ter “acreditado no projeto”. Ao
Penafiel Magazine, o presidente da Junta de Rans confessou nunca ter pensado que este tomasse “estas proporções”,
apesar de não ter duvidado da paixão do seu impulsionador.
Segundo o autarca, o espaço, que já foi uma escola primária, estava “um bocadinho obsoleto”, mas “ganhou vida”
com a criação ao lado do espaço do cidadão e dos CTT, e
agora este “Espaço Ford”, possível após a assinatura de
um protocolo de cedência de espaço com o Município de
Penafiel, que garantiu também alguns melhoramentos.
“Criámos os protocolos necessários, o Paulo começou a
trabalhar e chegamos a este ponto. Claro que estou muito orgulhoso. No dia da inauguração, tivemos aqui umas
largas centenas de pessoas, inclusive espanhóis e pessoas
amigas de outros distritos. Ficamos contentes de ter aqui
um espaço que tenha estes troféus, que tenha um valor
incalculável”, diz.
O presidente da Junta de Rans mostra-se satisfeito pela
visibilidade que o espaço pode dar a Rans e pela freguesia
ficar associada ao mesmo, avançando que também a Câmara “gostou de ver como este espaço está a ser utilizado”.
“O Paulo sabe que pode contar com o apoio da junta
de freguesia, não só financeiro, mas o apoio em pessoa,
que para mim é o mais importante — envolver e chamar
pessoas. As pessoas vêm, gostam, convivem, e a junta de
freguesia é um pouco isso. Se cada um trabalhar como trabalha um Ford Escort, claro que tem todo o apoio incondicional”, graceja, afirmando-se “ainda mais contente” por
este ser um “espaço único na Península Ibérica”.

portantíssimas”, o que considera ser um ato de altruísmo.
“Muitos deles até gostariam de ter isto em casa, porque
faz parte de uma história que tiveram, porque tem valor
sentimental, mas tiveram a coragem de se desprender, tal
como o Paulo teve a capacidade de tirar da garagem e mostrá-lo a toda a gente. Aqui respira-se paixão, sem dúvida, a
começar pelas pessoas que cá estão. Todas elas deram um
bocado da sua vida, do seu tempo. Está aqui muito tempo
investido, que se tira à família, a férias, e isso só está ao
alcance de quem é altruísta”, sublinha.

“SEM DÚVIDA QUE SE VIVE
AQUI A PAIXÃO, SENÃO
NADA DISTO NASCIA”
O “Espaço Ford” contou na inauguração com a bênção
do padre André Machado, um assumido “apaixonado por
carros, desde miúdo”. O envolvimento neste projeto diz que
“aconteceu por acaso”, mas foi um importante apoio na dinamização do novo espaço, ajudando na concretização do
protocolo para a sua criação.
“O gosto pelos carros não se consegue explicar, tem a ver
com o hobbie, tem a ver com uma paixão. Estar neste espaço para mim significa muito, é sempre muito emocionante
estar perto disto. Sem dúvida que se vive aqui a paixão, senão nada disto nascia”, expressa.
André Machado lembra que este espaço só é possível
porque “houve alguém que doou ou emprestou peças im-

“TODO O ESFORÇO QUE
TIVEMOS AQUI VALEU A PENA”
Colaborador na criação do espaço, também Marcelo Silva se mostrou satisfeito pelo resultado final e pelos elogios
deixados por aqueles que visitaram o “Espaço Ford”.
“Foi bom ver que o nosso trabalho foi bem visto perante
as outras pessoas. No dia da inauguração, mesmo a chover, esteve cá muita gente, desde pilotos a aficionados. Veio
gente das Astúrias com os Escorts, pessoas que gostam da
marca. Tivemos uma grande quantidade de carros presentes”, destacou.
Marcelo Silva, que representa em Portugal o grupo “Ford
Fiesta Adictos”, não tem dúvidas de que este espaço em
Rans é “um trabalho que tem de ser mostrado”.
“Está muito trabalho aqui e é bom ver que as pessoas dão
valor ao que fazemos. Todo o esforço que tivemos aqui valeu a pena”, conclui.
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PENAFIEL ACTIVA
FORMA CENTENAS DE
ALUNOS À DISTÂNCIA

O departamento de formação da Penafiel Activa, EM,
adaptou-se à nova realidade criada pela pandemia COVID19, desenvolvendo toda a sua formação à distância,
desde o passado dia 14 de abril. O processo envolve cerca
de 240 formandos e 12 formadores que se encontram a
realizar sessões de formação síncronas, utilizando a Plataforma Microsoft Teams.
Para além da formação, também o modelo de divulgação da oferta formativa para o próximo ano letivo
2020/2021 foi alvo de mudanças. A divulgação está a ser
feita através das redes sociais, e-mail e contactos telefónicos junto das psicólogas das escolas. Neste âmbito, foi
criado um formulário de inscrição on-line que permite
ao aluno fazer uma inscrição simples e rápida no curso
pretendido, sem ter que, numa primeira fase, se deslocar
às nossas instalações. A oferta formativa assenta nas seguintes áreas de educação/formação: Curso Técnico/a de
Restaurante-Bar; Curso Técnico/a de Cozinha e Pastelaria; Curso Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural.
Também o Centro Qualifica da Penafiel Activa, EM,
como consequência da pandemia, adotou processos de
ensino e de aprendizagem à distância, quer de forma individual, quer de forma coletiva, utilizando as plataformas Google e Zoom, a fim de responder às necessidades
dos formandos. Foi assim possível a certificação de mais
de uma dezena de formandos em tempos de confinamen-

ATUALIDADE
ONLINE

to e de estado de emergência, sendo que se prevê que até
ao fim do presente mês serão certificados mais três dezenas de formandos.
Além das turmas em funcionamento, de ensino básico e de ensino secundário, espera-se a abertura de mais
duas turmas, uma de ensino secundário e outra de ensino básico durante o corrente mês de junho.
Também a forma de divulgação da oferta formativa
do Centro Qualifica da Penafiel Activa, EM, sofreu alterações. A divulgação e promoção está a ser feita através
das redes sociais, e-mail e contactos telefónicos junto do
tecido empresarial do concelho. O formulário de inscrição
encontra-se on-line e permite ao candidato efetuar uma
inscrição, sem a necessidade de uma obrigação presencial.
A oferta formativa assenta nas seguintes áreas de formação: RVCC escolar (4º, 6º, 9º e 12º ano); RVCC profissional
(certificação profissional); Formação modular certificada.
Desde 2017 que o Centro Qualifica da Penafiel Activa,
EM trabalha com o objetivo de melhorar os níveis de educação e formação dos adultos, contribuindo também para
uma melhoria da empregabilidade dos mesmos. Até agora, já formou cerca de um milhar de candidatos.
Para mais informações, contactar o 255710060 ou enviar e-mail para geral.pnfactiva@cm-penafiel.pt, aprendernapa2@gmail.com e/ou qualifica.pnfactiva@gmail.
com.
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ASSOCIATIVISMO

UNIÃO DESPORTIVA ABRAGONENSE
DE REGRESSO À ATIVIDADE

A União Desportiva Abragonense vai retomar a atividade desportiva, após oito anos de paragem. Os novos órgãos
sociais do clube tomaram posse a 5 de junho e já cumpriram o primeiro objetivo: a limpeza do campo onde esperam em breve voltar a ver a bola rolar.
Ao Penafiel Magazine, Diogo Barros, que assume a presidência, revela que a freguesia de Abragão acolheu com
entusiasmo a retoma de atividade da associação, que estava suspensa desde 2012.
O desafio foi lançado nas redes sociais e teve desde logo
“muita gente a aderir e a querer ajudar”. Daí até à constituição dos órgãos sociais, eleições e tomada de posse foi um
passo, por entre reuniões com a Câmara de Penafiel, junta
de freguesia e diversos empresários locais, com o propósito
de garantir o apoio necessário para fazer o projeto avançar.
“As pessoas de Abragão são muito unidas. Nos últimos
anos, em que o clube competiu nos campeonatos distritais,
foi um dos campos que vi com maior assistência. É isso que
quero, que as pessoas comecem a aderir e que participem”,
frisa o novo presidente da coletividade.
Acompanhado do vice-presidente, Paulo Jorge Salsedas, os novos responsáveis do clube admitem que “até
começar a época ainda vai um longo processo”, mas as-

seguram que estão “prontos para começar a trabalhar”.
Neste arranque, o objetivo passa por lançar uma equipa de séniores já na próxima época, tendo, para isso, que
fazer inscrição na Associação Futebol do Porto até ao final do mês de julho, explica o vice-presidente, Paulo Jorge Salsedas. O clube espera ainda constituir uma equipa
de júniores para competir no futebol amador.
“Também estamos a trabalhar numa hipótese que surgiu
para uma secção de pesca associada ao clube e futuramente atletismo, mas vamos começar devagarinho”, afirma.
Para além da limpeza do campo de jogos, que avançou
com o apoio da Câmara Municipal e da junta de freguesia, os planos passam por construir novos balneários, que
dêem melhores condições aos atletas, nomeadamente às
camadas jovens que querem trazer para o clube.
“Neste momento, a prioridade é ficar o campo pronto
para começar treinos e ver quem adere. Se não tivermos os
balneários os atletas equipam-se no pavilhão ao lado que a
Câmara disponibilizou, mas vamos tentar ter tudo pronto”,
refere Diogo Barros.
“A nossa aposta vai no sentido de dinamizar as camadas
jovens de formação, proporcionando a saudável ocupação
desportiva dos mais jovens e para isso para além de resta-

belecer as condições mínimas do campo de jogos, queremos melhorar construindo balneários novos, mais espaçosos, reunindo as condições adequadas para a utilização de
vários escalões de formação”, adianta o presidente, admitindo a vontade de reunir os apoios necessários, numa fase
posterior, para a colocação de um relvado sintético.
A direção estuda agora orçamentos para retomar a
atividade, procurando reunir apoios da Câmara, junta de freguesia, sócios e empresários locais, mas também “outras formas de rendimento para futuramente
pensar em novas conquistas”. Em cima da mesa está a
hipótese de abrir uma sede, para duas a três vezes por
semana fazer convívios proporcionando angariação de
fundos.
A nova direção da União Desportiva Abragonense,
presidida por Diogo Barros, é constituída por Paulo
Jorge Salcedas, vice-presidente, Marcelo Ribeiro, secretário, António Coelho, tesoureiro, e pelos vogais
Mauro Pinto, Joaquim Miguel, Alexandra Corte-Real,
Joana Moura e Sara Silvares. Mateus Oliveira é o novo
presidente da Assembleia Geral e Manuel Freitas de
Almeida do Conselho Fiscal.
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Saúde & Bem Estar

RICARDO BARROS
ASSUME COMANDO
TÉCNICO SÃO
LOURENÇO DOURO

Anda cansado?
Isto é para si…
GABINETE DE NUTRIÇÃO PLAYLIFE

Texto : Gonçalo Novais

O treinador penafidelense Ricardo Barros
assumiu, recentemente, a responsabilidade
do comando técnico do São Lourenço do
Douro para a próxima época 2020/2021.
Com uma carreira construída a pulso no
futebol sénior distrital, já conseguiu celebrar
três subidas de divisão, duas na 2ª Distrital e
uma na 1ª, e prepara-se para a sua primeira
aventura na Divisão de Honra, ao leme do
São Lourenço do Douro.
No fim de mais uma campanha de sucesso
com o Citânia de Sanfins, o nosso jornal foi
saber do rescaldo de mais uma temporada, e
da antevisão de uma época que, seguramente, será mais exigente.
Sobre o mais recente desafio no comando
técnico do São Lourenço do Douro começou
por revelar que “o presidente demonstrou
uma grande vontade em trabalhar comigo e
a minha equipa técnica, por isso foi fácil chegar a acordo”.
“O que nos fez aceitar este projeto foi claramente a ambição e os objetivos que me foram
propostos, e a forma humilde com que o projeto me foi apresentado”, realçou.
“Na minha opinião sempre foi um clube muito competitivo, com um histórico de
grandes jogadores e treinadores e que, nos
últimos anos, tem subido muitos degraus nas
distritais e ainda poderá subir mais, olhando
para a forma como têm sido competitivos”,
acrescentou sobre o potencial da sua nova
equipa.
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“Primeiro estamos a tratar de renovar
com grande parte do plantel do ano passado. Depois, faremos os ajustes no plantel
em função das saídas, que já tivemos, de
alguns jogadores para outros clubes”, revelou, sustentando que o objetivo é manter o
clube na disputa dos lugares cimeiros da
classificação.
“Já tive oportunidades em anos anteriores de treinar nas Divisões de Honra e Elite, mas preferi lutar por subidas de divisão
e chegar com resultados e preparado. Por
isso vou continuar a trabalhar com muita
ambição e dedicação, e mostrar as minhas
competências como o tenho feito até aqui”,
reforçou, revelando que a ambição enquanto treinador é chegar à Elite da AF Porto.
“Como a minha ascensão no futebol foi
sempre a pulso, não me iludo muito com
momentos, e estou sempre consciente dos
desafios e exigências que tenho de superar,
para estar mais perto do sucesso”, anotou.
Apesar de confidenciar que não gosta
muito de falar de si, Ricardo Barros, descreve que é “muito exigente e dedicado e
foco-me muito nos objetivos”.
“Tenho uma comunicação direta e rápida, trabalho muito os aspetos psicológicos
e técnico-táticos e adapto-me bem aos jogadores. Isto é muito pouco sobre mim, mas
é a descrição mais geral que consigo fazer”,
rematou.

Se está com a sensação de que este ano está a ser desgastante e de facto anda mesmo cansado, aqui estão algumas sugestões para recuperar
a energia:
• Durma bem! O repouso é decisivo, mas é tanto mais decisivo quando
se faz nas horas adequadas. O nosso corpo obedece a ritmos que estão
fora do nosso controlo, os chamados ritmos circadianos. Isto significa
que o nosso ritmo biológico tem flutuações ao longo do dia que devem
ser respeitadas. Não é o mesmo dormir das 5h às 13h e das 23h às 7h.
São 8h, mas com efeitos completamente diferentes. Aquela ideia de que
podemos compensar não é de grande agrado da nossa biologia. “Uma
vez, não são vezes” mas, de todo o modo, não exagerem. Dormir é à
noite, porque o nosso corpo tem milhares de anos de treino a respeitar
esses ritmos.
• Mantenha-se bem alimentado! Não deixe passar mais de 3h30 sem
comer. Muito do nosso desempenho, intelectual e físico, depende da
quantidade de açúcar que temos no sangue (glicemia). Quando ficamos
muito tempo sem comer, as nossas reservas vão baixando, o “depósito” vai ficando vazio e o rendimento vai diminuindo. Quando estamos
muito tempo sem comer, ficamos “fracos” e lá vem a fome e com ela
a tendência de ingerirmos alimentos bastante calóricos. Essa ingestão
faz aumentar bruscamente o açúcar no sangue, acumulando-se sob a
forma de gordura. Se comermos frequentemente e de forma racional,
mantemos o “depósito” sempre estabilizado, gerimos melhor o peso,
porque pequenas quantidades frequentemente podem ser usadas e não
armazenadas além de nos ajudar a não sentir aquelas fases de falta de
energia ao longo do dia, já para não falar da irritabilidade e da falta de
paciência.
• Tome um chá! Por exemplo chá verde. Não só é rico em antioxidantes como tem cerca de 1/3 da quantidade de cafeína do café com efeitos
semelhantes no nosso estado de alerta. Para além disso, enquanto toma
uma chávena de chá sem açúcar acaba por parar um pouco e recuperar.
• Evite açúcares simples! A tendência quando começamos a sentirmo-nos cansados é a de recorrermos ao mais fácil. Umas bolachas, um
refrigerante, um pedaço de chocolate ou um bolo. Ainda que a sensação
imediata seja agradável, mas não é um bom combustível. Por um lado,
dá um aumento abrupto da glicemia com as consequências já referidas,
mas também porque passado pouco tempo estamos de novo com vontade de comer. Umas bolachas de chocolate “tiram” a fome mas por pouco
tempo e, pior ainda, é que depois das três que comemos o nosso cérebro
passado pouco tempo vai-nos pedir para acabar com o pacote.
• Coma alimentos ricos em magnésio! Por exemplo banana, sementes
de abóbora, iogurte, beterraba, espinafres, avelã. O magnésio é um excelente retemperador funcionando como alívio da fadiga e simultaneamente, estimula as nossas defesas e reforça o nosso sistema muscular
esquelético.
• Apanhe sol! O sol não só regula o nosso ritmo biológico como também está associado à libertação de substâncias que nos dão uma sensação de bem-estar. É tão importante que, na sua falta, a tendência para
alguns tipos de depressão aumenta substancialmente. E já para não falar da vitamina D. Não exagere, mas apanhe sol.

“NÃO FUJO UM MILÍMETRO DO
QUE ENTENDO SER A MELHOR
FORMA DE JUNTAR UMA BOA
MANEIRA DE JOGAR E ESTAR
MAIS PERTO DE VENCER”

ATUALIDADE
ONLINE
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ENTREVISTA • Salvador Rocha, treinador
de futebol, atualmente no comando
técnico do Rio Moinhos

Salvador Rocha é um treinador penafidelense altamente qualificado no mundo do futebol, cujo percurso
daria seguramente um excelente livro.
A treinar ininterruptamente desde a época de 1995/96,
quando deu início à sua aventura como treinador do futebol nos juniores do Fátima, é num Rio de Moinhos em
crescimento que procura alimentar um sonho à medida
do seu Nível 3 de Treinador de Futebol, que o torna habilitado para chegar mais além do que a Divisão de Honra
da AF Porto.
Numa grande entrevista que deu ao Penafiel Magazine (que pode ler na íntegra em www.penafielmagazine.
pt), Salvador Rocha abordou todo o seu percurso como
treinador, e reiterou que continua a acreditar muito nas
suas capacidades, para que o sonho de chegar a um patamar ainda mais competitivo continue vivo, de época
para época.
“Sou um treinador que, por norma, cria uma boa relação tanto com os jogadores como com as direções, e
foco-me bastante no meu trabalho e dou tudo de mim.
Assim tudo se torna mais fácil, e a relação vai crescendo”, avalia.
Sobre a relação e o regresso, no início desta época, ao
Rio de Moinhos considera que “neste momento é boa,
pois além da amizade existe sintonia desportiva, que já
se verifica há uns anos”.
“Ficaram os alicerces desta sintonia que existe hoje
tanto com o clube como com o presidente António Silva,
que me motivou a vir para o clube. E hoje temos além
de uma sintonia profissional, também uma amizade que
nos faz entender bem, sobre o que é melhor para o clube”, sublinha.
“A nível das infraestruturas, o presidente e sua direção têm feito um trabalho fantástico em prol do clube e
da terra, e têm tudo para ambicionar a mais. Dificilmen-

te vejo clubes nesta divisão com melhores condições que
o Rio de Moinhos, e para não falar até em divisões superiores. Mas para ter bons projetos a nível desportivo, são
precisos apoios importantes e ter os pés bem assentes no
chão para não se cometerem loucuras”, acrescenta.
Salvador Rocha iniciou o seu percurso como treinador na época de 1995/96 cumprindo cinco temporadas
no Fátima, seguindo-se o Lamego, em 2003/04. “A oportunidade surgiu do nada porque nem pensava em ser
treinador, por isso foi um pouco inesperado. Quando me
convidaram fui tirar o Nível 1 e, do nada, estive cinco
épocas no CD Fátima, tendo desempenhado os cargos
de treinador dos juvenis, treinador dos juniores e ainda
adjunto dos seniores. Eram todas as noites ocupadas, e o
fim-de-semana também”, recorda.
“E ainda ando por aqui quase a completar 26 épocas
consecutivas sem parar! Não é para todos e não sei se
haverá muitos com este feito, a treinar 26 épocas seguidas sempre no início de cada época, em que só em duas
delas não as terminei”, realça.
E confidencia: “Em relação a oportunidades, eu posso
achar que merecia, mas eu não decido isso. O que posso
dizer é que sou muito profissional no que faço e, em relação ao que vejo e do que percebo, não ficaria atrás de
nenhum treinador. Eu trabalho bem e ando atualizado
e quem pode responder por mim, são os jogadores que
por mim passam, esses são os que podem avaliar um
treinador”.
Sobre o seu desempenho enquanto treinador, Salvador Rocha, define-se: “O que posso dizer assim de uma
forma muito sucinta, é que tenho uma boa forma de jogar e uma identidade bem vincada. Não fujo um milímetro daquilo que entendo que é a melhor forma de juntar
uma boa maneira de jogar e estar mais perto de vencer.
Por norma os meus jogadores gostam de forma que eu
treino e da forma como jogam, óbvio”.
“Quem treina à noite e três vezes por semana, claro
que tem condicionalismos, mas como referi acima tudo
é preparado com antecedência. O tempo é curto, é certo.
Aquilo que podíamos fazer no microciclo de quatro ou
cinco treinos temos que reduzir a três, temos que trabalhar mais rápido e insistir muito em alguns aspetos que
são mais importantes”, anota, ressalvando que “é muito
importante o jogador que vai ao treino tenha aquilo que
eu sempre levo e aplico em cada treino, auto motivação”.
“Acredito muito em mim! Com mais tempo, com outras condições, poderia dividir os processos que pretendo para fazer um melhor trabalho, e tornar-se-ia mais
fácil trabalhar e poder exigir mais aos atletas. Se com
jogadores amadores a minha exigência é muita e eles
aceitam com agrado, apesar de virem cansados do seu
trabalho, nos profissionais isso não poderia existir, e
como entendo que além de trabalhar bem, sou um bom
condutor de homens, no nível mais acima o meu trabalho iria ser recompensado”, admite.
“Como dizem os sábios, o sonho comanda a vida, e sonhar acordado alimenta o nosso ser. Gosto de chegar ao
fim do dia e dizer que dei o melhor de mim, agora que a
sorte apareça. Porque tudo também passa pela sorte e
estar no sítio certo na hora certa. Pergunto-me muitas
vezes se o destino está traçado ou se vamos à procura
dele. Eu entendo que ele está traçado, porque dou o melhor de mim todos os dias e a nível de futebol ainda não
tive a oportunidade que sempre sonho”, conclui.
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