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ATUALIDADE

NOVELA DA SIC VAI SER GRAVADA EM PENAFIEL

DIA DO ANIMAL ASSINALADO NA RUA 
COM EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

A Câmara Municipal, através do seu Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Penafiel (CROP), está a promover 
uma exposição fotográfica alusiva aos animais daquele 
centro.

Esta exposição, com fotografias da autoria de Suzana 
Vieira, colaboradora do CROP, estará patente nas ruas da 
cidade até ao dia 18 de Outubro, e procuram demonstrar 
o cuidado e o trabalho prestado em prol do bem estar ani-
mal.

Entretanto e no âmbito do Dia do Animal algumas 
associações de Penafiel doaram rações e alguns uten-
sílios ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Pe-
nafiel. Elementos do Núcleo do Futebol Clube do Por-
to de Penafiel, do Rotaract de Penafiel e da Escola de 

Karaté de Penafiel foram recebidos no CROP pela ve-
readora da Câmara de Penafiel, Susana Oliveira, que 
demonstrou grande apreço pelo gesto de solidariedade.

“Vieram demonstrar o apreço que têm pelo nosso tra-
balho entregando ofertas aos nossos animais. A todos o 
nosso muito obrigada”, lê-se numa publicação do Facebook.

A Câmara Municipal de Penafiel relembra que continua 
disponível o programa de apoio à esterilização de animais, 
como é o caso da campanha de incentivo à adoção “Adote 
um Amigo. Não abandone!”, que oferece a esterilização, a 
identificação electrónica, a vacinação e a desparasitação a 
quem adoptar no canil municipal.

O município continua a incentivar e a apoiar famílias 
mais carenciadas para a esterilização do seu animal de 
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companhia (cão ou gato), no sentido de evitar que sejam 
abandonadas ninhadas, o que infelizmente acontece mui-
tas vezes, e continua a promover aulas de treino canino, no 
parque canino de Penafiel, situado no Parque da Cidade.

A Câmara Municipal de Penafiel lembra que todos os 
animais acolhidos pelo centro de recolha oficial do canil 
municipal de Penafiel, e animais que não sejam reclama-
dos pelos seus detentores no prazo de 15 dias, a contar da 
data da sua recolha, presumem-se abandonados e são obri-
gatoriamente esterilizados e encaminhados para adoção.

O serviço do Canil Municipal de Penafiel, através da pá-
gina oficial Facebook – Canil Municipal de Penafiel, divul-
ga ao público, regularmente e sempre que necessário, os 
animais disponíveis para adoção.

A próxima novela do canal de televisão SIC, produzida 
pela SP Televisão, tem Penafiel como cenário e ponto 
central da história.

O território de Penafiel e o seu património estarão pre-
sentes no desenrolar da história de toda a novela, que será 
depois exibida em horário nobre no canal generalista SIC.

As personagens e os décors passarão por Penafiel, que 
este ano comemora 250 anos de elevação a cidade, e que é 
a segunda cidade mais antiga do distrito do Porto.

Cenários como o centro da cidade de Penafiel, e um 
pouco por todo o concelho, vão fazer parte desta nova no-
vela que conta com a participação de um elenco de luxo, 
entre eles os protagonistas Joana Santos, Ricardo Pereira, 
Paulo Rocha e Maria João Bastos.

Vão ainda figurar outros nomes como Alexandra 
Lencastre, João Catarré, José Fidalgo, Luciana Abreu e 
Renato Godinho, entre outros. A novela é da autoria de 
Ana Casaca e vai começar a ser gravada em outubro, em 
Penafiel.

O projeto televisivo foi já aprovado, por unanimidade, 
em reunião de câmara, e para o presidente do Município, 
Antonino de Sousa “trata-se de uma oportunidade única, 
numa fase tão difícil como a que estamos a viver de con-
seguirmos ao longo de meses projetar Penafiel, servindo 
também como forma de projetar o turismo e comércio 
local”.

“O apoio municipal é diminuto face ao orçamento glo-
bal da novela e será repartido com entidades privadas do 
concelho, precisamente com o objetivo de potenciar o ter-
ritório em termos de turismo, de visitas e de exposição 
mediática ao longo de meses”, ressalva.

foto - Tworistas
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DESTAQUE

foto documentário “A escrita pela pedra” 

ESCRITARIA COM MÁRIO ZAMBUJAL

DOCUMENTÁRIO E GUIA LITERÁRIO 
DE PENAFIEL NA ESCRITARIA
A cooperativa cultural “Bairro dos Livros” está de volta 
ao Festival Literário Escritaria com a apresentação do do-
cumentário “Escrita pela pedra”, com leituras de Aurelino 
Costa, e o lançamento do “Mapa dos Livros. Guia Literário 
de Penafiel”, com apresentação de Adelaide Galhardo e 
Germano Silva.

O documentário “A escrita pela pedra” resulta de uma in-
vestigação sobre a Lhotra, código oral penafidelense criado 
pelos trolhas e pedreiros locais para comunicarem entre si. 

Trata-se de uma ideia do “Bairro dos Livros”, documenta-
da por Joana Mesquita Alves e Victor Carvalho e a partici-
pação especial do escritor Aurelino Costa, que é promovido 
pela Câmara Municipal de Penafiel, e pretende dar a conhe-
cer a forma como a poesia e a arte do trolha e do pedreiro se 
cruzam num mesmo gesto criador e como a sua compreen-
são pressupõe o domínio de uma cifra secreta.

O fenómeno da Lhotra é anterior aos anos 40 e nasceu 
para assegurar a coesão e a defesa da classe profissional. O 
código linguístico, que era aprendido no exercício do ofício 
e cujo domínio era tão importante como o conhecimento 
das ferramentas de trabalho, extravasa os limites da obra de 
construção civil. Em Lhotra falava-se do corpo, da comida, 
da vida quotidiana e o código secreto servia para nomear 
também aquilo que era matéria do sonho e estava fora do 
alcance do povo.

No final do século XX, a Lhotra praticamente desaparece 
e o seu vocabulário é lembrado apenas por alguns. Hoje, são 
já muito poucos os falantes de um código nunca escrito, que 
nasceu da educação pela pedra.

De 18 a 25 de outubro, a prosa volta ao centro das aten-
ções com um dos mais carismáticos prosadores portu-
gueses a merecer todas as atenções de mais uma edição 
do Festival Literário Escritaria, em Penafiel.

Mário Zambujal é autor de textos para televisão e tea-
tro. Foi jornalista de “A Bola”, de “O Jogo”, subchefe de 
redação de “O Diário de Lisboa”, chefe de redação de “O 
Século”, diretor-adjunto do “Record”, diretor do “Mundo 
Desportivo” e dos semanários “Se7e” e “Tal & Qual”, sub-
diretor do Canal 2 da RTP e apresentador de diversos pro-
gramas de televisão.

Este documentário tem estreia no dia 22 de outubro, no 
âmbito do festival literário, com exibição no Cinemax.

O “Mapa dos Livros. Guia Literário de Penafiel” é uma 
proposta de visitação de Penafiel que pretende dar a conhe-
cer o património literário do território, atravessando sécu-
los de história, escritores, locais e personagens dos livros. A 
primeira edição da obra é apresentada por Germano Silva e 
Adelaide Galhardo.

O roteiro, com ilustração de Mariana Dimas e criado pelo 
“Bairro dos Livros” para o Município de Penafiel, é um con-
vite ao leitor para explorar o concelho pelo olhar dos autores 
penafidelenses, mas também a partir dos inúmeros escrito-

res que aqui escolheram viver ou que por aqui passaram.
Cada episódio curioso e divertido deste objeto editorial é 

também um mote para conhecer mais sobre a Literatura 
Portuguesa, que culmina em anos mais recentes com a já 
tradicional realização da Escritaria, desde 2008. Como ex-
plica Antonino de Sousa, presidente da Câmara de Penafiel, 
a “Escritaria corresponde a um desígnio que tem as suas raí-
zes na história literária do concelho”.

Estas iniciativas fazem parte do programa oficial do Es-
critaria e decorrem no dia 22 de Outubro, às 21h30, no Ci-
nemax, em Penafiel, e com transmissão em direto nas redes 
sociais.

Além de “Crónica dos Bons Malandros”, cuja rodagem 
para televisão está a decorrer com a realização de Jorge 
Paixão da Costa, outros livros têm conquistado diversas 
gerações de leitores:

Histórias do Fim da Rua, À Noite Logo se Vê, Fora de 
Mão, Primeiro as Senhoras, Já Não se Escrevem Cartas 
de Amor, Uma Noite Não São Dias, Dama de Espadas, 
Longe é um Bom Lugar, Cafuné, Serpentina, Talismã, 
Romão e Juliana, Então, Boa Noite e Rodopio, o seu mais 
recente livro, irão emprestar personagens às ruas de Pe-
nafiel.

No ano em que Penafiel celebra 250 anos de elevação 
a cidade, a segunda mais antiga do distrito do Porto, a 
organização da Escritaria decidiu ainda homenagear 
igualmente a vida do jornalista Fernando Alves, que ce-
lebra este ano 50 anos de carreira na rádio. Está prevista 
uma conversa “intimista” e o reconhecimento público ao 
“poeta da rádio”, que tem sido uma presença assídua no 
Festival Literário, conversando de forma absolutamen-
te singular com os vários autores que têm passado por 
Penafiel.

Em 2020 a Escritaria vai ainda apresentar novidades 
em termos culturais com projetos inovadores a divulgar 
oportunamente e que vão reforçar, ainda mais, a ligação 
de Penafiel como cidade das palavras e da literatura.

Depois de Urbano Tavares Rodrigues, José Sarama-
go, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo An-
tunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, 
Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares, Pepetela e Manuel 
Alegre, chegou a vez de destacar a vida e obra de Mário 
Zambujal.

A 13º edição do único festival literário, em Portugal, 
que se dedica a homenagear um escritor vivo de língua 
portuguesa irá trazer novidades. Além da transforma-
ção da cidade em torno do escritor homenageado e da 
sua obra – com alusões nas montras, exposições, arte 
de rua, teatro e música- a Escritaria irá difundir os seus 
principais momentos via streaming, de forma a mitigar 
o distanciamento social.

A pandemia obriga a sermos ainda mais criativos de 
forma a satisfazer os penafidelenses e os visitantes da 
Escritaria que tanto acarinham o Festival literário.

À semelhança de todos os autores e nomes grandes 
que já passaram por Penafiel, Mário Zambujal terá uma 
frase e a sua silhueta no corpo da cidade. Ficará para 
memória de sucessivas gerações.

Assim, Penafiel continua a receber e a difundir a lite-
ratura portuguesa.
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ECONOMIA

AE PENAFIEL INTEGRA PROJETO 
EUROPEU ÁREAS RURAIS

ZONA INDUSTRIAL 
DE RECEZINHOS 
ACOLHE PRIMEIRA 
EMPRESA

A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) integra 
o Projeto RURAL DEVELOPMENT FOR EMPLOYE-
MENT, desenvolvido em conjunto com outras institui-
ções europeias, no âmbito do Programa Erasmus+, com 
o objetivo de promover o desenvolvimento económico 
e social em áreas rurais isoladas ou despovoadas.

O projeto assenta num consórcio formado por 6 par-
ceiros de 6 países diferentes (Bélgica, Itália, Roménia, 
Grécia, Espanha e Portugal), cada um representando 
uma entidade educacional para adultos.

Um dos objetivos é promover o desenvolvimento eco-
nómico e social em áreas rurais isoladas ou despovoa-
das, partilhando boas práticas desenvolvidas nos países 
europeus do consórcio. Para atingir este objetivo, está-se 
a trabalhar na criação de um kit de ferramentas para di-
ferentes organizações nos países da UE que trabalham 
com comunidades rurais despovoadas (ou com alto risco 
de despovoamento), operadores e empresas, instituições 
locais e regionais, instrutores e mentores. 

A Associação Empresarial de Penafiel, parceiro por-
tuguês deste consórcio europeu, apresenta o projeto 
“Quintandona – a vila histórica de Penafiel”. 

Um dos principais objetivos foi a preservação da ar-
quitetura vernacular, bem como a requalificação dos 
espaços públicos. A valorização turística e cultural da 
aldeia foi também, sem sombra de dúvida, um dos pro-
pósitos, e para tal, foram desenvolvidos projetos (LEA-
DER, PRODER) através de outros instrumentos de fi-
nanciamento, para a sua concretização. 

Todas esta ações desenvolvidas de recuperação dos 
edifícios permitiram ainda, dar uma nova vida e refor-
çar a identidade da aldeia de Quintandona. Com isto, 
pretendeu-se ainda reanimar e aproximar as popula-
ções que vivem nas áreas rurais, e que se sentem afasta-
das do resto do mundo, criando sustentabilidade nestas 

A Zona Industrial de Recezinhos, em Penafiel, vai 
acolher a primeira empresa, uma unidade indus-
trial especializada na produção de dispositivos 
médicos que se propõe criar 50 postos de trabalho, 
informou fonte do município.

Recentemente foi estabelecido um acordo com a 
Oasipor – Medicalwear, S.A., que será a primeira 
empresa a instalar-se na nova e moderna Zona in-
dustrial de Recezinhos. Esta empresa é especializa-
da na produção de dispositivos médicos. A localiza-
ção estratégica do concelho, nomeadamente o fácil 
acesso às principais vias rodoviárias, a proximidade 
ao Porto de Leixões e a presença de outras empresas 
da área dos dispositivos médicos em Penafiel, foram 
factores considerados na escolha de Penafiel para 
realização deste grande investimento.

Com a conclusão das infraestruturas e o anún-
cio da instalação da primeira unidade industrial na 
Zona Industrial de Recezinhos, a expectativa do 
Município de Penafiel é bastante optimista quanto 
ao reforço da capacidade para atrair empresas para 
o concelho.

A localização da nova Zona Industrial de Recezi-
nhos, numa das extremidades do concelho de Pe-
nafiel, confinando com os concelhos de Lousada e 
Amarante, e a consequente possibilidade de insta-
lação de novas empresas, vai contribuir para o de-
senvolvimento da economia na região e beneficiar 
a população local com novas e qualificadas ofertas 
de emprego.

“Conscientes de que sem os nossos empresários 
não é possível criar emprego, vamos continuar a 
trabalhar para que o nosso concelho seja bom para 
as empresas que já cá estão e atrativo para quem 
quer investir e gerar emprego”, refere Antonino de 
Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel.

aldeias com o envolvimento das suas gentes em diversas 
atividades dinâmicas, tais como, turismo e gastronomia.

Por outro lado, também se está a implementar o 
projeto “Cabroelo”. Situa-se na freguesia da Capela, 
concelho de Penafiel, inserindo-se no meio natural 
e paisagístico da serra da Boneca e do vale do rio 
Mau. 

PUB

A aldeia beneficia da ótima localização geográ-
fica em que se encontra, dada a proximidade da 
cidade do Porto e os fáceis acessos a partir da es-
trada marginal do Douro. Os principais objetivos 
são: a preservação da natureza e a requalificação 
de espaços públicos, a valorização turístico e cul-
tural da vila, a restauração dos edifícios e reforço 
da identidade de Cabroelo.

Todas as atividades do projeto serão desenvol-
vidas em 24 meses, até finais de agosto de 2021.
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SOCIEDADE

NOVOS PÁROCOS ASSUMEM 
PARÓQUIAS EM PENAFIEL

CONSELHO LOCAL AÇÃO SOCIAL 
AVALIA IMPACTO PANDEMIA EM PENAFIEL

As diversas instituições do concelho, parceiros da 
Rede Social de Penafiel, ressaltaram a importância das 
medidas adotadas pelo Município no âmbito social e 
consideraram que o trabalho em rede está a ser deter-
minante durante este período pandémico e que deve 
continuar.

Durante a sessão, foram elencadas as medidas adota-
das pela Câmara de Penafiel desde o início da crise pan-
démica e realçou-se o papel determinante que os mem-

bros da Rede Social tiveram na aplicação e consequente 
sucesso dessas medidas.  

“Não teria sido possível chegar a todos os penafidelen-
ses sem a ajuda e o trabalho da Rede Social de Penafiel, 
que conhece de forma próxima e direta a realidade dos 
mais fragilizados”, acentuou Antonino de Sousa, pre-
sidente da Câmara Municipal, que desempenha igual-
mente a função de presidente do Conselho Local de 
Ação Social (CLAS) de Penafiel.

“Agradeço a todas as instituições que, durante estes 
tempos difíceis, souberam estar unidas e responder com 
a responsabilidade e prontidão necessárias. Neste mo-
mento, o objetivo é minimizar o impacto da pandemia 
COVID-19 nestas famílias e penso que, ao dar continui-
dade ao percurso até aqui desenvolvido, estamos no ca-
minho certo”, acrescentou.

De recordar que o Município de Penafiel já realizou 
várias ações e lançou diversas iniciativas, desde o início 
da crise do COVID19, das quais se destacam: A criação 
de uma rede (UBER) de apoio social de entrega de bens 
de primeira necessidade e um plano municipal com 25 
medidas para apoiar famílias e empresas locais; a distri-
buição de kit ś com máscaras sociais a toda a população, 
que retirou ainda empresas do sistema de lay off ou em 
risco de fechar portas; o apoio dado às 3 Corporações de 

Bombeiros, na aquisição de EPI’s, testes e apoio finan-
ceiro suplementar; a aplicação da tarifa social de água 
e saneamento, a famílias afetadas pela COVID 19; a de-
sinfeção dos Jardins de Infância, realização de testes à 
SARS-CoV-2 e formação sobre boas práticas higiénico 
sanitárias aos Assistentes Operacionais; a isenção do 
pagamento da taxa de derrama referente ao ano 2019 
(empresas com volume de faturação até 150.000€); a en-
trega de material informático aos agrupamentos de es-
colas, para apoiar alunos sem acesso às tecnologias que 
foram essenciais para a sua aprendizagem no último 
ano letivo; e, mais recentemente, a disponibilização de 
transporte escolar gratuito a todos os alunos do ensino 
básico e secundário que vivam a mais de 2 quilómetros 
da escola; entre outros. 

A Rede Social de Penafiel pretende fomentar uma 
consciência coletiva e responsável dos diferentes proble-
mas sociais e incentivar redes de apoio social integrado 
de âmbito social e tem como principais objetivos a erra-
dicação ou atenuação da pobreza e da exclusão e a pro-
moção do desenvolvimento social. O Conselho Local da 
Ação Social de Penafiel integra as Juntas de Freguesia, 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, repre-
sentantes da Saúde, da Educação, da Segurança Social e 
das Empresas.

O Pe. Cláudio Vieira da Silva assumiu, os seus novos 
múnus como pároco de Eja (Stª Maria), no concelho 
de Penafiel, que acumulará com as paróquias de 
Alpendorada e Matos (S. João Baptista), Torrão (Stª 
Clara) e Várzea do Douro (S. Martinho), no concelho 
do Marco Canaveses.

O novo pároco assumiu, com solenidade, acompa-
nhado do até então pároco da comunidade penafide-
lense de Eja, o Pe. Daniel Augusto de Pinho Quintela, 
que deixa o serviço pastoral, a seu pedido e por moti-
vo de saúde, depois de décadas de dedicação em Eja, 
Torrão e Várzea do Douro.

O Pe. Cláudio Silva, com 32 anos, é natural de San-
to Ildefonso, no Porto, e anteriormente exerceu o 

múnus pastoral em paróquias da Vigararia de Baião.
Numa publicação no facebook a presidente da Jun-

ta de Freguesia da Eja, Isabel Guedes, saúda a en-
trada do Pe. Cláudio e agradece toda a dedicação do 
anterior pároco: “Um agradecimento ao Padre Daniel 
Quintela por todo o trabalho desenvolvido em prol 
da comunidade. Seja bem-vindo à nossa freguesia 
Padre Cláudio Silva”.

Entretanto, no primeiro fim-de-semana de setem-
bro, concretizou-se a nova organização paroquial 
confiada aos padres Filipe Silva e Ariosto dos Santos 
Nascimento, na Vigararia de Penafiel.

Assim o Pe. Filipe Manuel da Costa e Silva assumiu 
a paroquialidade em Cabeça Santa (Divino Salvador), 

mantendo-se nas paróquias de Rio de Moinhos (São 
Martinho), Paredes (São Miguel), Pinheiro (São Vi-
cente), Portela (São Paio).

Quanto ao Pe. Ariosto dos Santos Nascimento, até 
então vigário paroquial, passou a assumir a paro-
quialidade de Abragão (S. Pedro), Boelhe (S. Gens), 
Luzim (S. João Baptista), Peroselo (Nª Srª da Visita-
ção) e Vila Cova de Vez de Avis (S. Romão).

Também o Pe. Prabesh Jacob já assumiu a paro-
quialidade do Divino Salvador de Castelões, em Pe-
nafiel, que passa a acumular com as paróquias, que 
já lhe estavam confiadas, de Maureles, São Mamede 
Recesinhos, São Martinho Recesinhos e Vila Boa de 
Quires.

foto - José Pinheiro
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ANACOM EXPLICA COMO ESTÁ A DECORRER 
PROCESSO ALTERAÇÃO SINTONIA TDT

MINISTRA DA 
JUSTIÇA NO 
TRIBUNAL 
DE PENAFIEL

A Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, visi-
tou as novas instalações do Juízo de Instrução Cri-
minal (JIC) e do Ministério Público (DIAP) do Tribu-
nal Judicial da Comarca do Porto Este, em Penafiel, 
acompanhada dos presidentes das Câmaras Munici-
pais de Penafiel, Marco de Canaveses e Baião, e pela 
Juíza Presidente.

O JIC e parte do DIAP, mais concretamente a sec-
ção especializada de combate à criminalidade eco-
nómico-financeira, encontram-se, desde o dia 1 de 
setembro, em instalações renovadas, num espaço, 
totalmente reestruturado, no Quartel da Guarda Na-
cional Republicana de Penafiel.

Estas valências, que anteriormente funcionavam 
nos Tribunais de Marco de Canaveses e Paredes, fo-
ram deslocadas para Penafiel, passando a funcionar 
num espaço independente, totalmente recuperado, 
no edifício do Posto Territorial da GNR de Penafiel.

A remodelação do espaço, onde anteriormente 
funcionava a cozinha do quartel, implicou a exe-
cução de um conjunto de obras de remodelação do 
espaço, contemplando várias divisões para salas de 
audiências, salas de apoio e gabinetes de trabalho e 
uma entrada voltada para a Rua da Assembleia Pe-
nafidelense.

“A justiça deve ser assegurada em todo o território 
e em condições de igualdade”, afirmou a Ministra da 

O presidente da Autoridade Nacional de Comunica-
ções (ANACOM), João Cadete de Matos, esclareceu, 
numa conferência de imprensa realizada na sede da 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em 
Penafiel, como se está a desenvolver o processo de 
migração da rede de Televisão Digital Terrestre (TDT), 
que, no caso dos municípios abrangidos pela CIM do 
Tâmega e Sousa, começou no dia 28 de setembro, com 
a alteração do emissor do Rio Arda, e termina a 2 de 
novembro.

“Houve aqui uma total convergência num objectivo 
fundamental para o país, que é melhorar a cobertura 
de todo o território em termos de rede fixa de alta ve-
locidade, rede fibra óptica e cobertura de rede móvel, 
seja para fazer chamadas de voz em qualquer parte do 
território, quer para permitir que todas as populações 
e todas as empresas, independentemente da sua loca-
lização, tenham um bom acesso à internet, que hoje é 

Justiça, lembrando a importância da cooperação com 
o poder local.

Segundo a juiz presidente do Tribunal Judicial da 
Comarca do Porto Este, Armanda Gonçalves, a des-
locação do Juízo de Instrução Criminal para Penafiel 
vai permitir, ao juntar no mesmo local investigação 
e instrução criminal, um desempenho judicial dos 
processos mais célere e eficiente.

O presidente da Câmara Municipal de Penafiel, 
Antonino de Sousa, enalteceu a transferência des-
ta dependência da justiça para o Tribunal local que, 
numa excelente articulação entre o Governo e o Mu-
nicípio, vai permitir melhores condições para os ma-
gistrados, funcionários judiciais e para os utentes da 
justiça.

fundamental e indispensável”, comentou João Cadete 
de Matos, da ANACOM, após reunião com os autarcas 
da região do Tâmega e Sousa.

Esta posição decorreu, como explicou, do descon-
tentamento, manifestado naquela reunião pela gene-
ralidade dos autarcas, com a cobertura em geral das 
telecomunicações na região do Tâmega e Sousa, muito 
deficitária sobretudo nas zonas mais rurais e de menor 
densidade populacional.

Quanto ao processo de migração da rede de televisão 
digital terrestre (TDT), a única coisa a fazer, quando 
ficar sem imagem no televisor, com o écran negro, é 
ressintonizar a televisão ou o descodificador TDT para 
o novo canal.

No emissor de Amarante a alteração acontecerá no 
dia 14 de outubro, em Avessadas, Marco de Canaveses, 
no dia 15, e no emissor de Penafiel a 16 de outubro.

Os trabalhos de ressintonia dos emissores têm iní-

cio de manhã, entre as 9h00 e as 10h00, sendo que, 
enquanto decorrem os trabalhos, que demoram entre 
4 a 6 horas, será colocado em funcionamento um emis-
sor portátil, na frequência atual, por forma a garantir 
à população, durante esse período, o acesso ao serviço. 

Quando os trabalhos de ressintonia terminarem, 
será nesse momento que, para voltar a ter acesso ao 
serviço, terá de efectuar uma nova sintonia do tele-
visor ou descodificador na nova frequência em que o 
emissor está a emitir.

Para proceder à sintonização dos novos canais de 
televisão digital terrestre (TDT) – quando ficar sem 
imagem no televisor –  basta efetuar nova sintonia – 
automática ou manual – através do comando do seu 
equipamento (descodificador de TDT ou da TV).

Para concretizar esta alteração da sintonia no TDT, 
não será necessário adquirir novas antenas de receção, 
nem trocar de televisor ou o descodificador TDT (box). 
Também não será necessário reorientar as antenas de 
receção (os emissores vão ficar no mesmo sítio).

A migração da TDT, consiste na alteração das fre-
quências dos emissores que utilizam a faixa de fre-
quências 700 MHz para novas frequências de emissão. 
Esta alteração deve-se ao facto de a “faixa dos 700 
MHz” ter se ser libertada para ser disponibilizada para 
a prestação de serviços de comunicações eletrónicas 
terrestres sem fios de banda larga 5G.

A ANACOM tem no seu site o folheto explicativo em 
formato digital e um vídeo que explica todo o processo.

Para ajudar a população neste processo, a ANACOM 
criou ainda uma linha telefónica de apoio gratuita (800 
102 002), que funciona todos os dias entre as 9h00 e as 
22h00, para dar informação e ajudar a fazer a sinto-
nia dos televisores à distância. Se porventura, mesmo 
assim, qualquer pessoa não conseguir sintonizar os 
respetivos aparelhos, está acautelada a possibilidade 
de equipas da ANACOM, desde e quando solicitadas, 
se deslocarem à residência destas pessoas, que necessi-
tam de um apoio mais direto.
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FREGUESIAS 

AVENIDA DE 
JUGUEIROS 
BENEFICIADA

MELHORIA 
REDE 
ABASTECIMENTO  
DE ÁGUA

RIO DE MOINHOS RIO DE MOINHOS 

ORDEM DOS PSICÓLOGOS 
DISTINGUE MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Está a decorrer a empreitada que compreende obras 
de alargamento e beneficiação na Avenida de Ju-
gueiros, na vila de Rio de Moinhos, em Penafiel.

A execução das obras na beneficiação desta im-
portante acessibilidade no centro de Rio Moinhos, 
contempla a intervenção e requalificação do piso na 
parte inicial da Avenida de Jugueiros, junto ao cru-
zamento para a GJR.

“O piso, que se encontrava muito degradado, será 
substituído, permitindo uma circulação mais fluida 
e em segurança”, ressalvam em publicação da Junta 
de Rio Moinhos.

Está também contemplada a criação de um parque 
de estacionamento e do melhoramento no desvio de 
águas pluviais.

Na Avenida 20 de Junho, que serve de Parque da 
Feira, decorrem a bom ritmo as obras de construção 
para o próximo parque de estacionamento e de aces-
so ao comércio, que servirá também para deslocar a 
realização da Feira Quinzenal.

Estão a decorrer, na Rua de Loureda, em Rio de Moi-
nhos, obras para substituição da rede de abasteci-
mento de água.

A intervenção, que decorre a bom ritmo, contem-
pla a substituição da conduta de abastecimento de 
água (e demais ligações à rede), estando já na fase de 
reposição do piso.

Esta intervenção vai estender-se ao longo dos pró-
ximos meses em Rio de Moinhos, permitindo que se 
concretize a substituição de condutas de distribuição 
água pública já com algumas décadas.

“Por forma a melhorar o abastecimento e evitar 
perdas de água, vários quilómetros de tubo serão 
aplicados em várias ruas da nossa freguesia. Esta in-
tervenção decorrerá ao longo dos próximos meses. 
Agradecemos a compreensão de todos por qualquer 
transtorno temporário que possa surgir”, especifica 
a Junta Rio Moinhos.

A Câmara Municipal de Penafiel foi reconhecida, no 
dia internacional do idoso, pela Ordem dos Psicólogos 
com a atribuição do selo “Comunidades Pró-Envelhe-
cimento 2020/2021”, em função das políticas muni-
cipais, programas, planos estratégicos e práticas que 
demonstram um compromisso forte e efectivo com a 
promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedi-
do ao longo de todo o ciclo de vida.

Para o presidente de Câmara, Antonino de Sousa “a 
atribuição deste selo e deste reconhecimento do traba-
lho municipal é um orgulho, mas também uma enorme 
responsabilidade, que aceitamos com todo o empenho, 
até por ser atribuída por uma respeitada ordem pro-
fissional, como é o caso da ordem dos psicólogos por-
tugueses.”

A iniciativa, Comunidades Pró-Envelhecimento 
2020/2021 foi lançada antes da pandemia, e de acordo 
com a Ordem dos Psicólogos, “é ainda mais premente 
nesta altura,  uma vez que reforça a necessidade de se 
perspectivar as Comunidades como contextos de vida 
de excelência para a promoção do envelhecimento sau-
dável e bem-sucedido, com o objectivo de  construir 
uma sociedade coesa, equitativa, inclusiva, saudável e 
segura, que promova o bem-estar e a contribuição cívi-
ca de todos os cidadãos.”

“As evidências (científicas) sugerem que até 40% dos 
casos de demência podem ser adiados ou evitados atra-
vés da mudança de comportamento precocemente. O 
problema é que as campanhas de saúde pública têm 
um registo insatisfatório e pouco ou nada abordam a 
doença pré-existente mais intratável da demência – a 
velhice” – The Economist, 27 de Agosto de 2020.

A criação de Comunidades Pró-Envelhecimento (CP-
E), ou seja, Comunidades centradas nas necessidades 
dos cidadãos nas diferentes fases do ciclo de vida e 
processo de envelhecimento, permitem rentabilizar e 
potenciar o valor pessoal e social dos cidadãos.

De acordo com a Ordem dos Psicólogos, é fundamen-
tal que estas comunidades prevejam uma atuação ao 
nível da segurança, habitação e mobilidade; bem-estar 
e saúde; relações sociais e inclusão; cultura e educação 
ao longo da vida; participação cívica e emprego.

“a atribuição deste selo 
e deste reconhecimento do 
trabalho municipal é um 
orgulho, mas também uma 
enorme responsabilidade”
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AUTORIZADA CONTRATAÇÃO 
18 MÉDICOS PARA CHTS

HOSPITAL PENAFIEL 
COM OBRAS 
PARA MELHORAR 
MATERNIDADE
Arrancaram as obras de remodelação da área materno-infantil do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), localizada no Hospital Padre Amé-
rico, em Penafiel, anunciou fonte daquela unidade hospitalar.

A empreitada, cujo valor de investimento é 154 309,38€, implica a reali-
zação de obras no piso 6, passando a garantir instalações mais modernas 
no internamento e uma hotelaria mais agradável e próxima de outras ma-
ternidades mais recentes.

A maternidade do Hospital Padre Américo é uma das maiores do país e dá 
assistência à vasta população de 520.000 habitantes (mais de 5% da popula-
ção portuguesa), residente em 12 concelhos de 4 distritos.

“Cerca de 2.500 crianças nascem todos os anos na maternidade do CHTS 
que possui ótimos indicadores de qualidade como, por exemplo, uma das 
mais baixas taxas de cesarianas. Em 2019, a taxa de cesarianas no CHTS foi 
de 23,1% e, a nível nacional, a taxa situou-se nos 29,79%”, realçam.

Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração do CHTS, so-
bre a intervenção que vai significar a ampliação física e a renovação das 
enfermarias, salienta que “com estas melhorias nas instalações, o conforto 
e privacidade que vamos poder proporcionar às mães e aos bebés serão sig-
nificativamente melhores”.

“Vão reforçar ainda mais o argumento de que a maternidade do Hospital 
Padre Américo é mesmo o local certo para que as mães venham dar à luz os 
seus filhos”, conclui Carlos Alberto.

Com estas obras, que se estima poderem ficar concluídas no final do ano, 
vai ainda poder fazer-se uma gestão mais eficaz das camas, libertando es-
paços que poderão servir de apoio aos outros serviços, quer para permitir 
aumento de cirurgias, quer para internamento de outros doentes.

Na sequência da abertura de concurso 
para contratação de pessoal médico, 
publicado recentemente em Diário da 
República, ao Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) foram atribuídas 
vagas para contratar 18 médicos de di-
ferentes especialidades.

O CHTS, que integra o Hospital Pa-
dre Américo, em Penafiel, e o Hospi-
tal São Gonçalo, em Amarante, recebe 
assim vagas para as especialidades de 
Anestesiologia (2), Infeciologia (1), En-
docrinologia (2), Ginecologia/Obstetrí-
cia (1), Medicina Física e de Reabilita-
ção (1), Medicina Interna (3), Nefrologia 

(1), Neurologia (1), Patologia Clínica (1), 
Pediatria (2), Psiquiatria (1), Pedopsi-
quiatria (1) e Radiologia (1).

Com a contratação de mais 18 médi-
cos, dá-se a continuidade do que vem 
sucedendo ao longo dos anos e, mais 
uma vez, o CHTS vai ver fortalecida a 
sua capacidade de prestar assistência 
aos 520.000 habitantes, distribuídos 
por 12 concelhos, em quatro distritos.

Ainda subsistem algumas carências, 
mas o caminho de reforço consistente 
ao longo dos anos torna o CHTS cada 
vez mais capaz de cumprir a sua mis-
são.
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ATUALIDADE

MOVIMENTO REAFIRMA 
DEFESA DO RIO SOUSA

PENAFIEL TEM 
NOVO FILME 
PROMOCIONAL

EXPOSIÇÃO 
ARTES E 
OFÍCIOS 
TRADICIONAIS 
NO MUSEU 
MUNICIPAL

A Rota do Românico divulgou um filme promocional 
dedicado ao concelho de Penafiel e ao seu vasto pa-
trimónio natural, paisagístico e cultural.

Para além de alguns imóveis integrados no itinerá-
rio de visita da Rota do Românico, como o Mosteiro 
de Paço de Sousa, o Memorial da Ermida, a Igreja de 
Abragão ou o recentemente aberto Centro de Inter-
pretação da Escultura Românica, a nova película re-
comenda igualmente a (re)descoberta do Museu Mu-
nicipal e do centro histórico de Penafiel, do castro de 
Monte Mozinho, da aldeia de Quintandona, dos moi-
nhos de Capela e da Quinta da Aveleda.

Na gastronomia e doçaria, o filme não esquece al-
gumas das mais reconhecidas especialidades penafi-
delenses: a lampreia à Bordalesa, o cabrito assado, os 
beijinhos de amor e as tortas de São Martinho.

Na animação cultural, são destacadas a feira de 
São Martinho, a Noite Branca e as festas do Corpo de 
Deus.

Depois do spot, do compacto dos monumentos e dos 
filmes de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico 
de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Ca-
naveses, Paços de Ferreira, Paredes e Resende, este é 
o décimo segundo (e último) filme da Rota do Români-
co destinado à promoção dos municípios que integram 
o seu território de influência.

A produção destes 14 novos filmes é cofinanciada 
pelo Turismo de Portugal, no âmbito da operação “Ca-
pacitação e Valorização Turística da Rota do Români-
co”, aprovada pelo Valorizar – Linha de Apoio à Valo-
rização Turística do Interior.

A Rota do Românico reúne, atualmente, 58 monu-
mentos, distribuídos por 12 municípios dos vales do 
Sousa, Douro e Tâmega (Amarante, Baião, Castelo de 
Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, 
Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Pe-
nafiel e Resende), no Norte de Portugal.

As principais áreas de intervenção da Rota do Ro-
mânico abrangem a investigação científica, a conser-
vação do património, a dinamização cultural, a educa-
ção patrimonial e a promoção turística.

O Movimento Rio Sousa realizou em Novelas, Pe-
nafiel, uma reunião dos seus integrantes no pros-
seguimento da defesa da bacia hidrográfica do Rio 
Sousa.

Tendo em conta a continuidade de descargas po-
luentes, designadamente as que recentemente têm 
sido constatadas em pontos dos concelhos de Pe-
nafiel, Paredes e Lousada, o Movimento Rio Sousa 
inferiu da necessidade da continuação da exigência 
de prementes medidas que permitam o cessar de ata-
ques ao biossistema do Rio Sousa. 

Depois de na Marcha Pelo Rio Sousa, realizada em 
Penafiel, em 25 de setembro de 2019 ter congregado 
inúmeras pessoas numa demonstração de empenho 
na preservação do rio, o Movimento Rio Sousa re-

O Museu Municipal de Penafiel acolhe a exposição “Das 
artes e ofícios tradicionais de Penafiel no programa Tradi-
ções EDP”, resultante do projeto “Das Artes e Ofícios Tra-
dicionais de Penafiel”, coordenado pelo Museu Municipal 
e apoiado pela EDP Produção no âmbito do Programa Tra-
dições 2018/2020.

Esta exposição mostra todo o trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido no âmbito do projeto “PARTO – Penafiel, 
Artes e Ofícios” e conta com a intervenção de diversos ar-
tesãos, de vários ofícios, do concelho de Penafiel.

“Com este projeto, desenvolvido e coordenado pelo Mu-
seu Municipal, o Município de Penafiel pretende promover 
a preservação e a divulgação das suas tradições enquanto 
elementos patrimoniais identitários, valorizar os seus arte-
sãos e estimular a transmissão destes saberes, fomentando 
o espírito de partilha e de aprendizagem”, especificam.

Integrando as atividades previstas na terceira fase de 
implementação do projeto, esta exposição pretende valori-
zar a promoção e divulgação das artes e ofícios tradicio-
nais do concelho, dos seus artesãos, e revelar a mostra dos 

uniu com responsáveis de autarquias correlacionadas 
com a referida bacia hidrográfica.

Nessas reuniões realçou a importância do papel das 
autarquias na arbitragem e solução da constante e anó-
mala poluição do Rio Sousa.

Os responsáveis do Movimento Rio Sousa, contudo, 
não verificam sintomas de alívio ambiental no rio e seus 
afluentes.

O Movimento Rio Sousa considerou mais uma vez ser 
importante que se cumpra o Memorando de Entendi-
mento Intermunicipal sobre o Rio Sousa, protocolado a 
25 de setembro do ano passado.

Assim, tendo em conta a importância de medidas in-
termunicipais, o Movimento Rio Sousa vai solicitar uma 
audiência à Associação de Municípios do Vale do Sousa.

trabalhos realizados pelos formandos no decurso dos dois 
workshops realizados em julho de 2019, bem como os no-
vos produtos concebidos pela designer Gabriela Gomes e 
executados por artesãos locais.

A inauguração da exposição, que estará patente até ao 
fim de fevereiro de 2021, foi reservada, por força das cir-
cunstâncias e do limitado número de pessoas que pode-
riam estar presentes em simultâneo na sala de exposições, 
obrigando os responsáveis do Museu a dividir os parti-
cipantes em duas partes, pelo que não foi possível juntar 
todas as pessoas que participaram no projeto. Assim foi 
possível contar com a presença de alguns dos participantes 
nos workshops que decorreram no âmbito deste projeto e, 
mais tarde, os artesãos que integraram todo o projeto.

Refira-se que a sessão de inauguração da exposição, na 
sala de exposições temporárias do Museu Municipal, con-
tou com a presença da diretora do Museu, Maria José San-
tos, da vereadora da Câmara Municipal, Susana Oliveira, 
de Helena Sousa, da Escola Secundária de Penafiel, Teresa 
Soeiro, antiga Diretora do museu, e de Helena Gomes, re-
presentante da EDP Produção.

Foi ainda apresentado o website PARTO – Penafiel, Ar-
tes e Ofícios, nome escolhido para promoção e divulgação 
do projeto “Das Artes e Ofícios Tradicionais de Penafiel” 
que pode ser consultado em: www.projetoparto.org
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WI-FI GRATUITO NOS CENTROS 
HISTÓRICOS DA REGIÃO

PROFENSINO 
RECEBEU SELO 
CONFORMIDADE

CURSO ESPECIALIZAÇÃO 
FUTEBOL FORMAÇÃO NO 
ISCE DOURO

A Escola Profissional e Tecnológica Profensino, na 
sequência dos resultados da avaliação do processo de 
alinhamento do Sistema de Garantia da Qualidade 
na Educação e na Formação Profissional (EQAVET), 
foi certificada por três anos com o Selo de Conformi-
dade EQAVET pela Agência Nacional para a Qualifi-
cação e Ensino Profissional (ANQEP), reconhecendo 
a qualidade do seu ensino e formação profissional.

“A Escola Profissional e Tecnológica Profensino or-
gulha-se deste reconhecimento que veio confirmar 
a qualidade dos cursos profissionais que leciona, o 
trabalho pedagógico desenvolvido com os alunos, a 
melhoria dos procedimentos internos de gestão e de 
acompanhamento, assim como da divulgação dos re-
sultados e da avaliação, destacando ainda a relação de 
proximidade que mantém como os stakeholders ex-
ternos”, referem numa nota enviada para a redação 
do Penafiel Magazine.

O processo de certificação teve início em julho de 
2019 e o resultado agora alcançado, deve-se, realçam, 
“ao trabalho e empenho do Grupo Dinamizador da 
Qualidade e da direção, e ao envolvimento de toda a 
comunidade educativa, professores, alunos, pessoal 
não docente, encarregados de educação, empresas e 
instituições parceiras”.

“A atribuição deste selo vem reforçar o compromis-
so da Escola Profissional e Tecnológica Profensino em 
continuar a trabalhar para garantir uma formação de 
qualidade aos nossos alunos, encarregados de educa-
ção e restantes parceiros, bem como contribuirá para 
a consolidação do seu processo de internacionaliza-
ção”, enaltecem.

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da 
Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais 
(Quadro EQAVET) foi instituído pela Recomendação 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho 
de 2009, e foi concebido para melhorar a Educação e 
Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colo-
cando à disposição das autoridades e dos operadores 
de EFP ferramentas comuns para a gestão da qualida-
de, assentes numa forte articulação entre os diferen-
tes stakeholders (decisores/as políticos, organismos 
reguladores, operadores de EFP, alunos, profissionais 
de EFP e de orientação, encarregados de educação, 
empresários e outros parceiros sociais) e no desenvol-
vimento, monitorização, avaliação e melhoria contí-
nua da eficiência da oferta.

Os centros históricos das vilas e cidades da região do 
Tâmega e Sousa, bem como as zonas de maior afluxo de 
turistas e visitantes, vão passar a estar cobertos por rede 
gratuita de internet sem fios de elevada qualidade.

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM 
do Tâmega e Sousa) lançou um concurso público interna-
cional para a instalação de pontos de acesso a redes wi-fi 
nos locais de maior interesse turístico-cultural dos muni-
cípios que a integram, permitindo, assim, aos cidadãos que 
se deslocam a estes espaços públicos o acesso à internet, de 
forma gratuita, a partir dos seus dispositivos móveis.

Com um investimento de cerca de 220 mil euros, a 
implementação desta solução vai permitir, por um lado, 
melhorar a experiência do turista na sua visita à região e, 
por outro, contribuir para uma gestão mais inteligente do 
destino turístico, ao disponibilizar um conjunto de ferra-

O ISCE Douro, em Penafiel, vai avançar com um 
Curso de Especialização em Futebol de Formação, 
que consiste numa oferta inovadora e diferenciada 
em que se pretende que no final os formandos sejam 
capazes de dominar o processo do ensino do jogo de 
futebol, organizar e planear o treino de jovens.

São objetivos e competências deste Curso de Espe-
cialização dominar o processo do ensino do jogo de 
futebol; organizar e planear o treino de jovens; de-
senvolver as capacidades motoras no futebol infanto-
juvenil; potenciar o desenvolvimento motor; liderar, 
comunicar e gerir conflitos; promover o desporto e o 
bem-estar; desenvolver comportamentos de cidada-
nia ativa e plena.

A disponibilização deste Curso de Especialização 
em Futebol de Formação decorre de um contrato pro-
grama estabelecido, recentemente, entre o Sindicato 
dos Jogadores e as instituições de ensino superior do 
ISCE Douro e ISCE – Instituto Superior de Lisboa e 
Vale do Tejo. A cerimónia decorreu nas instalações 
do ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo, 
tendo contado com a presença de Joaquim Evange-
lista, presidente do Sindicato dos Jogadores, Ricardo 
Martins, administrador e representante da Entidade 
Instituidora dos ISCE, Rui Brito Fonseca, presidente 
do ISCE Douro e de Luis Picado, presidente do ISCE.

A metodologia de ensino e aprendizagem do novo 
Curso de Especialização compreende a pedagogia 
b-learning, ensino misto que conjugará o ensino a dis-

mentas que permitem ajustar a oferta ao fluxo de turis-
tas, acrescentando valor tanto para os turistas e visitantes, 
como para os agentes económicos, investidores, governan-
ça local e população em geral.

Este projeto, designado de “Tâmega e Sousa Wi-fi”, é mais 
um importante contributo para a consolidação da estraté-
gia da CIM do Tâmega e Sousa para o setor do turismo, que 
engloba também outros projetos integrados com os seus 
municípios, e, consequentemente, para o trabalho que esta 
entidade tem vindo a desenvolver no sentido de tornar 
esta região cada vez mais atrativa e mais coesa económica, 
social e territorialmente.

O projeto “Tâmega e Sousa Wi-fi” resulta de uma can-
didatura, submetida pela CIM do Tâmega e Sousa ao Pro-
grama Valorizar, do Turismo de Portugal, I.P., no âmbito da 
linha de apoio à disponibilização de redes wi-fi.

tância realizado na Plataforma do ISCE (Balckboard 
LMS – Learning Management System) e o ensino pre-
sencial em contexto de prática desportiva.

O ensino presencial será realizado nas instalações 
utilizadas pelo ISCE Douro ou nas instalações do SJF 
em Odivelas.

“Privilegiam-se metodologias ativas, facilitadoras 
de um Ambiente C – Learning – Collabotative Lear-
ning – onde cada formando e formador se situa em 
partilha e interdependência na comunidade de apren-
dizagem”, especificam.
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ASSOCIAÇÃO DA PORTELA COM 
TODOS OS CUIDADOS PELO 
BEM ESTAR DOS MAIS IDOSOS

A Associação para o Desenvolvimento da Portela con-
cretiza no Centro Sénior a sua principal ação social, 
contribuindo de modo proactivo para o bem-estar dos 
idosos que beneficiam do apoio e de todos os cuidados 
tão atenciosamente prestados pelos colaboradores e vo-
luntários daquela instituição.

No Centro Sénior da Portela as rotinas, explica Diana 
Barbosa, diretora técnica daquela instituição de solidarie-
dade social, são proporcionais a um centro de convívio, 
onde os utentes permanecem durante o dia interagindo 
com diversas atividades, alimentação e higiene pessoal.

“Assim que os idosos chegam, nos transportes da as-
sociação, fazem uma pequena refeição composta por um 
chã e umas bolachas, todos os dias há uma atividade du-
rante a manhã e outra da parte da tarde, atividades lúdi-
cas e recreativas, fazem a refeição do almoço, lancham e 
levam sopa para o jantar”, especifica Diana Barbosa sobre 
o funcionamento normal e habitual, antes da pandemia 
provocada pelo Covid-19, nas instalações da associação, 
entretanto reajustadas às novas circunstâncias de con-
tingência, para que pudessem voltar a receber com segu-
rança os seus utentes.

“Todos os nossos utentes têm retaguarda familiar, no 
entanto são pessoas com  reformas muito baixas e tam-
bém por isso com necessidades de apoio. O propósito 
da associação é prestar um apoio diferenciado para que 
façam face às despesas mensais que têm”, prossegue, co-
mentando que apesar de cumprirem com todas as nor-
mas da Segurança Social, que assume aqui também o 
papel de entidade reguladora, ainda não beneficiam de 
qualquer protocolo de apoio financeiro.

É uma situação que obriga a instituição a desdobrar-se 
em frequentes acções de angariação de fundos para fazer 
face às inúmeras despesas decorrentes do apoio solidário 
que prestam. Aos idosos pelo serviço que prestam, revela 
a diretora técnica, cobram somente 25% do valor da sua 
reforma, abaixo dos 40% que são considerados nos proto-
colos com a Segurança Social.

“A maioria das reformas não é muito alta e sempre nos 
preocupamos em ser equitativos, para que também no 

domínio financeiro os idosos possam ter alguma auto-
nomia e beneficiar de algum bem-estar pessoal”, comen-
ta Diana Barbosa.

“Enquanto pudermos ajudar a população, este será 
sempre o principal propósito da associação”, acrescenta.

E para fazer face às inúmeras despesas associadas à 
actividade do Centro Sénior e apoios prestados, a Asso-
ciação de Desenvolvimento da Portela conta com a cola-
boração de vários grupos associados à instituição. Trata-
-se do grupo desportivo de BTT Kunalama, a academia 
de música, grupo de cantares, grupo de bailes, que, ao 
longo do ano, são responsáveis pela dinamização de um 
conjunto de iniciativas essenciais para a angariação de 
verbas e sustento da IPSS.

“Todas as verbas que estes grupos angariam com a 
realização das suas atividades revertem para a Associa-
ção Desenvolvimento da Portela, nomeadamente para 
as suas causas sociais”, especifica.

Para além desta dinâmica, através dos diferentes 
grupos, também realça a intervenção de “voluntários, 
que trabalham diariamente no Centro Sénior e isso 
acaba por fazer poupar alguns custos que ajudam a 
manter a resposta activa”.

A última iniciativa de angariação fundos, promovi-
da pelo BTT Kunalama, consistiu na realização de um 
passeio virtual solidário, como oportunidade de pro-
mover a prática de exercício físico e angariar fundos 
e bens alimentares para a IPSS Associação da Portela.

O Passeio VIRTUAL BTT KUNALAMA AGRIVAL 
2020 Solidário, consistiu num evento inovador, com 
as restrições devido à atual situação de pandemia por 
COVID-19, evocando o habitual passeio de BTT que 
era costume organizar-se durante a Feira Agrícola 
Agrival, em Penafiel.

“A nossa atitude com esta organização virtual, sur-
ge sob a criatividade que nos alimenta ano após ano. 
Somos activos e promovemos a prática desportiva e 
saudável, mostramos novamente que as nossas atitu-
des são grandiosas, com toda a população e especial-
mente a quem nos segue e sabe as nossas mais valias 
enquanto grupo de amigos à comunidade penafide-
lense”, refere Bruno Bartes, coordenador do Kunala-
ma.

“A nossa maior atitude foi no dia que criamos a ideia 
do Passeio Virtual Agrival BTT Kunalama 2020, não 
basta pensar em fazer, mas sim executar as ideias, e 
já foi a maior vitória solidária para com a Associação 
Para o Desenvolvimento da Freguesia da Portela que 
passa grandes dificuldades financeiras com toda esta 
situação atual, quatro postos de trabalho em risco, e 
sem ajudas da Segurança Social”, realçou.

Como resultado desta iniciativa a Associação da 
Portela conseguiu angariar 642,55 euros.

“Obrigado a todos os que se inscreveram neste de-
safio (82 desportistas) e aos demais anónimos que 
doaram bens alimentares”, referem os promotores da 
iniciativa, acrescentando que “não foi o desejado, mas 
foi do coração e cheio de alegria”.

“Enquanto pudermos 
ajudar a população, este 
será sempre o principal 
propósito da associação”



www.PENAFIELMAGAZINE.pt  13

ECONOMIA

tabelecimentos participantes, o que implicava degus-
tar o petisco preenchendo um cupão no local.

Para o presidente da AEP “esta primeira edição su-
perou as expectativas iniciais perante a meta que foi 
traçada no que se refere ao número de participantes 
bem como de consumidores, também fruto daquilo 
que a AEP vem desenvolvendo noutras iniciativas e 
perante a confiança na nossa organização e visibilida-
de dos nossos associados e empresários”.

Os vencedores do «Prémio Júri» já são conhecidos 
na sequência do processo de avaliação dos petiscos 
por parte dos jurados, conforme definido no Regula-
mento do Concurso, que teve em consideração alguns 
parâmetros de ponderação como a apreciação visual, 
degustativa, qualidade dos produtos, a criatividade, 
assim como o atendimento e nome dado ao petisco.

Foi também atribuído um «Prémio Público» ao es-
tabelecimento que obteve mais “gostos” na fotografia 
do seu petisco presente no álbum de fotografias do 
concurso na página de Facebook da AEP, já conhecido 
logo após o término das votações, (23:59 do dia 11 de 
outubro).

• 1o LUGAR (555 GOSTOS):

PASTA & BASTA
“Bruchetta”

Prémio: Inserção publicitária de meia página no 
Jornal Imediato.

Perante o contexto atual os prémios serão entregues 
oportunamente nos estabelecimentos dos participan-
tes vencedores, contando apenas com a presença de 
elementos da organização/júri.

“Por fim, um agradecimento aos nossos parceiros, 
Câmara Municipal de Penafiel, Jornal Imediato e Pe-
nafiel Magazine, pelo entusiasmo e dedicação dada a 
esta iniciativa, bem como agradecer também à restan-
te comunicação social pela cobertura do evento”, lê-se 
numa nota da AEP sobre esta iniciativa gastronómica.

A Associação Empresarial de Penafiel, deixa desde 
já a garantia que esta iniciativa será para se manter 
nos próximos anos, com uma confiante expetativa re-
lativamente ao crescimento do número de participan-
tes e visitantes.

A Associação Empresarial de Penafiel (AEP), com o 
apoio da Câmara Municipal, promoveu, entre os dias 
1 e 11 de outubro de 2020, o concurso gastronómico 
“Petiscando” em Penafiel, numa iniciativa que visou 
a promoção e divulgação da Gastronomia do conce-
lho junto da população em geral e de todos os visitan-
tes, tendo como base a confeção de petiscos criativos 
e típicos, contribuindo-se assim para a dinamização 
da restauração local.

Segundo o presidente da AEP, Nuno Brochado 
“pensámos fazer um evento direcionado ao setor da 
restauração por este ser um setor bastante atingido 
pela atual pandemia, e que percebemos desde logo, no 
contacto com todos os empresários, que seria impor-
tante promover alguma dinamização dentro das re-
gras de segurança impostas pela DGS, tentando tra-
zer as pessoas aos locais, demonstrando também que 
Penafiel tem uma oferta gastronómica diversificada, e 
que apesar das contrariedades, a restauração do nos-
so concelho está viva e recomenda-se!”.

Nesta primeira edição foram 15 os estabelecimen-
tos do concelho de Penafiel que participaram e que ao 
longo dos 10 dias do concurso apresentaram e servi-
ram os seus petiscos a toda uma população que aderiu 
às suas provas, sendo eles: Restaurante Rocha (Abra-
gão), Janela da Lelé (Penafiel), Francesinhas 2010 
(Penafiel), Monja (Penafiel), Cantina do IPI (Penafiel), 
Campu’s Caffé (Penafiel), Nuskas Café (Penafiel), Res-
taurante Solar do Souto (Abragão), Fidélis Beer Gar-
den & Shop (Guilhufe), Tasquinha Toninho & Mila (Pe-
nafiel), Restaurante Cidade à Vista (Milhundos), Mau 
Feitio Gastro (Urrô), Plaza Grill (Penafiel), Hambur-
gueria da Maria (Penafiel) e Pasta & Basta (Penafiel).

Foram atingidas cerca de 50 mil visualizações nas 
divulgações do evento nas redes sociais, bem como 
foram cerca de 800 as pessoas que se habilitaram a 
ganhar um voucher de 50€ consumíveis num dos es-

VENCEDORES 
DO CONCURSO 
GASTRONÓMICO 
“PETISCANDO” 
EM PENAFIEL

«PRÉMIO 
JÚRI»

• 1o LUGAR (229 PONTOS):

 MAU FEITIO GASTRO
 “Crocante de Borrego”

Prémio: Um fim de semana para 2 
pessoas na Quinta do Vallado (inclui 
jantar
com harmonização vínica bem como 
uma prova de vinhos) em Vilarinho dos
Freires, Peso da Régua e uma 
publireportagem no Jornal Imediato;

• 2o LUGAR (228 PONTOS):

 CANTINA DO IPI
“Crostini de Pera Caramelizada e 

Sumo Natural de Abóbora e Gengibre”

Prémio: Publireportagem no jornal 
Penafiel Magazine;

• 3o LUGAR (227 PONTOS):
 

FIDÉLIS BEER GARDEN & SHOP
 “Tiborna de Bacalhau”

Prémio: Inserção publicitária de uma 
página no jornal Penafiel Magazine;

• 3o LUGAR (227 PONTOS):

MONJA
“Mini Sandes de Joelho de Porco c/ 

Queijo da Serra e Cerveja Weissbier”

Prémio: Inserção publicitária de uma 
página no Jornal Penafiel Magazine;

Nota: Dois participantes ocuparam o 3o lugar com 
igualdade pontual, pelo que a organização decidiu 
atribuir o prémio previsto a ambos.

1º Lugar - Mau Feitio Gastro

3º Lugar - Monja 

2º Lugar - Cantina do IPI

3º Lugar - Fidélis Beer Garden & Shop



A Seaside abriu nova loja na cidade de Penafiel com uma 
área comercial com 500 metros quadrados.
Na nova loja da Seaside em Penafiel, situada no Retail 
Park, numa das entradas da cidade próximo do Santuário 
do Sameiro, pode encontrar artigos para mulher, homem, 
crianças, desporto e uma secção de calçado em outlet e 
acessórios.
O seu design atraente, que concilia a exposição dos pro-
dutos com amplitude de espaços, vem ao encontro das 
experiências melhoradas de loja das últimas aberturas e 
otimiza as novas medidas de segurança na circulação de 
clientes e funcionários.
Numa visita ao mais recente espaço deste conceituado 
grupo de lojas de calçado o administrador da Seaside, 
Acácio Teixeira, justificou aquele investimento, mesmo 
em tempo de contenção com as restrições da pande-
mia provocada pelo Covid-19, acentuando a localização 
estratégica de Penafiel e o correspondente potencial de 
compra. 
“Era fundamental criar também aqui um polo de venda 
da Seaside num concelho com poder de compra que 
aglomera à sua volta vários concelhos com muito inte-
resse e portanto assume-se como uma área específica 
para posicionar a nossa marca”, avançou.
“Entendemos que é um sinal positivo a marca querer es-
tar posicionada em todas as capitais de distrito, mas tam-
bém em localidades e espaços como este, e com este 
posicionamento é importante também dar uma resposta 
positiva contra uma situação difícil que estamos a atra-
vessar”, continuou Acácio Teixeira, realçando, a propósito 
dos tempos mais incertos provocados pela pandemia, 
que “a resiliência faz parte da marca Seaside”. 
“Este é o nosso ADN e com isso enquanto alguns pen-
sam em fechar lojas, nós estamos a abrir reforçando o 
sinal positivo em acreditar no futuro”, acentuou.
De referir que, numa altura de pandemia, a Seaside con-
tinua a abrir lojas e apostar no País e na criação de postos 
de trabalho para dinamizar o comércio e impulsionar a 
economia. E, naturalmente, aposta na produção nacional, 
apelando à compra “em português”.
A nova loja Seaside em Penafiel concretiza o objetivo de 

expansão desta rede de lojas com crescente notoriedade 
no mercado nacional e um crescimento sustentado, que 
corresponde a um volume faturação anual de aproxima-
damente 30 milhões de euros. 
“A abertura deste novo espaço comercial reforça o posi-
cionamento de Penafiel, reconhecida consecutivamente 
como a melhor cidade para viver e para investir. E a prova 
está aqui, quer na nossa centralidade, quer também do 
sucesso que Penafiel tem sabido agregar com a concre-
tização de todos estes investimentos”, afirmou. 
“Este é naturalmente um momento agradável, pela ati-
tude de coragem com empresários que, apesar de vi-
vermos momentos extremamente difíceis, acreditam no 
seu negócio e também no potencial da nossa cidade. A 
Seaside é uma dessas empresas que apostou em Pena-
fiel, uma marca prestigiada e constitui também uma mais 
valia para esta zona comercial que tem crescido e está a 
tornar-se um espaço comercial extremamente impor-
tante”, comentou.
Em mais de 30 anos de história no setor Moda, muitos 
têm sido os desafios para a Seaside, e o atual está a ser 
tratado com empenho e determinação. A segurança nas 
lojas Seaside é ponto de honra e os procedimentos para a 
segurança dos clientes (obrigatoriedade do uso máscara, 
desinfeção das mãos, cumprimento das distâncias de se-
gurança, entre outros), são levados muito a sério.
“Estar aqui, em Penafiel, a abrir uma loja é um sinal po-
sitivo que estamos cá para reagir, preparados para a re-
toma e fazer tudo aquilo que for possível para inverter 
essa tendência de pessimismo que prolifera no ambiente 
social”, anotou.
“É importante neste momento mudar a comunicação, 
acreditar que vai mudar este chip de que está tudo mal 
e que vai acabar tudo muito mal. Temos que começar a 
pensar que vai acabar bem e temos que ultrapassar esta 
barreira difícil e dramática para nós”, concluiu. 
Para o vereador da Gestão Urbanística, Adolfo Amílcar, 
que acompanhou a visita do administrador da Seaside à 
nova loja de Penafiel, a abertura deste novo espaço co-
mercial vem reforçar capacidade e atratividade do territó-
rio para o investimento. 

PAPELARIA A4 
ASSINALOU
35 ANOS

A Papelaria A4, em Penafiel, completou 35 anos de 
muitas estórias que marcam imensas memórias des-
te estabelecimento, que foi conquistando um espaço 
muito próprio e de referência no comércio local da nos-
sa cidade.
Em dia tão especial de aniversário, a atual proprietária, 
Sónia Pinto, acentua uma relação de orgulho pela “sua” 
Papelaria A4 que reconhece como “a menina dos seus 
olhos”.

“São 35 anos de Papelaria A4. Já 3 anos contados aos 
meus comandos… 15 anos a vestir a camisola com o 
amor, dedicação e loucura que ser livreira nos dias de 
hoje exige. Uma camisola tão bem vestida que se funde 
com a minha pele a maior parte das vezes. A simbiose 
tão perfeita que às vezes não sei distinguir, «a Papelaria 
da menina» da «Menina da Papelaria»… E adoro isso!”, 
refere, com a emoção que estes dias acarretam, numa 
publicação do facebook.

“A Papelaria A4 abriu portas no dia 9 de outubro de 
1985, num projeto do Sr. Francisco Carlos, ao qual me 
juntei há 15 anos. Desde a sua criação, é uma papela-
ria que se mostra muito orientada para a descoberta 
de novidades, a aposta na inovação e, sobretudo, pela 
prestação de um excelente serviço aos clientes, aspe-
to principal do nosso trabalho”, refere Sónia Pinto.

“Liderar esta grande casa é uma enorme responsabi-
lidade. Há muita gente que depende da minha com-
petência para satisfazer necessidades importantes 
na sua vida. Mas conservo um pensamento positivo 
que me leva a acreditar plenamente que continuarei 
bem firme, de pé, a dar continuidade a uma história de 
grandes desafios e exigências, mas também de su-
cesso, que uma papelaria com mais de três décadas 
de vida tem para contar”, realça Sónia Pinto.

SEASIDE ABRIU 
NOVO ESPAÇO 
EM PENAFIEL
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DEGUSTAÇÃO 
DE UMA TÁBUA À CRUZ 
COM VINHO ASSOBIO / 

AVELEDA 

VALE OFERTA 100€ 
PARA USUFRUIR 

NAS LOJAS E 
RESTAURANCAO

VALE 2 BILHETES 
+ 2 MENUS PIPOCA E BEBIDA

 KIT LITERÁRIO (LIVRO + 
CANETA + SUPRESA)

OFERTA 4 SEMANAS 
ACOMPANHAMENTO

 NUTRICIONAL 
PERSONALIZADO

OFERTA 4 SEMANAS 
GINÁSIO LIVRE

VALE UMA SESSÃO 
DE TRATAMENTOS

VALE 5 VOUCHER’S 
EXPERIÊNCIAS 60 MINUTOS 

+ 5 VOUCHER´S
 EXPERIÊNCIA 30 MINUTOS

 VALE / EXPERIÊNCIA 
DEGUSTAÇAO SUSHI 

 

OFERTA ÓCULOS DE SOL 
OU VALE DE DESCONTO 

DE 129€

VALE UMA SEMANA 
DE TREINOS

VALE JANTAR 
PARA DUAS PESSOAS 

 VALE MENU 
EXPERIÊNCIA SUPREMA 

MONTRA DE PRÉMIOS
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FILIPE TANIKO É SÉTIMO 
NA GERAL DO MUNDIAL ENDURO

EMPRESA PENAFIEL ESTREIA VEÍCULO 
COMPETIÇÃO EXCLUSIVAMENTE NACIONAL

A empresa Extreme Raid, com sede em Penafiel, es-
treou oficialmente o EXR Zeta SSV, um inovador veí-
culo de competição ‘made in Portugal’, que vai com-
petir este fim de semana na Baja TT do Pinhal.

Depois da experiência no Dakar e das vitórias em di-
versos campeonatos europeus de TT e Taça do Mundo 
FIA, a empresa penafidelense, liderada por Fernando 
Santos, usou tecnologia de ponta para desenvolver 
um modelo com base mecânica Can-Am, mas mais 
leve, mais resistente e ainda mais competitivo.

A Baja TT do Pinhal, a disputar este fim de semana, 
ficará marcada pela estreia de um inovador veículo 

nacional, o EXR Zeta SSV, modelo desenhado, cons-
truído e desenvolvido em Penafiel pela Extreme Raid.

Trata-se de um modelo com 172cv de potência e me-
nos de 800kg de peso, fruto de um chassis que uti-
liza soluções provenientes da indústria aeroespacial, 
como a estrutura em aço cromomolibdénio. A base 
mecânica provém dos modelos Can-Am Maverick X3 
Turbo, sendo que o novo protótipo terá o jovem Hen-
rique Nogueira ao volante, um piloto com experiência 
no Enduro e nos SSV.

“Para nós, a Baja do Pinhal será uma espécie de tes-
te em competição”, referiu Fernando Santos, diretor-

O piloto penafidelense Filipe Taniko é sétimo classifi-
cado do Mundial de Enduro na classe Open 4T, decorri-
da que está metade da temporada.

Concluídas que estão as passagens por Réquista 
(França) e Spoleto (Itália), Filipe Taniko começou por fa-
lar da prova gaulesa, onde confessou alguma ansieda-
de por força da estreia entre os melhores do planeta. “A 
primeira etapa onde fui teve lugar em França na cida-
de de Réquista, onde foi a minha primeira participação 
internacional. Entrei um pouco nervoso mas, ao longo 
do Grande Prémio, fui-me sentindo mais confortável e 
consegui assim melhorar na classificação do primeiro 
para o segundo dia”, destacou, ele que assinalou um oi-
tavo e um décimo lugares nessa primeira aparição com 
a sua Husqvarna, numa prova que foi ganha pelo belga 
Mathias Van Hoof que, também com uma Husqvarna, 
dominou ambos os dias do Grande Prémio.

Em Itália, as adversidades encontradas pelo piloto de 
Valpedre não o impediram, no entanto, de ficar soli-
damente entre o «top-10» da classificação de ambos os 
dias “Spoleto é um enduro típico italiano, muito «single-
-track». No primeiro dia consegui terminar em sexto 
lugar e mostrar uma certa regularidade. Já no segundo 
dia, foi de enduro a sério, sempre com chuva do início 

ao fim e especiais degradadas. Não troquei o pneu tra-
seiro para o segundo dia, e nas duas últimas especiais o 
forte lamaçal da «endurocross» e a degradação do pneu 
fizeram com que não conseguisse ter tração suficien-
te para subir as rampas acentuadas, o que me levou a 
perder assim muitos segundos importantes. Na última 
especial, bati numa estaca na segunda curva e parti o 
seletor do travão traseiro, pelo que só me restou levar 
a mota ate ao parque fechado sem penalizar. Saio assim 
destas duas corridas em sétimo na classe Open 4T, mo-
tivado para os últimos dois Grandes Prémios que se irão 
realizar em Portugal, no Marco de Canaveses, com o ob-
jetivo de subir na tabela e aprender ao máximo”, referiu 
Taniko, que foi nono no segundo dia, isto no rescaldo 
de um fim-de-semana em que o belga Damiaens Dietger 
(KTM) foi «rei e senhor» em terras transalpinas e, com 
duas vitórias, igualou na liderança da classificação o seu 
compatriota Van Hoof, tendo ambos 74 pontos. Filipe 
Taniko é sétimo, com 33.

As próximas duas etapas do Mundial chegarão à re-
gião do Tâmega e Sousa, e ambas realizar-se-ão no Mar-
co de Canaveses, a primeira das quais entre os dias 6 e 8 
de novembro, e a última prova do ano entre os dias 13 e 
15 do mesmo mês.

PUB

-geral de uma equipa que já foi campeã nacional de TT 
em Espanha e Portugal, além de ter obtido vitórias em 
diferentes campeonatos europeus e na Taça do Mun-
do FIA.

“O nosso grande objetivo é validar os testes que fo-
ram feitos e prosseguir a fase de desenvolvimento. 
Se tudo correr como esperamos, teremos aqui a base 
para construir uma versão para os automóveis FIA T3 
e para o Dakar”, acrescentou, revelando que, na fase 
de testes, o EXR Zeta SSV foi testado por nomes como 
Mex Machado dos Santos ou o espanhol Sergio Val-
lejo.
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CICLISTAS FORMADOS NA ADRAP 
«BRILHAM» NA W52/FC PORTO

ESPECIAL W52 FC PORTO

A W52/FC Porto, uma das melhores formações do ci-
clismo nacional, tem investido fortemente em «estrelas» 
de Penafiel e da região do Vale do Sousa, formadas na 
ADRAP – Ases de Penafiel, uma das melhores escolas de 
ciclismo do nosso país.

Na presente temporada, Francisco Campos, Tiago Fer-
reira e Jorge Magalhães são os ciclistas da região que 
vestem de «azul-e-branco» mas Joaquim Silva, o «craque» 
natural da freguesia de Cabeça Santa e que hoje represen-
ta o Miranda-Mortágua, também já amealhou excelentes 
resultados na coletividade.

Um dos traços distintivos do projeto, que teve como 
base a União Ciclista de Sobrado e que evoluiu para a 
OFM-Quinta da Lixa-Goldentimes, antes de chegar à de-
signação atual, foi precisamente a aposta em jovens, como 
referiu Nuno Ribeiro, diretor desportivo da estrutura e 
um ex-ciclista vencedor da Volta a Portugal nos anos de 
2003 e 2008. 

“Este projeto desportivo nasce através de uma forte 
aposta na formação, com a intenção de dar espaço e opor-
tunidade de competir a ciclistas saídos das escolas, um 
problema que se verifica mesmo nos dias de hoje, em que 
ainda não existem equipas suficientes para acolher todos 
os ciclistas que saem anualmente das escolas de ciclismo. 
Já na altura, a criação de uma equipa que potenciasse 
ciclistas Sub-23 era uma forma de dar reconhecimento 
a esse escalão. Com as vitórias a aparecerem em provas 
como a Volta a Portugal do Futuro, vieram os patrocina-
dores, que investiram na equipa e que, com isso, permiti-
ram-nos crescer”, revelou.

Com esse crescimento, veio o profissionalismo em 2013, 
a primeira alteração na designação da equipa e a chegada 
de um elenco de luxo à estrutura, com Samuel Caldeira ou 
os espanhóis Alejandro Marque, Gustavo Veloso e Eduard 
Prades a construírem uma das equipas mais respeitadas 
do ciclismo português. 

“A transição para o ciclismo profissional foi possível 
através do crescimento da equipa e vontade dos patroci-
nadores, e da persistência do presidente. O investimento 
em ciclistas jovens com potencial, que foi o que se veio a 
verificar, foi complementado com reforços de excelente 
qualidade. O impacto está à vista de todos, tivemos vi-
tórias, num período marcado pelo bom relacionamento 
entre os ciclistas e a união de toda a equipa”, frisou o diri-
gente portista, que falou da chegada ao clube do penafide-
lense Joaquim Silva em 2015, na altura com 23 anos. 

“O Joaquim Silva é um excelente ciclista, trepador. Foi 
um reforço importante para a equipa, na ajuda dos títulos 
conquistados na altura. A formação da ADRAP é aliás re-
conhecida a nível nacional, basta ver os diversos ciclistas 
que lá são formados e que depois competem no ciclismo 
nacional, até porque nem todo o ciclista que sai das escolas 
se adapta ao ciclismo profissional”, asseverou.

A seguir a Joaquim Silva, outros antigos «ases de Pe-
nafiel» passaram pela estrutura hoje designada de W52/
FC Porto, como Daniel Freitas, Francisco Campos, Tiago 
Ferreira e Jorge Magalhães, sendo que os três últimos ain-
da fazem parte da estrutura, e para Nuno Ribeiro o inves-
timento tem sido bastante positivo. 

“São ciclistas que se adaptaram ao ciclismo profis-
sional e que agarraram as oportunidades que tiveram, 
dando sempre o seu melhor, daí os resultados obtidos. 
São uns excelentes jovens ciclistas, um especialista no 
contrarrelógio e um sprinter. Esperamos que se man-
tenham na equipa, pois temos de ir renovando os ele-
mentos”, sublinhou o dirigente, que assim abre a porta à 
possibilidade de os jovens continuarem a evoluir para se 
tornarem futuras referências desta equipa de estatuto 
Continental, que realizou recentemente uma prestação 
invejável na Volta a Portugal, com vitória na classifica-
ção por equipas e na camisola amarela, da autoria de 
Amaro Antunes.

“Este projeto desportivo 
nasce através de uma 
forte aposta na formação, 
com a intenção de dar 
espaço e oportunidade de 
competir a ciclistas saídos 
das escolas (...) Com as 
vitórias a aparecerem em 
provas como a Volta a 
Portugal do Futuro, vieram 
os patrocinadores, que 
investiram na equipa e que, 
com isso, permitiram-nos 
crescer”
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REPORTAGEM

Jovem ciclista penafidelense formado na ADRAP, 
Francisco Campos é uma das maiores promessas da mo-
dalidade no nosso país, que já «brilhou» na Volta a Portu-
gal e envergou a camisola das seleções nacionais jovens 
por esse Mundo fora.

Elemento da fortíssima equipa da W52/FC Porto, 
Francisco Campos concedeu uma grande entrevista ao 
Penafiel Magazine em que falou dos resultados de rele-
vo que já conseguiu neste início promissor de carreira 
desportiva, bem como das ambições futuras, que passam 
pela chegada à elite internacional.

»» Como nasceu a tua paixão pelo ciclismo?
Muito simples, aquilo que cada um nasceu para fazer 

é-nos mostrado mais tarde ou mais cedo e eu, desde cedo, 
percebi que o ciclismo não era só um desporto, mas tam-
bém uma maneira de viver. E assim cresceu a minha pai-
xão por este desporto distinto.

Quando é que começaste e quais as primeiras memó-
rias que recordas do início da prática desportiva desta 
modalidade?

Tenho bastantes recordações desses tempos, em espe-
cial dos treinos de gincana em que competíamos entre 
colegas para fazer o melhor tempo. Logo aí percebi que 
ser competitivo me corria nas veias.

És atualmente uma das figuras da formação da ADRAP 
e uma das «estrelas» das quais o clube mais se orgulha. 
Que importância desempenhou a ADRAP na tua forma-
ção como ciclista?

Quando falamos da ADRAP, falamos do melhor que a 
formação nacional tem, e não precisamos de dizer mui-
to mais sobre a qualidade do trabalho que ali é feito. A 
ADRAP tem algo que não encontramos em muitos sítios, 
pois são sobretudo uma família e antes de nos ensinarem 
a ser melhor ciclistas, ensinam-nos a ser melhor pessoas. 
Eles certamente têm orgulho em mim e muitos outros 
que por lá passaram, e cada ciclista que ali passa não fica 
indiferente a esta escola.

»» Se tivesses que enumerar alguns feitos marcantes 
dos teus anos de formação, quais seriam e porquê?

Nunca fui pessoalmente emotivo e que se contagie fa-
cilmente, mas para enumerar um momento marcante, 
destaco a Volta a Portugal de Juniores em 2015. Vencer a 
última etapa, onde mais tarde chegaram os profissionais 
na Volta a Portugal, foi sem dúvida um momento que sig-
nificou muito para mim.

»» No teu entendimento, quais as razões que explicam 
que a ADRAP seja capaz de formar tantos ciclistas com 
muito talento, preparados para a alta-roda do ciclismo 
nacional?

Como expliquei anteriormente, esta escola de ciclismo 
ensina-nos a ser melhores pessoas e, acima de tudo, hu-
mildes, trabalhadores e companheiros, algo que é preciso 
para estar entre os melhores.

»» A partir de que momento é que começaste a sentir-
-te preparado para fazeres uma carreira profissional no 
ciclismo?

Acho que no primeiro ano de sub-23, em 2016, foi quan-
do percebi realmente o que era o ciclismo e em 2017, foi 
definitivamente a minha afirmação e quando percebi que 
podia ser profissional.

»» Que balanço fazes de todo o teu percurso na ADRAP?
Extremamente positivo. Foram a minha segunda casa 

durante 10 anos, e trouxe de lá características que me dife-
renciam de muitos.

»» Em 2018, quando chegas ao Miranda-Mortágua, qual 
a estrutura que encontras, e que condições te apresenta-
ram para evoluíres como corredor?

Cheguei ao clube em 2017, uma estrutura que me deu 
das melhores condições que havia em Portugal. O Pedro 
Silva, a quem muito agradeço, ajudou-me a evoluir como 
ciclista, dentro e fora das competições.

»» Nas várias corridas que fizeste antes da Volta, con-
seguiste alguns resultados assinaláveis entre os mais 
jovens, e acabaste no «top-ten» da Juventude em provas 
como a Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid ou o Gran-
de Prémio de Portugal N2. Qual a importância destas 
prestações para o que irias conseguir na Volta?

Para mim foram resultados de pouco relevo, nada que 
me fizesse realçar, quando os meus objetivos eram bastan-
te mais elevados.

»» Por duas vezes, conseguiste acabar uma etapa da 
Volta entre os dez primeiros. Qual a sensação de o teres 
conseguido, e que impacto tiveram essas classificações na 
tua carreira, e na atenção mediática que recaiu sobre ti?

Sem nunca ter corrido a Volta, fui com as ambições al-
tas, e os top10 foram gratificantes, mas longe daquilo que 
realmente queria.

»» Em 2019, dás início a uma nova fase no teu percurso - 
o W52/FC Porto. Como surgiu esta oportunidade, e quais 
as razões que te levaram a aceitar o desafio?

Este foi um ano de mudança, em que abracei o projeto 
W52/FC Porto com grande expectativa e como o ciclista 
mais novo do plantel. É obviamente uma oportunidade 
que surge e que temos de agarrar. O calendário era vasto e 
com corridas de grande nível, o que me motivou a rumar 
ao clube.

»» De que forma sentes que estás a crescer desportiva-
mente no clube, e que condições a estrutura te dá para 
dares seguimento à tua evolução desportiva?

A equipa dá excelentes condições e algumas oportu-
nidades. A evolução tem sido grande, mas continuo com 
ambições de integrar estruturas maiores e com um calen-
dário mais internacional.

»» Antes de passarmos à análise de 2019 de «azul-e-
-branco», foi com as cores de Portugal que brilhaste no 
Tour de l’Espoir. Como descreves essa participação em 
terras camaronesas?

Uma nova experiência, e foi com grande orgulho que 
vesti a camisola da seleção e levantei os braços. No geral, 
foi uma experiência enriquecedora para toda a comitiva.

»» Além de boas prestações em provas mais curtas, foi 
no Tour of Qinghai Lake, na China, que talvez tenhas 
registado o ponto mais alto do ano. Qual o rescaldo que 
fazes dessa presença em terras chinesas?

Na China, registei um bom momento da época, em que 
alcancei alguns lugares de bom nível, mas o momento 
mais alto do ano para mim foi na Corrida da Paz, pela se-
leção, onde alcancei um pódio na primeira etapa, no meio 
de futuros World Tour, e alguns deles já com contratos 
até.

»» Ficaste de fora da Volta a Portugal no ano passado. 
Que apreciação podes fazer dessa decisão tomada pela 
estrutura?

A Volta a Portugal é o objetivo principal da equipa, e o 
diretor levou a melhor formação para os objetivos esta-
belecidos.

»» Esta época, começaste na Clássica da Primavera. De 
que forma correu a tua prestação?

Sim, comecei lá a época, mas muito condicionado, de-
pois de uma lesão longa e complexa. A recuperação era o 
principal objetivo.

»» Falar de 2020 é falar de um fantástico pódio absolu-
to nos Nacionais de Estrada, realizados em Paredes. De 
que forma é que se tornou possível alcançar semelhante 
resultado, e quais os fatores que te levaram a estar no 
sítio certo para trazeres a «medalha de bronze» para Pe-
nafiel?

Este ano tem sido um pesadelo para o ciclismo devido 
à pandemia e falta de competições. Em relação aos Na-
cionais de Estrada, foi preciso estar mentalmente forte e 
focado, pois o futuro era uma grande incógnita, mantive 
esse foco e tentei estar no meu melhor para competir. O 
resultado foi bom, mas a ambição é maior.

»» Num ano tão atípico, em que medida uma ausên-
cia tão prolongada de atividade desportiva condiciona 
a evolução de um ciclista, até pegando no teu exemplo 
pessoal?

Condiciona todos os que não podem competir porque a 
competição é que nos traz a maior evolução mas, no en-
tanto, podemos evoluir a treinar.

»» Para 2020, quais os objetivos que ainda tens defini-
dos para o que resta de uma época tão curta?

É difícil falar em objetivos, e só posso dizer que sigo 
focado para que, no caso de aparecerem competições em 
que a equipa quer que esteja presente, talvez o Grande 
Prémio O Jogo e o Grande Prémio Jornal de Notícias, eu 
possa estar à altura, mas depende da decisão da equipa e 
da evolução da pandemia.

»» Estás prestes a completar 23 anos de idade e dois 
numa das grandes equipas nacionais de ciclismo de es-
trada. Até onde julgas que podes chegar no panorama 
do ciclismo nacional e internacional e que objetivos tens 
definidos nesse âmbito para a tua carreira?

O objetivo é sempre para cima, até porque penso que 
limitado a esta «bolha» do ciclismo nacional, rapidamente 
chegarei a um ponto que vou estagnar. Por este motivo, a 
ambição é integrar uma formação internacional, com ca-
lendário e fundo monetário alto e equilibrado. Claro que, 
como para tudo, é preciso sorte e muito trabalho.

“A MINHA 
AMBIÇÃO 
É COMPETIR NO  
CICLISMO 
INTERNACIONAL”
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Natural de Rebordosa e já com uma larga experiên-
cia competitiva do alto dos seus 26 anos, Tiago Fer-
reira é outro dos portistas que teve na ADRAP a sua 
porta de entrada para a elite do ciclismo nacional. 

“A paixão pelo ciclismo começou aos 15/16 anos de 
idade, quando o meu grupo de amigos e vizinhos co-
meçou a andar de bicicleta, visto que os pais deles já 
praticavam cicloturismo, o que me influenciou a pra-
ticar esta modalidade. A minha primeira equipa foi a 

O ciclista penafidelense Joaquim Silva entrou pelas 
portas da W52/Quinta da Lixa em 2015, quando era 
um jovem promissor a dar os primeiros passos na elite 
nacional, e por cá ficou até 2017, já o FC Porto coloria as 
camisolas da equipa.

O primeiro ano na equipa foi marcado pelas excelentes 
exibições entre os mais jovens, até mesmo em provas in-
ternacionais. O oitavo lugar na camisola da juventude na 
Volta ao Algarve, o sexto posto da montanha na Vuelta 
Ciclista Comunidad de Madrid, a brilhante participação 
no Tour do Rio e o 16º lugar da juventude na Volta a Por-
tugal foram o «cartão de visita» do corredor de Cabeça 
Santa.

O ano de 2017 foi marcado essencialmente pelo oita-
vo lugar na prova de fundo dos Campeonatos Nacionais 
de Estrada, e pelo sétimo posto no contrarrelógio indivi-
dual e, no ano seguinte, o quarto lugar na classificação de 
montanha na Volta ao Alentejo e as excelentes aparições 
em certames espanhóis como as voltas à Astúrias e Cas-
tela e Leão despertaram o interesse da Caja Rural – Segu-
ros RGA, de onde regressaria à W52/FC Porto em 2019.

Neste seu derradeiro ano com a camisola «azul-e-bran-
ca», Joaquim Silva voltou a destacar-se nos Nacionais de 
Estrada com o oitavo lugar no contrarrelógio e 12º na pro-
va de fundo, e dois excelentes «top-10» em duas provas 
internacionais de relevo, como a chinesa Tour of Qinghai 
Lake e a Volta ao Luxemburgo. 

Atualmente, representa a Miranda-Mortágua.

“A ADRAP SEMPRE 
ME INCENTIVOU 
A TORNAR-ME 
PROFISSIONAL”

JOAQUIM SILVA – 
O «CRAQUE» 
PENAFIDELENSE 
QUE TAMBÉM JÁ FOI 
«DRAGÃO»

ADRAP, uma escola de ciclismo já com largos anos, e 
o Sr. Joaquim Ferreira, diretor da equipa, foi o princi-
pal «culpado» em me tornar ciclista profissional hoje, 
pois sempre me apoiou e incentivou. Nesses anos de 
formação venci algumas corridas, fui campeão re-
gional de estrada e venci também algumas corridas 
de BTT. Era um ciclista combativo, subia bem e não 
gostava de andar no pelotão. No meu primeiro ano 
de júnior comecei a ter uma evolução maior e, no 
segundo ano, ganhei bastantes corridas, pois era e 
sou um ciclista muito combativo, que gostava de an-
dar em fugas e tentar a minha sorte assim”, contou, 
a propósito dos primeiros passos dados no ciclismo 
nacional.

Após uma passagem discreta pela Mortágua-Ani-
color, em 2013, o ingresso no Maia Bicicletas Andra-
de marcou o ponto de viragem na carreira do ciclista 
de Rebordosa, que teve no diretor Joaquim Andrade 
uma das pessoas fundamentais nesse período. “O 
Joaquim Andrade, diretor da equipa do Maia na al-
tura, decidiu dar-me uma oportunidade e aproveitei. 
Apesar da minha pouca experiência, acho que foi 
um ano bom para me fazer crescer enquanto ciclista 
e como pessoa”, referenciou, numa carreira em que, 
até ao ingresso na W52/FC Porto, em 2019, Tiago 
Ferreira arrecadou mais resultados relevantes, par-
ticularmente na Liberty Seguros Carglass, onde «bri-
lhou» entre os mais jovens em provas de dimensão 
nacional, como o GP Beiras e Serra da Estrela e o GP 
Liberty Seguros - Troféu Alpendre, onde alcançou 
«top-10» na classificação da camisola branca.

Agora de «azul-e-branco», Tiago Ferreira mostra-
-se encantado com a oportunidade que lhe foi dada 
de partilhar equipa com grandes nomes do ciclismo 
português e de competir em provas internacionais. 

“Correr nesta equipa é uma diferença muito gran-
de, todos nos olham com olhos diferentes. Corremos 
muito no estrangeiro, temos grandes experiências, 
competimos com os melhores e temos maior am-
bição. Trabalhar com os melhores é também uma 
grande fonte de inspiração, porque estar ao lado de 
figuras como o Nuno Ribeiro e o Gustavo Veloso, 
faz com que queiramos ser melhores a cada dia que 
passa“, frisou o ciclista rebordosense, que pretende 
reforçar a vertente internacional da sua carreira. 

“O meu objetivo é tentar ser o mais internacional 
possível e ajudar a equipa em tudo o que me pedem, 
para que nunca falhe. Certamente quero ganhar cor-
ridas mostrar o meu valor e levar o meu nome e da 
minha cidade o mais longe possível”.

ATUALIDADE 
ONLINE

SAIBA MAIS NO FACEBOOK PENAFIEL MAGAZINE

ROGÉRIO MATOS É 
CAMPEÃO NACIONAL DE 
«CROSS-COUNTRY» 
OLÍMPICO EM ANADIA

RUI CARVALHO E JOAQUIM 
PINTO TRAZEM TÍTULOS 
DE CAMPEÕES NACIONAIS 
CONTRARRELÓGIO PARA 
PENAFIEL

TIAGO NUNES 
DÁ PÓDIO À ADRAP
NOS NACIONAIS DE 
CONTRARRELÓGIO 
EM CICLISMO
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Desde o cicloturismo na infância à elite do ciclismo 
nacional, o marcoense Jorge Magalhães tem feito um 
percurso ascendente na modalidade, que também 
teve na ADRAP uma rampa de lançamento impor-
tante que o levou até à W52/FC Porto.

Em entrevista que concedeu ao Penafiel Magazine, 
o ciclista de 23 anos conta como evoluiu na equipa pe-
nafidelense, que representou até 2015. 

“A Ases de Penafiel foi a minha segunda casa duran-
te bastantes anos, e talvez tenha sido a partir daí que 
percebi que realmente queria isto para a minha vida. 
As conquistas que obtive foram o reflexo e resultado 
do trabalho e dedicação ao desporto e sem dúvida que 
não posso deixar de agradecer a todos os que me ro-
deavam porque, de facto, nunca desistiram de mim e 
sempre me ajudaram. Além disso, foi a partir desta es-
cola de formação que me comecei a distinguir no con-
trarrelógio, uma das caraterísticas que, ainda hoje, me 
definem enquanto ciclista. Até que, de forma natural, 
começou a chegar uma altura em que todos os que me 
rodeavam, incentivavam-me a inscrever para começar 
a competir a sério e diziam que certamente iria sur-
preender. Aos poucos fui descobrindo que realmente 
era capaz de ter futuro como «voltista», porque me con-
seguia defender bem na montanha e fazer diferenças 
no contrarrelógio. No entanto, só o futuro o poderá 
comprovar”, referiu.

Foi precisamente em 2015 que se dá uma interna-
cionalização bem-sucedida do marcoense, com um 51º 
lugar nos Mundiais de Estrada em Richmond (EUA) e 
o 38º lugar na geral da Volta do País de Vaud, na Suíça, 
experiências que descreve como importantes na sua 
evolução, e nas quais representou Portugal. 

“A oportunidade de representar a seleção surgiu da 
Federação, possivelmente pelas observações e avalia-

“AS MINHAS 
CONQUISTAS 
FORAM REFLEXO 
DO MEU 
TRABALHO NA 
ADRAP”

PUB

ções que fazem ao longo das diversas provas realizadas 
no ano. Representar as cores nacionais é sempre um 
motivo de orgulho e uma enorme responsabilidade. 
Além disso, dá-nos a possibilidade de correr com os 
melhores da nossa idade, de todos os países, e é, sem 
dúvida, uma experiência inesquecível”, afiançou o jo-
vem que, no ano seguinte, transitaria para uma das 
mais renomadas equipas do nosso país, a Mortágua-A-
nicolor, hoje Miranda-Mortágua. 

“A nossa vida é marcada por constantes mudanças a 
vários níveis. No desporto dão-se as mesmas mudan-
ças. A passagem pela Miranda-Mortágua foi um acrés-
cimo à responsabilidade e, sem dúvida, ao trabalho e 
dedicação à modalidade que, obviamente, contribuiu 
para crescer enquanto profissional. Foi um convite que 
surgiu no meu momento de transição e, sendo uma das 
melhores equipas de formação no país, não faria sen-
tido não aceitar. Além disso, se o objetivo já era chegar 
a profissional, obviamente que teria de aproveitar esta 
oportunidade para futuramente alcançar o pretendi-
do”, reiterou.

Entre 2016 e 2018, Jorge Magalhães obteve resulta-
dos muito interessantes em classificações de montanha 
e juventude nas provas em que participou, como dois 
«top-5» na Volta a Portugal do Futuro em 2017 (juven-
tude e montanha), dois «top-10» da mesma competição, 
mas no ano anterior nas mesmas categorias, e quatro 
«top-10» na classificação da juventude em 2018, como 
o Grande Prémio de Portugal N2, a Vuelta Ciclista Co-
munidad de Madrid, o GP Beiras e Serra da Estrela e 
a Volta ao Algarve em Bicicleta, que justificaram o in-
teresse da W52/FC Porto nos seus serviços, um passo 
que o ciclista do Marco de Canaveses não enjeitou em 
dar. 

“Foi mais um momento de transição, sentia que esta-
va na altura de mudar e acabou por surgir a oportuni-
dade. A W52/FC Porto é uma grande equipa, onde to-
dos são muito bons, e como em tudo na vida, queremos 
sempre aprender mais, ser melhores e poder vencer os 
melhores, então decidi agarrar a oportunidade. Repre-
sentar este clube é uma responsabilidade acrescida, até 
porque conforme vamos crescendo enquanto profissio-
nais, as responsabilidades tornam-se maiores. Simul-
taneamente, as coisas tornam-se mais tranquilas, por 
enquanto para mim, isto porque a atenção recai sobre 
os mais velhos e, dada a minha idade, só tenho mesmo 
de aproveitar ao máximo para aprender e para que um 
dia possa estar ao nível deles”, afiançou.

Na entrevista, Jorge Magalhães falou ainda dos con-
dicionalismos derivados de um tempo de paragem tão 
longo devido à crise sanitária. 

“Com exceção de durante quase cinco meses sem ha-
ver competição, continuei a treinar com a esperança de 
voltar à estrada rapidamente, uma vez que os objetivos 
se mantinham. Felizmente, surgiram algumas corridas 
virtuais que quebravam um bocadinho a monotonia 
do confinamento a que fomos propostos. Contudo, ti-
rar a parte prática, neste caso as competições, aos atle-
tas, é como tirar a caneta e o papel ao poeta. Até podes 
ter muita vontade, mas a dada ausência, acaba sempre 
por desmotivar, porque é lutar por algo que não sabes 
quando regressa, como regressa e se regressa”, con-
fessou o ciclista «azul-e-branco» que, do alto de uma 
carreira que já o levou a provas internacionais como o 
Tour de l’Espoir nos Camarões, o Tour of Qinghai Lake 
na China e o Tour de l’Avenir em terras gaulesas, pre-
fere estar focado no trabalho diário, para tentar atingir 
os objetivos definidos para o seu percurso. 

“As corridas internacionais são sempre um outro 
nível e assumem uma grande importância na nossa 
evolução enquanto profissionais, sem dúvida, pela ex-
periência, mas também pelo grau de dificuldade e de 
qualidade que se encontrava em cada uma das parti-
cipações. Porém, neste tempo tão incerto, há que so-
bretudo aproveitar e desfrutar ao máximo das corridas 
que ainda se vão realizar. Obviamente que tenho os 
meus sonhos, mas neste momento, prefiro focar-me e 
viver um dia de cada vez. O segredo estará sempre em 
querer ser melhor todos os dias e isso só com trabalho 
se alcançará”, reiterou.
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JÚNIO SOARES CELEBRA SUBIDA 
AOS NACIONAIS EM REBORDOSA
Treinador-adjunto da equipa de juniores do Rebordosa 
Atlético Clube, Júnio Soares foi um dos «timoneiros» da 
equipa que subiu à 2ª Divisão Nacional de futebol, da 
sua categoria competitiva.

Numa altura em que o concelho de Penafiel vê surgir 
uma nova geração muito promissora de treinadores des-
portivos em várias modalidades, o Penafiel Magazine 
foi conhecer este jovem com formação em Ciências do 
Desporto pela UTAD, e que já tem uma experiência en-
riquecedora como treinador de formação naquele clube 
do concelho de Paredes.

»» Foi uma grande notícia para o futebol da região a 
confirmação da subida dos juniores do Rebordosa à 2ª 
Divisão Nacional da categoria. Como foi acolhida por ti 
esta notícia, e qual o significado que tem este aconteci-
mento para o teu percurso?

Foi acolhida com muita alegria, satisfação e euforia. 
Era algo que desejávamos muito e sentíamos que era 
uma injustiça muito grande caso não acontecesse de-
vido à interrupção dos campeonatos. Em termos indi-
viduais e para o meu percurso, acredito que me abrirá 
muitas portas para além da ajuda que dará naquilo que 
é a minha formação.

»» Como descreves o percurso, o evoluir desta época 
histórica, que culminou com este final tão feliz?

Começámos como recém-promovidos à primeira di-
visão distrital da nossa associação, e sem dúvida o pri-
meiro objetivo era a manutenção. Com o desenrolar do 
campeonato, e com as coisas a saírem bem, passámos a 
acreditar em mais e acabámos por concluir a primeira 
volta em primeiro lugar. Redefinimos o nosso objetivo, 
queríamos o apuramento para a fase de subida, e surge 
a interrupção devido a este maldito surto quando tudo 
corria como planeado e a nossa equipa estava cada vez 
melhor.

»» Que grandes adversidades e exigências é que po-
demos encontrar na perspetiva de jovens atletas e trei-
nadores de formação, quando olhamos para uma Série 
2 da 1ª Distrital de juniores em que alinham emblemas 
históricos como o Paços de Ferreira ou o Aves através 
das equipas B, ou mesmo emblemas conceituados da 
região, como o Paredes, o Felgueiras ou o Aliados de 
Lordelo?

Sabíamos que ia ser uma série muito equilibrada e 
competitiva, e com o desenrolar do campeonato isso fi-
cou cada vez mais provado. Quando jogamos com equi-
pas da região, sabemos que independentemente de clas-
sificações ou momentos da equipa, os jogos são sempre 
diferentes porque muitas das vezes a maior parte dos 
jogadores conhece-se, as rivalidades são grandes e faz 
passar tudo o resto para segundo plano. Com as equipas 
B, nunca sabemos muito com o que contar, porque aliado 
à qualidade que normalmente apresentam, muitas das 
vezes tinham jogadores das equipas principais a rodar.

»» Com esta subida, o Rebordosa vai representar o 
Vale do Sousa nos campeonatos nacionais do futebol 
de formação. Que explicações podem ser encontradas 
para a qualidade deste trabalho desenvolvido pelo clu-
be com futebolistas mais jovens?

Quem acompanha o trabalho que o clube tem fei-
to, repara que nos últimos dois anos conseguimos 
subir quase todas as nossas equipas de divisão e, de 
momento, só temos uma equipa na segunda divisão 
distrital. Visto que o futebol vive de resultados, temos 
aqui um indicador de que seguimos no caminho certo 
e que o trabalho de toda a estrutura está a ser feito de 
forma exemplar, com quatro subidas em dois anos e 
uma delas ao campeonato nacional.

»» Agora que sabem que vão disputar os Nacionais, 
quais os objetivos que estão definidos, e quais as dificul-
dades e exigências que esperais encontrar neste novo 
patamar?

O nosso objetivo passa por fazer o melhor possível. 
Sabemos que vamos estar perante uma realidade total-
mente diferente, clubes com estruturas e organizações 
diferentes, jogadores com contratos profissionais, equi-
pas recheadas de qualidade…, mas vamos à luta!

»» Além de acompanhares esta geração de «craques» 
jovens mas já consagrados, tens percorrido a formação 
do Rebordosa como treinador principal de escalões 
como os sub-10, os sub-11 e agora os sub-13. Que descri-
ção nos podes fazer deste teu trabalho?

Até agora tem sido tudo muito positivo. No primeiro 
ano consegui ser campeão de série com a minha equi-
pa de sub-10 e, em simultâneo, vencemos também a 
nossa serie no campeonato de juvenis, onde era ad-
junto.  No ano passado transitei para os sub-11, onde 
conseguimos a melhor classificação do escalão dos 
últimos anos, e trabalhava também nos sub-19 como 
adjunto onde atingimos a subida ao nacional. Agora, 
o objetivo é tentar dar continuidade ao trabalho e o 
mais gratificante, além dos resultados, é mesmo a evo-
lução dos atletas a todos os níveis.

»» Ainda és um jovem de 23 anos e já tens uma expe-
riência interessante como treinador de futebol. O que 
te levou a investir neste percurso de treinador?

Desde cedo fui muito apaixonado pelo futebol e di-
zia querer ser treinador. Joguei desde os 11 anos até 
que vou estudar (Ciências do Desporto), e vi que tinha 
essa oportunidade de agarrar o sonho. Acabei por não 
seguir o ramo para não restringir a licenciatura, mas, 
mal acabei, tirei o curso de treinador e comecei a exer-
cer.

»» Que treinadores e filosofias de jogo e treino mais 
te inspiram, e influenciam a forma como vês o futebol 
e queres que as tuas equipas joguem?

Quanto a treinadores, só darei uma referência e 
principalmente pela sua forma de ser e estar, Luís Cas-
tro. Filosofias de treino, só me posso basear na leitura 
porque quanto a treinadores de referência nunca vi a 
sua forma de trabalhar. Quanto a mim, gosto que as 
minhas equipas gostem e saibam ter bola, que quando 
não a podem ter, sejam obcecadas pela sua recuperação 
e gosto que sejamos bastante objetivos dando muito li-
berdade naquilo que é o processo ofensivo.

»» Quais os objetivos que tens definidos para ten-
tares alcançar, e até onde acreditas que terás com-
petência para chegar?

Quero fazer o meu caminho sem pressas e sem 
queimar etapas. Quero continuar a minha forma-
ção enquanto treinador, passar pelos escalões todos 
da formação e, claro está, chegar ao futebol sénior. 
Quando lá chegar, tentar continuar a subir e se con-
seguir o profissional, perfeito. Uma coisa é certa, 
trabalharei sempre com esse objetivo e ambição. Se 
surgir a oportunidade, agarrá-la-ei, mas com calma, 
ainda tenho 23 anos e muito pela frente.

»» Enquanto penafidelense, como analisas o esta-
do atual do futebol do concelho, tanto ao nível do 
futebol sénior como da formação?

Penso que tem evoluído de forma muito conside-
rável e positiva. Os investimentos feitos em prol das 
melhores condições para todos têm sido notórios e o 
facto de grande parte dos clubes se estarem a fede-
rar só mostra sinais de evolução.

“Quero fazer o meu 
caminho sem pressas 
e sem queimar etapas. 
Quero continuar a minha 
formação enquanto 
treinador, passar pelos 
escalões todos da 
formação e, claro está, 
chegar ao futebol sénior.”
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“O CROCA VAI 
LUTAR PARA 
SUBIR DE DIVISÃO”

Tiago Teixeira é um dos mais promissores treinadores 
de futebol penafidelenses da nova geração, e que está a 
mudar a face do Atlético Clube de Croca na 2ª Divisão 
da AF Porto.

Aos 29 anos e com trabalho feito em emblemas do 
concelho, o jovem natural de Croca regressou ao clube 
da sua freguesia para projetar o crescimento desporti-
vo da coletividade liderada por Alfredo Magalhães, que 
tem feito um trabalho incansável de melhoria substan-
cial das instalações desportivas da associação, rumo a 
um futuro risonho de um clube que esteve em risco de 
fechar portas.

Esses tempos difíceis parece que já lá vão. E a verdade 
é que, no meio dos obstáculos, o Croca prepara-se para 
atacar a subida de divisão, depois de uma temporada 
passada em que a sua competitividade veio ao de cima. 

Caberá a Tiago Teixeira e a um grupo combativo de 
jogadores meter mãos à obra, e tentar fazer história ao 
serviço da carismática e apaixonante formação cro-
quense.

»» No teu regresso ao Croca, a equipa passa de duas 
«lanternas-vermelhas» seguidas para uma luta pelos 
lugares cimeiros, e terminou a Série 2 da 2ª Divisão Dis-
trital no sexto lugar. Que balanço fazes de uma época 
em que a equipa foi muito mais feliz do que em épocas 
anteriores?

Foi uma época muito mais feliz devido à mudança da 
estrutura da direção, em que se conseguiu recuperar 
ex-jogadores do clube e essencialmente da terra.

»» Quais os fatores que, no teu entendimento, possi-
bilitaram a criação de uma equipa capaz de melhorar, 
de forma tão evidente, os resultados normalmente evi-
denciados pelo clube?

Primeiro, foi muito importante trabalhar com pessoas 
que, neste desafio que me lançaram para colaborar com 

o clube, mostraram ambição de o melhorar em todos os 
sentidos. Após ter sido construída a estrutura diretiva 
e um plantel em que conhecia a maioria dos atletas da 
terra, tudo se tornou muito mais fácil, pois muitos des-
tes jogadores já tinham passado pelas minhas mãos na 
formação, sendo que também convivi com vários atletas 
desde os meus 12 anos, daí o meu conhecimento.

»» Que argumentos teve o Croca para, apesar das suas 
limitações, convencer jogadores experientes e competi-
tivos do futebol distrital a reforçarem o clube, e a fazer 
parte deste projeto?

O Atlético Clube de Croca é diferente, é um clube que 
nunca mais se esquece. Quem por aqui passa fica com-
pletamente apaixonado pelo clube, e quando as pessoas 
são bem tratadas é muito mais fácil um dia mais tarde 
regressar. Tal como disse anteriormente, ao reunirmos 
toda esta direção e equipa técnica, sentimos que qual-
quer jogador quereria voltar ao clube independente-

mente das condições. Sei que com melhores condições 
ainda mais jogadores viriam de equipas superiores.

»» Outra das novidades da temporada foi o regresso 
do Croca à formação. Que descrição e avaliação fazes 
da época dos vários escalões de formação nos respeti-
vos campeonatos?

O regresso da formação era muito importante. Con-
seguimos criar a equipa de infantis em futebol de 7 e 
a equipa de juvenis em futebol de 11, e o facto é que os 
nossos jogadores fizeram uma época muito boa. Em re-
lação aos infantis, na primeira fase conseguiram con-
quistar o quarto lugar na classificação e ser apurados 
para a Divisão de Elite, em que se juntam as melhores 
equipas. Até ao momento do cancelamento do campeo-
nato tinham três pontos, mas o contexto em que com-
petiam era bastante mais difícil. Na minha opinião, 
como coordenador da formação, excelente trabalho 
dos meninos e do seu treinador. Quanto aos juvenis 
foi uma época inesquecível, em que conquistaram o 
terceiro lugar no campeonato já com o calendário ter-
minado, pois na nossa série, além de termos de folgar 
uma jornada, ainda desistiram três equipas da compe-
tição, e isso prejudicou um pouco a evolução da equipa 
devido a paragens frequentes. Também tiveram altos e 
baixos, mas sempre a pensar fazer melhor.

»» Tendo em conta a importância crescente que é 
atribuída à formação como uma forma de garantir o 
futuro dos clubes, que condições julgas que o Croca 
tem para desenvolver o seu projeto de formação, e ga-
rantir o seu crescimento?

As nossas condições não são as melhores para desen-
volver o processo de formação, mas ainda eram piores 
do que agora, pois em termos de balneários temos ago-
ra todas as condições para as nossas crianças e jovens 
da formação. Temos um grande problema que é o cam-
po, que de inverno faz muita lama e é um dos fatores 
que nos impedem de ter jogadores na formação. Feliz-
mente já conseguimos autorização para alargamento 
do campo, faltando apenas resolver uns pequenos por-
menores. Após resolvermos a questão do alargamento, 
de seguida poderemos colocar sintético e aí sim termos 
melhores condições para os nossos jogadores.

»» O que podemos esperar do plantel do Croca para a 
nova temporada, e quais as melhorias que se vão ten-
tar introduzir no plantel?

Começámos cedo, porque queríamos assegurar já de 
imediato vários jogadores da época passada e reforçar 
alguns setores muito importantes. Na próxima época 
queremos atacar a subida de divisão e para tal aconte-
cer temos de nos preparar muito bem.

»» Depois de uma primeira época onde tiveste tem-
po para colocar em prática algumas das tuas ideias de 
jogo para a equipa, em que aspetos esperas melhorar, 
ao nível da qualidade de jogo evidenciada pela equi-
pa?

Uma das minhas prioridades é melhorar no processo 
defensivo, pois marcávamos muitos golos, mas tam-
bém sofríamos muitos, esta é uma das minhas tendên-
cias. Com a vinda de mais reforços e de grande qua-
lidade vou poder explorar mais um pouco a forma de 
jogar tanto nos processos defensivos como ofensivos, 
e tendo um plantel equilibrado vai ser mais fácil assi-
milar processos diferentes de jogo que pretendo inserir 
na equipa.

»» Enquanto jovem treinador, tens ainda muitos 
anos pela frente, muito potencial para evoluir e vá-
rios anos de aprendizagem por fazer. Quais os objeti-
vos que, enquanto técnico, gostarias de atingir no teu 
percurso, pelo menos a curto prazo?

Nos próximos anos gostaria de acrescentar mais algo 
à minha ainda curta carreira como treinador, e estou 
interessado em seguir o curso de Treinador UEFA “B” 
Basic Grau ll, para já o meu segundo objetivo. O primei-
ro objetivo é subir o Atlético Clube de Croca à primeira 
distrital de seniores.

ENTREVISTA • TIAGO TEIXEIRA, treinador Atlético Clube Croca
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ABRAGONENSE MOTIVADO 
PARA AVENTURA NA AF PORTO

PAÇO DE SOUSA PREPARADO PARA DAR 
ALEGRIAS AOS ADEPTOS NA NOVA ÉPOCA
É um Paço de Sousa de “cara lavada” e longe das ad-
versidades da época anterior, aquele que promete 
apresentar-se para uma época em que as alegrias e a 
competitividade acrescida do plantel tentarão fazer a 
diferença em campo.

Integrada numa Série 3 da 2ª Divisão da AF Porto 
repleta de equipas penafidelenses, a equipa treinada 
por Fernando Silva apresenta-se para esta época com 
ambição e muitas novidades, conforme o próprio téc-
nico explicou. 

“Houve imensas mexidas no plantel. Reforçámo-nos 
em todos os setores, desde a baliza até à parte mais 
dianteira do terreno, e tentámos construir e juntar um 
plantel de pessoas que tenham o mesmo espírito e as 
mesmas ideias, e que juntem a isso a sua qualidade. Po-
dem esperar um Paço de Sousa que vai ser competitivo 
em todos os aspetos e que vai fazer de tudo por tentar 
conquistar os três pontos em todos os jogos”, afiançou.

O triunfo na Taça AF Porto diante do Mocidade San-
gemil marcou um arranque de época muito positivo 
de uma temporada que promete ser melhor do que a 
transacta. 

“Foi uma boa vitória sem dúvida alguma. Sabíamos 
de antemão que ia ser um jogo extremamente com-
plicado por sabermos que estávamos a defrontar uma 
equipa de uma divisão superior, com qualidade, expe-
riência e muitas raízes criadas, juntando o facto de que 
quando o campeonato parou na época passada, eles 

É com um projeto criado de raiz e um trabalho que se 
pretende bem estruturado, que a União Desportiva 
Abragonense inicia a sua campanha na Série 3 da 2ª 
Divisão da AF Porto.

Para Bruno Barros, jovem treinador da equipa de 
Abragão, este será o início de uma caminhada que ante-
vê bastante exigente para a sua equipa. 

“A dificuldade que iremos ter será a mesma todos os 
domingos. Digo isto, porque o Abragonense, na série em 

estavam em primeiro lugar. Esse jogo foi uma prova 
de que o Paço de Sousa está preparado para ser com-
petitivo em todos os jogos. Dessa forma iremos tentar 
dar o máximo de alegrias aos nossos sócios e adeptos”, 
rematou.

Em relação ao plantel, Carlos Dias e Alex Brito são 
os guarda-redes e, no setor defensivo, o plantel é for-
mado por Tiago Rodrigues, Miguel, João Kelvin (ex-

-Nevogilde), Ivo (ex-Paredes) e os ex-Parada, Brunão e 
Serginho. O meio-campo terá Tiago Cardoso, Patrick 
Coelho,  ngelo, Chico, Rangel, Feital, Josué, Lourenço 
(ex-Nevogilde) e mais dois jogadores vindos do Pa-
rada, Loriz e Pedro Miguel. Jonas, Pedro Rodrigues, 
Telmo Oliveira (ex-São Vicente do Pinheiro), Lionel 
(ex-Parada) e David Dias (ex-Baltar) formam o ataque 
da equipa.

que está inserido, é a única que tem um plantel criado de 
raiz. Existem algumas equipas a estrear-se na AF Por-
to, mas em anos anteriores vinham a competir noutros 
campeonatos já com uma base de plantel formada, o que 
não acontece connosco”, comenta.

“Em termos de exigência competitiva, em todos os jo-
gos temos de ter essa exigência no mais alto nível. Ire-
mos entrar em campo prontos para o duelo e prepa-
rados para disputar o jogo. O objetivo passa por jogar 

apoiado, ter bola, ser intenso e, acima de tudo, mostrar 
uma vontade enorme em ganhar”, atesta o treinador.

Outro dos aspetos que Bruno Barros enaltece é a 
sinergia praticamente total entre direção e equipa téc-
nica nesta fase sensível de lançamento dos alicerces 
de um projeto que se pretende duradouro. 

“A construção do plantel e a planificação da época 
foi toda feita em sintonia entre a equipa técnica e o 
corpo diretivo. Não estando ainda o plantel fechado, 
já temos uma base bem do nosso agrado e estamos 
super satisfeitos com todos os elementos que temos 
disponíveis. Estamos a preparar uma equipa compe-
titiva para estar pronta para disputar todos os jogos”, 
assegura.

Na sequência da eliminação na Taça da AF Porto, 
que o técnico considerou uma boa experiência, o ca-
minho passa agora pela construção de um espírito de 
união e cooperação, que envolva os abragonenses no 
apoio ao clube da sua vila.  

“O Abragonense parte para esta época com o ob-
jetivo de se afirmar na AF Porto. Mas essa não é a 
prioridade nesta fase, pois este é um «ano zero» para 
o clube, é o reinício de um projeto de um clube que 
esteve vários anos fechado, e volta agora com mui-
tas ambições mas, acima de tudo, com uma perspetiva 
realista das dificuldades que iremos ter. Irá ser tudo 
novo, por isso passo a passo, o clube irá ter outros ob-
jetivos”,  revela.

Abragão é uma vila que respira futebol, que sente 
muito o UD Abragonense, e o renascer do clube já é 
um grande primeiro objetivo concretizado. Só pro-
metemos compromisso e muita vontade em defender 
esta instituição e esta vila”, conclui.
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