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JOAQUIM BARBOSA ESTEVES ELEITO
PROVEDOR DA MISERICÓRDIA DE PENAFIEL

EDUARDO NUNES
REELEITO PRESIDENTE
DOS BOMBEIROS DE PENAFIEL

MUNICÍPIO PENAFIEL ENTRE OS PRIMEIROS
NA EUROPA ADERIR AO GREEN CITY ACCORD

O Prof. Joaquim Barbosa Esteves foi eleito Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Penafiel para o quadriénio 
2021-2024.

Encabeçando a única lista candidata às eleições, a Lista 
A, o já Provedor desde junho deste ano, após o falecimen-
to de Júlio Mesquita, arrecadou 62 dos 67 votos, num ato 
que registou dois votos nulos e três brancos, bem como 
152 abstenções, num universo de 219 inscritos.

Acompanham Joaquim Esteves na Mesa Administra-
tiva o Vice-Provedor José Coelho Ferreira, o tesoureiro 
Pedro Bessa, a secretária Cristina Matos, os vogais Maria 
Melo, Paula Santos e António Pinto, e os suplentes Zeferi-
no Ferreira, Joaquim Rodrigues, Vitorino Ferreira e An-
tónio Rodrigues.

Na Mesa da Assembleia-Geral o presidente será o Ma-
jor-General Rui Rodrigues, o vice-presidente é Manuel Lo-
pes e o secretário é Francisco Fernandes. No Definitório/
Conselho Fiscal, Eduardo Nunes é o presidente, António 
Gaspar Dias o vice-presidente, Carlos Couto secretário-re-
lator, e os suplentes serão Rogério Correia, António Melo 
e Avelino Pereira.

Recorde-se que o falecimento inesperado de Júlio Mes-
quita, até então provedor da Misericórdia de Penafiel, le-
vou a que, Joaquim Barbosa Esteves, que ocupava o cargo 
de vice-provedor, assumisse, no início junho deste ano, 

Eduardo Nunes foi reeleito, na passada semana, presi-
dente da Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Penafiel.

Encabeçando lista única, o já presidente da Direção irá 
ter como vice-presidente António Reis Moreira, o secretá-
rio será António Soares, o secretário-adjunto é José Luís 
Correia, o tesoureiro é António Gaspar Dias, Adérito Ca-
tão e Domingos Campos são vogais e Gaspar Coelho, José 
Luís Nunes e Fernando Melo são os suplentes.

José Coelho Ferreira presidirá à Mesa da Assembleia 
Geral, que terá como vice-presidente António Pinto e o 
secretário Fernando Castro. Os suplentes serão Francis-
co Magalhães, Reis Brandão dos Santos e António Ribeiro 
Rodrigues. No Conselho Fiscal, José Xavier é o presidente, 
Cláudia Alves a vice-presidente, Joaquim Rodrigues o se-
cretário-relator e Eduardo Nunes e António Faria são os 
suplentes.

O Município de Penafiel aderiu oficialmente ao Green 
City Accord, um dos primeiros na Europa a juntar-se a 
este movimento que tem como objetivo melhorar a qua-
lidade de vida de todos os europeus e acelerar a imple-
mentação de leis ambientais.

O Green City Accord pretende que os municípios ade-
rentes se comprometam em cinco áreas chave: qualidade 
do ar, qualidade da água, conservação da natureza e bio-
diversidade, economia circular e gestão de resíduos, e po-
luição sonora.

Penafiel e Torres Vedras são, para já, as únicas cidades 
portuguesas a nível europeu a subscrever oficialmente 
este compromisso.

As cidades signatárias deste projecto vão traçar um pla-
no para a implementação de medidas e metas “ambicio-
sas” que ultrapassem os requisitos mínimos estipulados 
pelas leis comunitárias e, a cada três anos, dar contas à 
Comissão Europeia do progresso feito. 

O Green City Accord é uma iniciativa da Comissão Eu-
ropeia e espera ser uma ferramenta para a concretização 
do Pacto Ecológico Europeu. 

FICHA TÉCNICA

ESTATUDO EDITORIAL

Propriedade e Edição Carvalho & Mendes - Edições Gráficas e Audiovisuais, Lda. | Capital Social 5000 euros | Detentores de mais de 10% do Capital Social Miguel Carvalho, Graça Mendes Ribeiro 

Sede da redação e do editor: Rua Dr. Manuel Cerqueira Magro Edifício Cidade Nova Bloco B loja 2 - 4615- 594 Lixa | Telefone 255 431 163 | E-mail cmcomunicacao.geral@gmail.com  Contribuinte nº 507575318 Registo no ERC nº 127086  

Periodicidade Mensal Depósito Legal nº 429562/17 | Diretor Gonçalo Novais | Paginação Rita Teixeira | Colaboradores: Gonçalo Novais | António Rodrigues   Carlos Macieira | Guilherme Carvalho | Rita Teixeira | Daniel Ribeiro 

E-mail penafielmagazine@gmail.com  Apartado: 140 4650 Penafiel | Tiragem 5000 exemplares | Sede do impressor: Avda. de Peinador, 54 36416 - Mos (Pontevedra) 

O Penafiel Magazine apresenta-se com a intenção de realizar um trabalho jornalístico que se pautará pela isenção editorial, à margem de interesses partidários ou outros de natureza política ou religiosa. 

Não deixará, contudo, de acompanhar com interesse as movimentações político-partidárias, mas propõe-se fazê-lo com rigor e no respeito pelas elementares regras jornalísticas. 

O Penafiel Magazine é uma publicação de âmbito social, cívico, com propósito de abordar assuntos locais numa lógica de reportagem aprofundando o interesse noticioso que os mesmos suscitem. 

O Penafiel Magazine vai procurar abordar todos os quadrantes da sociedade civil do concelho de Penafiel, com especial enfoque na atividade associativa, económica e cultural, cujos agentes terão da redação a maior abertura, no sentido da elabo-

ração de um trabalho de valorização, pela positiva, do trabalho desenvolvido. 

O Penafiel Magazine assume o compromisso de assegurar o respeito pelos princípios deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, assim como pela boa fé dos leitores.

por força das circunstâncias, novas funções na Misericór-
dia. O novo provedor já desempenha funções na Mesa da 
Santa Casa da Misericórdia de Penafiel há 10 anos, tendo 
exercido funções de tesoureiro e no mandato anterior de-
sempenhado a responsabilidade de vice-provedor, assu-
mindo agora, legitimado pelas eleições do passado dia 11 

dezembro, o cargo de provedor daquela instituição.
A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel tem, no conce-

lho, uma elevada responsabilidade social que já conta com 
mais de 500 anos de história e de serviço à comunidade.

Gonçalo Novais

Segundo a organização “em 2030, as cidades serão lugares 
atractivos para viver, trabalhar e investir, e que apoiam a 
saúde e bem-estar dos europeus. Todos os europeus vão 
respirar ar limpo, ter acesso a água de qualidade, assim 
como a parques e espaços verdes, e experienciar menos 
ruído. A economia circular tornar-se-á uma realidade e o 
desperdício será minimizado, graças a uma maior reutili-
zação, reparação e reciclagem”.
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ADQUIRIDO TERRENO PARA CENTRO
CÍVICO E CULTURAL DE CABEÇA SANTA

COMUNIDADE E INSTITUIÇÕES DE CROCA 
UNEM-SE PARA ASSINALAR ÉPOCA NATALÍCIA

O projeto para a criação de um centro cívico na freguesia 
de Cabeça Santa, em Penafiel, está mais perto de se tornar 
realidade, depois da aquisição, em novembro, de um terre-
no para a sua construção.

O projeto, almejado por autarcas locais e população há 
mais de três décadas, vai arrancar com as obras prelimina-
res em janeiro, disse ao PENAFIEL MAGAZINE o presiden-
te da junta de freguesia de Cabeça Santa.

“A compra do terreno é um primeiro e o mais importante 
passo para o futuro centro”, adiantou Sérgio Barbosa.

O autarca explicou que o terreno, com uma superfície de 
cerca de 15.700 metros quadrados, é um local de grande va-
lor estratégico, por estar localizado no centro da freguesia.

“Para nós, como freguesia que, geograficamente, é muito 
dispersa, é de uma importância fundamental para aqui con-
centrar uma série de valências”, acrescentou.

A freguesia de Cabeça Santa tem 2.500 habitantes distri-
buídos por sete quilómetros quadrados.

Avaliado em cerca de 1,1 milhão de euros, o Centro Cívico 
e Cultural, um projeto da Câmara de Penafiel, terá três salas 
que serão utilizadas em diversas atividades de instituições e 
entidades da freguesia, nomeadamente da paróquia e asso-
ciações desportivas e culturais.

O projeto inclui, ainda, um anfiteatro, com palcos para o 
exterior e interior, em apoio à realização de atividades lúdi-
cas e culturais.

Segundo o presidente da junta de freguesia de Cabeça 
Santa, o futuro centro cívico, que ocupará cerca de um terço 
do terreno, é uma primeira fase de um projeto mais ambi-
cioso para o local.

Várias instituições, associações e empresas da freguesia 
de Croca uniram esforços para dinamizar uma série de 
eventos e iniciativas que vão assinalar, de forma criativa, 
a época natalícia ao longo das próximas semanas.

O programa arrancou no dia 12, com um projeto de ár-
vores de Natal decoradas pela população, explicou ao PE-
NAFIEL MAGAZINE o presidente da junta de freguesia de 
Croca.

Segundo Jorge Mota, a autarquia colocou em pontos es-
tratégicos quatro árvores de Natal e convidou os habitan-
tes a proceder à sua decoração e construir presépios.

“A maioria das decorações e dos presépios já receberam 
muitos adereços, mas há espaço para mais”, adiantou o 
autarca, acrescentando que as árvores se encontram nas 
duas capelas, santuário e igreja da freguesia.

No dia 13, a freguesia inaugurou a iluminação de Na-
tal, mais uma vez uma “iniciativa comunitária”, sublinhou 
Jorge Mota, que contou com os contributos da Associação 
Cultural e Recreativa de Croca (ACRO) e várias empresas 
locais.

Durante o restante da semana, cada uma das associa-
ções locais vai “interpretar” o tema da árvore de Natal, se-
gundo a “natureza” da instituição.

“Por exemplo, o Atlético de Croca fez uma árvore huma-
na, durante um dos treinos noturnos. Outra será feita com 
jipes e haverá uma terceira, também com pessoas”, indicou, 
anotando que os resultados serão publicados, em vídeo e 
fotografia, nas redes sociais.

“Numa última fase, iremos criar lotes para disponibilizar a 
privados, para fomentar a criação de habitação e combater 
a desertificação do centro da freguesia”, anotou o autarca.

Os primeiros passos para a construção do futuro centro 
cívico devem ocorrer a partir de janeiro, com intervenções 
nos acessos e a criação de espaços de estacionamento.

“É uma obra muito importante para nós, porque irá aca-
bar com o desfasamento e dispersão das atividades na fre-
guesia”, resumiu.

Sérgio Barbosa adiantou, ainda, que se estão a realizar 

algumas intervenções em Cabeça Santa, nomeadamente a 
nível dos acessos, com a pavimentação de várias ruas.

“Também estamos a requalificar a antiga escola no Se-
nhor dos Aflitos, que irá servir de sede a uma associação lo-
cal. Em janeiro vamos avançar com a pavimentação da Rua 
Dr. Albino Batista. A Rua do Cepo, que já está adjudicada, 
ainda não avançou, porque aguardamos pela construção de 
uma superfície comercial que ali vai nascer, e que altera o 
nosso projeto”, concluiu.

Paulo Alexandre Teixeira

No sábado, a junta de freguesia organizou uma peça de 
teatro dirigida à população escolar local.

Segundo o autarca, a apresentação realizou-se na sede 
da junta, em três sessões, “para garantir condições de se-
gurança, face à pandemia da covid-19”.

No domingo, dia 20, o Pai Natal saiu à rua para percor-
rer os vários lugares da freguesia e distribuir prendas num 
carro decorado.

As celebrações incluem, ainda, um concerto alusivo à 
época natalícia, previamente gravado, que será transmiti-
do na noite de 24 de dezembro, na página de Facebook da 
autarquia.

Na mesma página, será transmitida, em direto, a tradi-

cional Eucaristia de Natal, a partir da igreja paroquial, no 
dia 25.

Jorge Mota sublinhou a importância das redes sociais 
nesta altura, que vai permitir o assinalar da época festiva 
em segurança.

“Permite-nos fazer um programa recheado de iniciati-
vas e evitar a concentração das pessoas, que é o que que-
remos evitar nesta altura. Também é importante salientar 
que o programa é possível graças a esta união de esforços 
entre autarquia, paróquia, instituições e empresas locais”, 
concluiu.

Paulo Alexandre Teixeira
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CAMPANHA APOIO AO COMÉRCIO LOCAL
EM PENAFIEL REFORÇA ATRATIVIDADE

JUNTA FREGUESIA DAS TERMAS
INCENTIVA COMPRAS NATAL NO COMÉRCIO LOCAL

Num ano particularmente distinto e difícil para a 
economia local, a Associação Empresarial de Penafiel 
em conjunto com a Câmara Municipal de Penafiel e a 
Junta de Freguesia de Penafiel, desafiaram os empre-
sários do concelho para duas dinâmicas de Natal que 
tem levado os clientes às ruas de Penafiel.

Como lançamento da campanha foi publicado, no dia 
29 de novembro, um filme realizado no comércio local, 
com o objetivo de sensibilizar e incentivar a comunida-
de a comprar local. O vídeo partilhado nas páginas ofi-
ciais da AEP e da Câmara Municipal de Penafiel soma 
mais de 88 mil visualizações, num universo de 1272 
partilhas orgânicas. O mesmo teve a particularidade 

A Junta de Freguesia de Termas de São Vicente lançou 
uma iniciativa que visa incentivar, com a atribuição de 
prémios monetários, a realização de compras da época na-
talícia nos estabelecimentos comerciais da freguesia.

Mais de 60 estabelecimentos de várias áreas de ativida-
de comercial já aderiram ao projeto, de acordo com fonte 
da autarquia.

Ao PENAFIEL MAGAZINE, o presidente do executivo, 
José Soares, explicou que a campanha “Natal é no Comér-
cio Local”, que arrancou no início de dezembro, conta com 
a adesão de quase todos os estabelecimentos comerciais da 
freguesia.

“Praticamente 99% dos estabelecimentos das Termas de 
São Vicente aderiram”, adiantou o autarca, anotando que a 
campanha está a ser realizada nos mesmos moldes de uma 
anterior, promovida no Dia da Freguesia.

de ter sido realizado com figurantes da Associação Em-
presarial de Penafiel que, juntamente com associados 
da instituição, deram literalmente a cara por esta ini-
ciativa.

Já no decorrer da semana foram publicados mais 
dois pequenos vídeos setoriais de 30 segundos que 
será complementado por um outro com o mesmo tem-
po. Trata-se de um vídeo dedicado ao comércio, outro à 
restauração e um vídeo dedicado ao turismo.

A campanha seguiu-se com ações locais nos estabe-
lecimentos aderentes. À semelhança do ano anterior, 
as montras são motivo de atração e de concurso. Este 
ano são 46 montras de estabelecimentos no concelho 
de Penafiel que se habilitam a nove prémios pelo esfor-
ço e dedicação na construção da mesma.

Para além do concurso de montras a embelezar as 
ruas do comércio, a Associação Empresarial de Penafiel 
desafiou, também, os empresários para uma dinâmica 
de atração de clientes com a oferta de vouchers de des-
conto para usufruir em 2021. São 54 os estabelecimen-
tos aderentes, onde as compras superiores a 10 euros 
dão direito a cupões que habilitará os clientes a mais de 
quatro mil euros em prémios.

Serão sorteados vouchers de desconto por cada es-
tabelecimento, num total de 2005 euros, e vouchers 
de desconto para seis vencedores do prémio final onde 
estarão todos os estabelecimentos aderentes, em que o 

primeiro prémio é no valor de 800 euros, o segundo no 
valor de 500 euros, o terceiro de 400 euros, o quarto 
300 euros, o quinto prémio no valor de 200 euros e o 
sexto prémio de 65 euros.

Para o presidente da Associação Empresarial de Pe-
nafiel, Nuno Brochado, “a iniciativa dos vouchers está 
a ter um impacto muito positivo, uma vez que já foram 
preenchidos mais de 21 mil cupões por clientes, sendo 
que estamos à espera de ultrapassar os 30 mil cupões 
distribuídos. Durante este Natal, a AEP tem andado, 
mais que nunca no terreno, no apoio a todas estas ini-
ciativas para que nada falte aos nossos empresários”.

A campanha de apoio ao comércio local com os 
cupões termina a 6 de janeiro, sendo posteriormente 
feitos os sorteios e anunciados os vencedores.

Segundo o regulamento, por cada compra de valor igual 
ou superior a 10 euros, realizada entre 1 e 31 de dezembro 
num estabelecimento aderente, será atribuído um bilhete 
de participação na campanha.

O sorteio realiza-se a 09 de janeiro de 2021, onde que se-
rão atribuídos cinco prémios em forma de vales com valo-
res entre os 100 e os 20 euros, que podem ser descontados 
nos estabelecimentos aderentes.

José Soares justificou a iniciativa, frisando que é essen-
cial incentivar os consumidores a investir mais nos estabe-
lecimentos locais.

“É um passo importante para revitalizar a nossa eco-
nomia e uma forma de contribuir para a prosperidade do 
tecido empresarial local e da própria freguesia”, concluiu.

PUB
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BIOCAMBA QUER VALORIZAR
RIBEIRA NAS TERMAS SÃO VICENTE
O Biocamba, lançado em setembro, é um projeto de 
cariz ambiental, que pretende valorizar a Ribeira de 
Camba e o património natural do território. Esta ini-
ciativa impulsionada por dois jovens das Termas de São 
Vicente está a ser desenvolvida em parceria com a Jun-
ta de Freguesia local.

A ideia nasceu, “como tantas outras”, numa conversa 
de amigos, explicou ao PENAFIEL MAGAZINE Rogério 
Soares, um dos promotores da iniciativa.

“Eu e o Ricardo Sousa, que é biólogo, já nos conhece-
mos há vários anos e tivemos esta ideia de fazer um pro-
jeto para a ribeira, mas de forma um pouco diferente do 
que habitualmente se faz, nesta área”, explica.

A iniciativa, que foi formalmente apresentada no iní-
cio de setembro, no âmbito do certame “Termas, ontem e 
hoje”, vai mais além da limpeza e manutenção do curso 
de água, salienta o arqueólogo de 27 anos.

O curso daquela ribeira, que atravessa Termas de São 
Vicente, sofre com desleixo de poluição e é limpo de dois 
em dois anos pela Junta de Freguesia, com o apoio da 

empresa municipal Penafiel Verde. A última interven-
ção foi realizada em setembro.

Os mentores do Biocamba explicam que pretendem 
arrancar com um levantamento e identificação da fauna 
e flora da ribeira, nomeadamente identificar as espécies 
nativas e as exóticas.

Propõem, ainda, verificar a qualidade da água, rea-
lizar ações periódicas de limpeza, “seção por seção” e 
manter um registo permanente de tudo o que se passa 
com a ribeira, em termos ambientais.

Rogério Soares indicou, ainda, que o projeto vai mais 
longe, com a realização de ações de formação e sensibi-
lização ambiental, alargando a sua abrangência a toda a 
freguesia.

“Não faria sentido intervir só na ribeira e deixar ou-
tros problemas ambientais por resolver no restante ter-
ritório. Uma das ideias que temos, por exemplo, é a de 
sermos um ponto de articulação entre a população e as 
autarquias para a instalação de ecopontos”, explica.

Por outro lado, indica que o projeto também se dis-
ponibiliza a articular com os residentes a denúncia de 
descargas ilegais.

“Nesse caso aconselhamos que venham falar connos-
co, faremos o registo da ocorrência e a sua denúncia, 
junto das autoridades”, acrescenta.

Questionado sobre a receção do projeto, explicou que, 
desde que abriram inscrições, em setembro, têm 15 
voluntários “prontos a ajudar”, revelando que não ins-
creveu mais “por alguma incerteza colocada pela atual 
situação de pandemia” às atividades a que se propõe, no-
meadamente o tamanho dos grupos.

Adiantou, contudo, que pretende reunir com outras 
associações da freguesia, a quem quer apresentar o pro-
jeto e convidar à participação. Espera que, aliás, o Bio-
camba atraia a atenção de pessoas de fora da freguesia e 
mesmo de Penafiel.

“Ainda estamos no início, mas acredito que assim que 
começarmos a mostrar algum do trabalho, as pessoas se 
vão interessar pela nossa atividade”, explica. 

E acrescenta: “É um projeto que se diferencia, é mais 
sério, particularmente quando propomos catalogar as 
espécies e verificar a qualidade da água. É também uma 
forma de aproveitar o talento que temos na freguesia 
em prol de uma causa comum, acredito que ficamos to-
dos a ganhar. Espero que, um dia, as outras freguesias 
por onde passa a ribeira olhem para nós como um exem-
plo do que é preciso fazer, para a sua recuperação”.
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JUNTA DAS TERMAS QUER FAZER
PARQUE PEDONAL JUNTO RIBEIRA DE CAMBA

INFRAESTRUTURAS PORTUGAL
CONSTRÓI  NOVO PASSEIO NA EN108 EM SEBOLIDO

A Junta de Freguesia das Termas de S. Vicente preten-
de desenvolver uma via pedonal, infraestruturada com 
iluminação, nas margens da Ribeira de Camba, adian-
tou, ao PENAFIEL MAGAZINE, o presidente da Junta.

“Numa primeira fase, será um trajeto de um quilóme-
tro, iluminado e com pontes, para que as pessoas pos-
sam realizar caminhadas, evitando as estradas. Depois, 
pouco a pouco, o percurso irá ser alargado”, especificou 
o presidente da Junta, José Barbosa Soares.

Aquele autarca salientou a iniciativa de dois jovens da 
freguesia que estão empenhados num projeto de cariz 
ambiental, que pretende valorizar a Ribeira de Camba e 
o património natural do território. Esta iniciativa, ano-
ta, está a ser desenvolvida em parceria com a Junta de 
Freguesia local.

Para o presidente da Junta das Termas de São Vicen-
te o projeto, denominado Biocamba, é uma iniciativa de 
grande valor na proteção ambiental e valorização da 
ribeira de Camba, que, lamenta, tem vindo a sofrer de 
problemas de poluição constantes.

“Na última limpeza, acabamos por retirar dezenas e 
dezenas de sacos de lixo, muito dele que é atirado das 

A Infraestruturas de Portugal (I.P.) está a construir um 
novo passeio na estrada N108, no centro de Sebolido, que 
vai facilitar a circulação de peões entre as duas paragens 
de autocarro da freguesia e a passadeira existente.

Apesar de não ser a solução pretendida pela autarquia 
local, a obra vai contribuir para uma maior segurança na 
circulação pedonal do lado direito da estrada, onde exis-
tem paragens utilizadas pelos passageiros do serviço de 
autocarros em direção ao Porto.

Ao PENAFIEL MAGAZINE, o presidente da autarquia, 
Fábio Correia, explicou que o executivo “insistiu”, por vá-
rias vezes, pela colocação de uma passadeira na zona de 
arranque do serviço de autocarros, que é uma das mais 
utilizadas da freguesia.

“A IP sempre foi da opinião que o local era inseguro 
para colocar uma passadeira”, adiantou o autarca, acres-
centando que a atual solução vai contribuir para a cir-
culação de peões em segurança ao longo do troço e no 

pontes. É um ambiente péssimo que temos nesta ribeira”, 
realça.

O autarca explicou que, no âmbito da parceria neste 
projeto, a autarquia vai começar a reconstruir muros de 
suporte ao longo do trajeto do curso de água.

Num futuro próximo, adianta, é intenção da junta em 
instalar uma via pedonal iluminada, nas margens da ri-
beira.

Relativamente a este parque pedonal nas margens da 
ribeira, José Soares ressalvou que é um projeto “a longo 
prazo”, considerando que primeiro é necessário suprir 
outras prioridades, nomeadamente ligações da rede viá-
ria e acessos a várias escolas.

Adiantou ainda, em jeito de conclusão, que as obras do 
Campo de Futebol e Parque Urbano da freguesia, uma 
obra da Câmara de Penafiel iniciada em setembro, está 
a avançar a “bom ritmo”, prevendo que o equipamento 
desportivo esteja pronto em meados da primavera do 
próximo ano.

Paulo Alexandre Teixeira

PUB

acesso à passadeira, entre a Rua da Belavista e o Cruzeiro 
de Sebolido.

“Apesar de não ser o que pretendíamos, a obra vai au-
mentar a segurança das pessoas”, acrescenta.

O autarca sublinhou que a falta de soluções para a cir-
culação pedonal naquela via, que liga Entre os Rios ao 
Porto, é um problema que vários executivos de junta ten-
taram, ao longo dos anos, resolver por si próprios.

Atualmente, anota, quase toda a extensão da EN108 
que atravessa o centro da freguesia tem passeios.

Fábio Correia adiantou que a IP está a realizar uma se-
gunda intervenção num pequeno troço da EN108, à saída 
da freguesia, para segurar um talude que se estava a aba-
ter sobre os passeios existentes.

“Outra obra que está a ser feita por nossa insistência, 
porque havia ali um problema de entulho no passeio e 
também algum perigo para a circulação automóvel”, con-
cluiu.

Paulo Alexandre Teixeira
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“O SENTIDO DA VIDA
PASSA POR AJUDAR O PRÓXIMO” 

Fundado há cerca de três anos, o Grupo de Jovens de 
Rio de Moinhos visa fomentar a espiritualidade e a 
cultura naquela freguesia, promovendo eventos de 
cariz lúdico-cultural e de solidariedade social.

Ao PENAFIEL MAGAZINE, o grupo explicou que 
visa, sobretudo, fazer a diferença na comunidade, in-
cutindo valores como a união, a partilha e a aproxima-
ção a Deus, “de forma a dar a conhecer a religião aos 
mais jovens e incentivá-los a participarem mais ativa-
mente na Igreja”.

“A maioria dos elementos já pertencia a outros gru-
pos paroquiais, mas sentíamos que podíamos dar algo 
mais à população”, justificam os jovens elementos do 
grupo, numa conversa aberta com o PENAFIEL MA-
GAZINE. 

As atividades deste grupo de jovens são apoiadas 
pela paróquia de Rio de Moinhos, que disponibiliza es-
paço para a sua realização, frisam.

Atualmente composto por 18 elementos, com idades 
entre os 18 e os 27 anos, o grupo paroquial é responsá-
vel pela organização, em meados de agosto, do Festival 
Jovem, um evento que proporciona momentos de lazer 
e diversão.

O grupo é ainda responsável pela realização de noi-
tes de cinema e, numa vertente de solidariedade, de 
campanhas de angariação de bens essenciais.

“A população de Rio de Moinhos tem um espírito de 
entreajuda fantástico e enorme preocupação com o ou-
tro”, salientam.

Numa vertente mais espiritual, o grupo de jovens 
de Rio de Moinhos deu a conhecer à comunidade uma 
nova forma de orar, organizando diversos momentos 
de oração Taizé.

Por outro lado, os seus elementos reúnem-se pon-
tualmente para debater temas da atualidade e analisar 
a posição da Igreja católica face aos mesmos. Da mesma 

REPORTAGEM • Grupo de Jovens de Rio de Moinhos
texto: Paulo Alexandre Teixeira

forma, realizam retiros para “melhorar o espírito de 
grupo e a relação com Deus”.

Questionados sobre projetos futuros, o grupo indica 
que ambiciona realizar missões em países em desen-
volvimento, porque acreditam que “o sentido da vida 
passa por ajudar o próximo”.

Nos planos estão ainda uma peregrinação a Santiago 
de Compostela e a formação de parcerias com outros 
grupos paroquiais, nomeadamente de catequese e de 
caridade.

Contudo, com a questão da pandemia, todos os proje-
tos estão, por ora, suspensos, ressalvam.

“Estamos desejosos que o mundo volte ao seu nor-
mal, para podermos levar a nossa mensagem mais lon-
ge. Esperamos que no próximo ano possamos realizar o 
nosso festival jovem, voltar às noites de cinema e reu-
nir a comunidade nas orações Taizé”, concluem.

PUB
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LAR E CENTRO DE DIA PE. AMÉRICO
EM PAÇO SOUSA RECEBE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE

O Lar e Centro de Dia Padre Américo, um equipamen-
to social da Associação de Desenvolvimento da Vila de 
Paço de Sousa, obteve a primeira Certificação da Qua-
lidade, pela norma ISO 9001, na Estrutura Residencial 
para a Pessoa Idosa (ERPI), Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário, anunciou fonte da instituição.

Este certificado de qualidade, atribuído pela Empre-
sa de Certificação Internacional, compreende as três 
respostas sociais daquela instituição particular de so-
lidariedade social (IPSS) da vila de Paço de Sousa e é o 
primeiro lar a merecer esta certificação no concelho de 
Penafiel.

“Esta certificação é um reconhecimento externo do 
profissionalismo e da dedicação de todos os órgãos so-
ciais, direção técnica e colaboradores no compromisso 
com a qualidade assumida”, enaltecem.

“Há menos de um ano fomos desafiados a elaborar o 
processo de implementação do Sistema de Qualidade, 
segundo a norma ISO 9001, e mesmo em tempos de 
pandemia, com muito empenho, esforço e dedicação de 
todos os envolvidos, hoje temos certificadas as nossas 
três respostas sociais: a Estrutura Residencial, o Centro 
de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário”, referem, com 

satisfação, os responsáveis da Associação de Desenvol-
vimento da Vila de Paço de Sousa.

“O Lar e Centro de Dia Padre Américo apresenta um 
sistema de gestão da qualidade estruturado em confor-
midade com os requisitos aplicáveis, tendo uma preocu-
pação constante com a melhoria contínua e o aumento 
da satisfação dos seus utentes/clientes”, acrescentam, 
ressalvando que este é “um momento que não pode dei-
xar de nos orgulhar”.

O Lar e Centro de Dia Padre Américo, equipamento 
social da Associação de Desenvolvimento da Vila de 
Paço de Sousa, abriu portas em setembro de 2017, tendo 
sempre, realça a direção desta IPSS, como maior preocu-
pação o bem-estar dos utentes/clientes garantindo, para 
este fim, uma preocupação com a melhoria contínua dos 
serviços que são prestados. 

A atribuição da Certificação da Qualidade, pela norma 
ISO 9001, realçam, é o reconhecimento “dos elevados 
padrões de qualidade dos serviços que são prestados a 
todos os nossos utentes, clientes e à comunidade”

“Assumimos o compromisso de querer fazer sempre 
mais e melhor”, concluem, numa nota enviada ao nosso 
jornal.



www.PENAFIELMAGAZINE.pt  9

PROJECTO MAIS RANS
IMPULSIONA DINAMIZAÇÃO
CULTURAL DE PROXIMIDADE

A Associação Projeto Mais Rans surgiu em 2014 com o 
objetivo de impulsionar e dinamizar a vida cultural da 
freguesia de Rans, onde, na altura, “escasseava oferta de 
atividades lúdicas orientadas para a comunidade”, refere 
um dos seus fundadores e atual presidente da direção.

“Hoje em dia, as pessoas dificilmente encontram uma 
oportunidade nas suas freguesias quando querem ver um 
filme ou assistir a uma peça de teatro”, explicou, ao PE-
NAFIEL MAGAZINE, Pedro Silva.

Fundada por um grupo de pessoas que “partilhavam um 
objetivo comum”, a Projeto Mais Rans implementou, ao lon-
go dos últimos seis anos, uma série de atividades a pensar 
na diversidade de ofertas culturais, lúdicas e recreativas.

“Como qualquer freguesia, temos uma população diver-
sa com gostos igualmente diversificados. Nesse sentido, 
tentamos criar projetos com que a maioria das pessoas se 
identifiquem”, realça. Por exemplo, foi pelas mãos da as-
sociação que o tradicional Baile de Carnaval regressou a 
Rans e se tornou, quiçá, num dos eventos mais concorridos 
e celebrados da freguesia.

Pedro Silva sublinha que este baile, o primeiro evento 
que organizaram, é um momento especial para as crianças 
e também para muitos adultos.

“Há uma certa magia associada ao carnaval e que apela 
ao envolvimento das pessoas em geral. No âmbito do baile, 
promovemos um concurso de máscaras que é muito po-
pular, porque passamos o dia a tentar adivinhar quem é 
quem, por detrás dos disfarces”, sublinha, acrescentando 
que as identidades só se revelam no final da noite, na en-
trega de prémios e lembranças.

texto: Paulo Alexandre Teixeira

Por outro lado, considere-se o Festival Randis, uma festa 
multicultural que anima a freguesia no primeiro fim de 
semana de setembro com música, dança, comédia e ex-
posições, entre outros. Apesar da situação de pandemia, a 
sexta edição do festival foi, mesmo assim, para a rua, em 
setembro, mas adaptada à nova realidade. Uma versão 
móvel do festival, descrita como um “sunset sobre rodas”, 
percorreu as ruas de Rans e mais freguesias de Penafiel a 
bordo de um autocarro descapotável.

“Esta pandemia está a causar tristeza na sociedade, isso 
nota-se, todos os dias, na cara das pessoas. Foi uma alegria 
indiscritível ver os sorrisos, ver os habitantes a sair das 
suas casas e começar a dançar”, acrescenta.

Das várias iniciativas que foram implementadas ao lon-
go dos últimos anos, Pedro Silva destaca, ainda, a Cami-
nhada do Coração. Uma “novidade para a freguesia”, que 
decorre em maio e que foi pensada, num primeiro plano, 
para recordar a necessidade de fazer exercício físico.

“Tentamos alterar o percurso em cada edição, para va-
riar, mas sempre com o objetivo de mostrar locais do ter-
ritório que muitos dos participantes desconhecem”, espe-
cifica.

Pedro Silva frisou que a associação recebe um subsídio 
anual da Câmara de Penafiel, tal como as restantes do con-
celho, e que realiza, pontualmente, eventos em que cobra 
bilhete para poder angariar alguns fundos.

“Não são todos, pois temos muitos eventos que são gra-
tuitos, nem sequer estamos à procura de lucro, não preci-
samos disso. A angariação é importante para realizar os 
dois principais objetivos da associação, que são realizar 
iniciativas e investir na recuperação da nossa sede”, vinca.

Questionado sobre a receção que a população da fregue-
sia tem demonstrado nas atividades da associação, Pedro 
Silva explica que se sente “particularmente feliz” por terem 
feedback positivo, na generalidade dos eventos.

“Mesmo nesta altura, sou frequentemente abordado por 
habitantes que perguntam quando vamos avançar com 
mais atividades ou quando se realiza a próxima edição de 
outra. Claro que tenho que explicar que estamos em situa-
ção de pandemia, mas noto que as pessoas se habituaram 
a ter este tipo de eventos na freguesia, e isso é um bom 
sinal”, conclui.
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RECUPERAÇÃO SEDE PROJECTO
MAIS RANS CONCLUÍDA EM BREVE

A Associação Projeto Mais Rans revelou, ao PENAFIEL 
MAGAZINE, que espera ter concluída “a curto prazo” a 
recuperação da antiga escola primária da freguesia de 
Rans, onde tem a sua sede.

O presidente da direção, Pedro Silva, explicou, ao nos-
so jornal, que as obras no antigo edifício, utilizado por 
aquela associação sem fins lucrativos desde 2014, estão 
na “reta final” e que espera ter uma data de inauguração 
“a curto prazo”.

“A recuperação do edifício é um dos nossos objetivos 
iniciais, a par da realização de eventos culturais. Acre-
ditamos que este edifício deveria ser intervencionado e 
posto novamente ao serviço da população”, afirmou.

Pedro Silva adiantou ainda que, por ora, a recupera-
ção mantém-se como objetivo principal da associação, 
“tendo em conta que não se sabe o que se vai passar a 
médio prazo”, por causa da pandemia da Covid-19.

A realização de eventos por parte da associação está 
suspensa desde março, anotou.

O dirigente indicou que a recuperação está a ser finan-
ciada por fundos próprios da associação, mas que tam-
bém têm contado com o apoio da Câmara de Penafiel.

“É um apoio que agradecemos, porque nos permite 
realizar algumas melhorias”, frisa.

O dirigente comentou que para além de servir como 
sede da associação, o edifício será posto ao serviço da 
comunidade, para a realização de mais atividades.

“Há muitas ideias, do nosso lado, como atividades de 
música, artes marciais, teatro, yoga e formação, mas 
também estamos abertos a outras propostas”, sublinha. 

E acrescenta: “Tal como indica o nome, Mais Rans, 
queremos trazer mais projetos para a freguesia e estas 
instalações, uma vez recuperadas na sua totalidade, 
vão-nos permitir precisamente isso”.

PUB
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JOVEM DE PENAFIEL DISTINGUIDA
EM CONCURSO DE BELEZA
Chama-se Luana Teixeira, tem 21 anos, é natural de 
Penafiel, e este ano decidiu participar no concurso de 
beleza Miss Queen Portugal.

Ficou pela seleção distrital, mas foi distinguida como 
Miss Fotogenia Porto 2020.

“Este ano surgiu a oportunidade de realizar um sonho 
através da participação num concurso de beleza, o Miss 
Queen Portugal, que não é um concurso apenas de bele-
za, mas também do apoio de causas, como o empodera-
mento feminino”, referiu ao Penafiel Magazine, a jovem 
Luana Teixeira, revelando que entendeu que esta “seria 
a altura ideal para o fazer”.

O concurso Miss Queen Portugal constitui a base de 
seleção para a eleição da Miss de Portugal, mas assume 
também a defesa de causas sociais, defesa ambiental e 
promoção da saúde. Na edição deste ano destaca-se o 
empoderamento feminino.

“Foi por isso mesmo que me decidi inscrever neste 
concurso, porque sempre se manteve fiel a mim mesma 
e é a isso que quero apelar, isto é, independentemente de 
como cada pessoa é, deve aceitar-se e, acima de tudo, ser 
feliz”, comentou a jovem penafidelense.

“Sempre defendi que a mulher pode ser tudo que quer, 
desde que esteja feliz, ou seja, não importa a cor dos 

olhos, o peso, a personalidade... Cada pessoa é especial à 
sua maneira”, realçou.

Para Luana Teixeira que, durante este ano, também 
terminou o curso de jornalismo, a decisão de concorrer 
ao Miss Queen Portugal foi a concretização de um so-
nho de menina: “Desde pequenina que os concursos de 
beleza me fascinam, e achei que esta era a altura ideal 
da minha vida para participar num, sendo que não ti-
nha apenas a possibilidade de me tornar na próxima 
Miss Queen Portugal, mas de poder ter uma nova expe-
riência através da participação e do curso de passarela 
que realizei”.

O envolvimento ficou-se pela participação distrital, 
onde alcançou o título de Miss Fotogenia Porto 2020 (a 
votação foi feita através do site e do Instagram), com o 
total de 6379 votos. Mesmo assim, reconhece, “foi uma 
experiência enriquecedora”.

“Através da participação no concurso, senti mudanças 
no meu modo de ver as coisas tal como o conceito de 
beleza, acentuando em mim a ideia de que cada mulher 
possui uma beleza única e não comparável”, considerou, 
reforçando que “o mais gratificante desta experiência é 
o feedback que recebi das pessoas e a aprendizagem que 
adquiri do mundo Miss”.

Ainda bastante jovem, Luana Teixeira intui facilmen-
te a paixão que tem pela comunicação, com licenciatura 
em Ciências da Comunicação e a estagiar na sua área de 
formação, mesmo nos tempos livres assume uma forte 
dinâmica e intervenção nas redes sociais.

Com forte presença no Instagram, onde tem 12 mil 
seguidores, a jovem influencer faz publicações relacio-
nadas com moda, viagens e lifestyle. 

“O crescimento nas redes sociais começou há um ano, 
depois de participar num concurso do YouTube e de co-
locar o meu perfil público. Para muitas pessoas, claro, 
um número pode não significar muito, mas, para mim, 
significa, porque são muitas horas de trabalho, muitas 
horas a pensar em novo conteúdo, a pensar que vídeos e 
stories vou fazer, planear coisas... Mas o mais importan-
te é que sempre o fiz por gosto, sendo esse crescimento 
nas redes sociais é fruto do meu trabalho e do reconhe-
cimento das pessoas”, afirmou.

“Além do Instagram, estou presente no TikTok, tenho 
um canal no YouTube e ainda um blog que criei na épo-
ca da faculdade, em que falava de moda, viagens e pu-

blicava entrevistas que realizava a designers de moda”, 
acrescentou.

Sobre a sua personalidade, considera-se “uma pessoa 
sonhadora, que gosta de novos desafios e que vê a comu-
nicação como a sua maior paixão”.

Ainda sobre a marcante participação no concurso 
Miss Queen Portugal, revelou que “a sensação de ser re-
conhecida como Miss Fotogenia é ótima, pois é fruto da 
minha dedicação. Quando recebi o título tive uma emo-
ção gigante e liguei logo aos meus familiares”.

Sobre o futuro, adiantou, que “gostaria de realizar no-
vas experiências no mundo da moda”.

A proteção ambiental e a preservação da “Mãe Terra” 
é o principal legado do Miss Queen Portugal (MQP). A 
vencedora MQP é também coroada Miss Earth Portugal, 
sendo a representante Portuguesa num dos três maiores 
certames de beleza em todo o Mundo o Miss Earth, que 
coopera diretamente com o Departamento Ambiental 
das Nações Unidas (UNEP). O legado do MQP também 
se estende à saúde e a causas sociais, pelo desenvolvi-
mento de vários projetos que representam Portugal em 
diversos concursos internacionais de beleza.

Em Portugal, o concurso decorre em três fases, ini-
ciando com um casting de seleção e eleição da Miss do 
Município nos 18 Distritos, que passam diretamente 
para a fase de Estágio e Final Nacional, juntamente com 
as representantes dos Açores, Madeira e Comunidades 
Portuguesas.

Miguel Carvalho

“ Sempre defendi 
que a mulher 
pode ser tudo

que quer”
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DIVULGADOS VENCEDORES
CONCURSO MONTRAS EM PENAFIEL
A UZZA, loja de vestuário para mulher, venceu a edição 
deste ano do concurso de montras “A Minha Montra é 
que é!”, anunciou a Associação Empresarial de Penafiel.

O prémio Juri contemplou ainda a montra da Kryz-
photo, segundo classificado, e a montra do atelier Ade-
linoivas.

Quanto ao Prémio Imprensa o vencedor foi a montra 
do Cortez Marques Oculista, seguido, no segundo lugar, 
pela montra da Angela Pinheiro Home Design, e, no ter-
ceiro lugar, o Veraz Restaurante.

Na preferência das pessoas pela votação gostos face-
book na página Associação Empresarial de Penafiel as 
preferências recaíram na Casa Futebol Clube do Porto 
(1787 gostos), seguido da montra Oficina Artesanato Re-
ligioso (566 gostos) e da Villa Boutique (538 gostos).

Refira-se que, decorrendo do regulamento do concur-
so, não pode existir sobreposição de prémios, prevale-
cendo sempre o prémio de maior importância. Assim, os 
2º e 3º lugares através da contagem de votos do Face-
book serão dados como vencedores do prémio do júri. 

Desta forma, os 4º e 5º lugares na classificação do Pré-
mio Facebook entram para os 2º e 3º lugares.

“A organização não pode deixar de enaltecer a agre-
gação de concorrentes de mais freguesias do concelho 
de Penafiel. Este ano, para além de contarmos com mais 
participantes face à edição anterior, foram a concurso 
montras de 6 freguesias do nosso concelho, um recorde 
absoluto que pretendemos voltar a ultrapassar em 2021”, 
realçam, reforçando que “o objetivo principal desta ini-
ciativa foi promover o comércio local do concelho de 
Penafiel através das montras devidamente decoradas à 
época”.

A organização do concurso de montras “A Minha 
Montra é que é!” voltou a ser da responsabilidade da 
Associação Empresarial de Penafiel em conjunto com a 
Câmara Municipal e a Freguesia de Penafiel.

A entrega dos prémios será feita em janeiro de 2021 e 
comunicada nas redes sociais da Associação Empresa-
rial de Penafiel.
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NOVO LIVRO CIDÁLIA FERNANDES
RETRATA 250 ANOS CIDADE PENAFIEL

No âmbito das comemorações dos 250 anos da eleva-
ção de Penafiel a cidade, realizou-se, na Escola Básica 
de Penafiel Sudeste, a apresentação da obra “PENAS, Os 
Habitantes Improváveis”, da autoria de Cidália Fernan-
des e com ilustrações de Cláudia Nascimento e Elisabe-
te Silva. 

Num ambiente intimista e restrito, em consonância 
com as regras emanadas pela DGS, mas repleto de sim-
bolismo, o Diretor da Escola, António Sorte, agradeceu a 
presença de todos. Por seu turno, o vereador do Pelouro 
da Educação da Câmara de Penafiel, Rodrigo Lopes, na 
sua intervenção, reforçou a importância do aconteci-
mento como uma marca para o futuro, salientando que 
este é “um livro que ajuda a cimentar a identidade dos 
penafidelenses, deixando de forma escrita a história da 
cidade de Penafiel”.

A estranha presença de duas gaivotas, em frente de 
um talho, algures na cidade de Penafiel, despoletou na 
escritora Cidália Fernandes uma certa inquietude, que 
culminou na criação desta história. Trata-se de uma 
obra do género dramático, que tem como protagonistas 
Pena, a pacífica, e Fiel, a rebelde, que serviram de mote 
para dar a conhecer o vasto património penafidelense.

A defesa do ambiente e a proteção da Natureza são 
temas inerentes à escrita e à essência de Cidália Fernan-
des. Deste modo, a autora pretende que as crianças se 
questionem sobre as possíveis razões que terão levado 
estas aves a escolher como lar uma cidade tão distante 
do mar.

As belíssimas ilustrações que complementam a obra, 
da autoria de duas docentes de Educação Visual e de 
Educação Tecnológica, são segundo Cidália Fernandes, 
“a primeira forma de leitura de qualquer criança e ape-
lam inequivocamente ao universo do imaginário infan-
tojuvenil“. 

O Diretor do Agrupamento encerrou a sessão, enalte-
cendo o trabalho desenvolvido por todos os intervenien-
tes e destacou que “a valorização da escrita, do desenho, 
da ilustração, da atividade criativa, ou seja, da atividade 
literária e artística, conduzem à exaltação dos mais no-
bres valores de cidadania. Valores que, enquanto profis-
sionais da educação, seres humanos e cidadãos, preci-
samos de transmitir às gerações vindouras, bem como 
vivenciá-los de modo pleno”. Acrescentou ainda que, 
“tempos e momentos como estes, de reflexão, amizade, 
de partilha e de gratidão contribuem para acreditar que 
os mais altos valores do Ser Humano irão sempre pre-
valecer”. 

Marisa Sousa

PUB

“ um livro que 
ajuda a cimentar 
a identidade dos 
penafidelenses”
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MUNICÍPIO PENAFIEL COM
PLATAFORMA DE ATENDIMENTO ONLINE

RIO MAU CANCELOU SOBREIRA
NATAL POR QUESTÕES SEGURANÇA

RUA CARVALHO
EM OLDRÕES
VAI SER ALARGADA 
PARA FACILITAR 
ACESSIBILIDADE

A partir do início deste mês de dezembro, o Município 
de Penafiel passa a disponibilizar um novo serviço de 
proximidade ao cidadão.

Trata-se da solução de atendimento online - Atendi-
mento@net - que proporcionará, a todos os cidadãos, a 
possibilidade de submissão de diversos pedidos, de for-
ma desmaterializada, via web - https://servicosonline.
cm-penafiel.pt/penafiel-atendimentonet/

Com esta nova plataforma de atendimento, o Muni-
cípio de Penafiel pretende prestar a todos os munícipes 
um melhor e mais rápido atendimento, sem necessida-
de de deslocação aos respetivos serviços.

Para o presidente da Câmara Municipal de Penafiel, 
Antonino de Sousa, “é um passo importante que damos 
e para o qual já estávamos a trabalhar há algum tem-
po. Esse trabalho estará agora ao serviço de todos, po-
dendo, de forma mais simples e rápida, obter serviços e 
informações relativas ao estado dos seus processos, no 
conforto de sua casa ou em qualquer outro lugar, sem 
custos e sem necessidade de deslocações”.

Antonino de Sousa garante ainda que “este trabalho 
de desmaterialização é um trabalho contínuo ou não 
estivéssemos a falar de um mundo (o da tecnologia) que 
está em constante evolução.”

Nesta plataforma será possível usufruir dos mesmos 
serviços que já são disponibilizados, presencialmente, 
no Balcão Único e nos diversos Espaços do Cidadão 

A freguesia de Rio Mau não realizou a edição de 2020 
do “Sobreira Natal”, um evento que assinala a época 
natalícia com uma série de atividades lúdicas e cul-
turais no Largo da Sobreira, por questões de seguran-
ça ligadas à pandemia da Covid-19.

Em declarações ao PENAFIEL MAGAZINE, o presi-
dente da junta de freguesia, Manuel Silva, justificou a 
decisão, explicando que o evento concentra, normal-
mente, “centenas de pessoas” no local.

“É precisamente isso, a concentração de pessoas, 
que queríamos evitar, este ano”, explicou.

Na edição de 2019, o projeto em que participam as-
sociações e outras instituições da freguesia acolheu 
uma série de iniciativas alusivas à época, nomeada-
mente concerto e teatro de Natal, entre outros.

O autarca recordou, contudo, que a junta de fregue-
sia está, apesar de tudo, a assinalar, de forma mais 
simples, a quadra, com a tradicional iluminação de 
Natal.

“Vamos ter que ter alguma paciência. Saúde é o mais 
importante, acima de tudo. Regressaremos, com cer-
teza, às celebrações, no próximo ano”, concluiu.

Uma das principais vias de acesso ao Centro Social 
e cemitério da freguesia de Oldrões está a ser inter-
vencionado pela Câmara Municipal de Penafiel para 
melhorar as condições de circulação, confirmou ao 
PENAFIEL MAGAZINE o presidente da junta de fre-
guesia.

A intervenção na Rua de Carvalho, na localidade de 
Sete Pedras, vai alargar a faixa de rodagem ao longo 
de cerca de 200 metros daquela via, adiantou Pedro 
Cunha.

Segundo o autarca, a obra vai resolver um problema 
de circulação que se fazia sentir naquele troço, que 
chegou a ter um pouco menos de dois metros de lar-
gura, em alguns locais.

Na atual intervenção, a faixa de rodagem será alar-
gada para seis metros.

“Em particular para o acesso ao Centro Social, esta é 
uma obra importante. Por exemplo, era muito compli-
cada a circulação de ambulâncias e bombeiros nesta 
via, que também costuma ser usada como alternati-
va quando há congestionamento na estrada N106”, 
adiantou.

O autarca fez questão de sublinhar que o projeto foi 
possível graças à “boa vontade” e “espírito de comu-
nidade” de vários proprietários, que disponibilizaram, 
de forma gratuita, terrenos para permitir o alarga-
mento.

“É uma excelente demonstração da boa vontade das 
pessoas da freguesia, que permitiu realizar este e ou-
tros projetos, em prol de uma causa comum, e que a 
junta agradece”, acrescentou.

O projeto, lançado pela Câmara de Penafiel, está 
orçado em cerca de 40 mil euros e tem um prazo de 
execução de 60 dias.

existentes em várias freguesias do concelho, nomeada-
mente os respeitantes às áreas do Licenciamento, mas 
também de áreas tão diversas como o Ambiente, a Edu-
cação e o Desporto, entre outras.

Para o acesso a esta nova tecnologia é apenas neces-
sário que o munícipe proceda a um Registo de Utiliza-
dor, o qual poderá efetuar-se diretamente com os da-
dos do Cartão do Cidadão ou com Chave Móvel Digital, 
sendo que nestes dois casos o registo é aceite automa-
ticamente.

Para além destas duas formas de registo, existe a pos-
sibilidade do cidadão efetuar um registo direto na pla-
taforma de atendimento, sendo totalmente sua a res-
ponsabilidade dos dados que insere, os quais precisarão 
de uma validação posterior por parte dos serviços de 
atendimento. Neste caso, o cidadão deve apresentar, no 
Balcão Único, um comprovativo da sua identidade, em 
conformidade com os Termos e Condições dos Serviços 
Online que disponibilizamos para consulta.

Após o registo, o cidadão passa a ter acesso a um 
vasto conjunto de serviços, nomeadamente preenchi-
mento interativo e submissão de requerimentos e for-
mulários; entrega de documentos solicitados; consulta 
de notificações pendentes e do ponto de situação dos 
processos em curso; troca de mensagens diretas com 
os serviços da Câmara Municipal e obtenção de docu-
mentos.
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texto: Paulo Alexandre Teixeira

PENAFIDELENSE CONSIDERADA
JOVEM MAIS TALENTOSA PORTUGAL
Matilde Horta, natural de Penafiel, é uma jovem ilus-
tradora freelancer de 27 anos, atualmente a viver e a 
trabalhar no Porto. Designer por formação, trabalhou 
em empresas da área durante três anos, mas mudou 
para a ilustração para fazer aquilo de que “realmente 
gosta” e ser “chefe de si própria”. 

Atualmente foi considerada a jovem mais talentosa 
de Portugal, de acordo com a revista NiT, que promoveu 
um concurso em que Matilde foi a grande vencedora.

Durante a primeira fase do concurso “New Talent”, 
realizado em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, 
a publicação selecionou 50 jovens da área do lifestyle 
que “merecem uma especial atenção” e apurou 10 fina-
listas. 

“Fiquei muito feliz por ser escolhida e ainda mais 
quando soube que fui selecionada para passar à segun-
da fase, nem soube muito bem como reagir. Saber que 
viram o meu trabalho e que o valorizaram foi muito 
bom”, comenta.

“Estava a passear na rua quando recebi a chamada a 
dizer que tinha ganho. Quem estava comigo viu a minha 
cara e perceberam logo o que tinha acontecido. Agora? 
Agora muda muita coisa”, contou à NiT a ilustradora pe-

nafidelense eleita como a jovem mais talentosa do país.
Depois de trabalhar na área do design durante três 

anos, Matilde Horta explica que decidiu fazer uma pau-
sa para “perceber o que realmente gostava de fazer”.

Ao ano sabático, conta, acrescentou uma pós-gradua-
ção em Ilustração e Animação Digital. Em 2019, insta-
lou-se no Porto, a trabalhar como ilustradora freelancer.

“Como sempre gostei de desenhar, comecei a explorar 
mais esta área de ilustração. E foi aí que decidi tentar 
ser chefe de mim própria e começar a investir na minha 
pessoa e naquilo que gosto”, adianta.

Alguns dos seus primeiros trabalhos foram comercia-
lizados na feira de arte Abelha e na Galeria Ó!, no Porto.

Uma das coisas que mais a inspira, conta, são as re-
giões e o país, sublinhando que “há coisas bonitas em 
Portugal”, nomeadamente os trajes regionais, as cerâmi-
cas e a gastronomia.

“Desde sempre que aprecio muito História e Cultu-
ra, temas que cada vez me interessam mais. Gosto de 
abordar esse assunto nas minhas ilustrações e desenhos 
também como forma de promover a nossa cultura, den-
tro e fora do país”, sublinha.

Para além do trabalho que faz para empresas, jornais 
e editoras, a ilustradora tem uma loja virtual na plata-
forma ETSY, onde comercializa ilustrações “para afixar 
na parede ou dar a amigos”, totebags, pins e calendários, 
entre outras ofertas.

“Gosto de desenvolver produtos que também gostasse 
de ter na minha própria casa e que me ajudam no meu 
dia-a-dia. Faço também ilustrações personalizadas”, ex-
plica, acrescentando que a loja é apenas a sua maneira 
de estar online.

“Acho importante, nos dias que correm, darmos às 
pessoas uma forma de verem e comprarem o nosso tra-
balho de forma rápida e simples. Também me permite 
rapidamente explorar outros mercados internacionais e 
descobrir novos clientes”, frisa.

Enquanto vencedora do concurso, Matilde Horta re-
cebe uma bolsa de 10 mil euros para aplicar em projetos 
da sua escolha.

Questionada sobre que tipo de projetos pode, even-
tualmente, desenvolver com o prémio, Matilde explicou 
que gostaria de investir na cerâmica, algo que já lhe 
“anda na cabeça”, há muito tempo.

“Aprecio muito a cerâmica portuguesa e gostava de 
poder pôr os meus desenhos e ilustrações em cerâmicas. 
Para além das cerâmicas também gostava de começar a 
investir mais em bordados portugueses e aprender mais 
sobre essas técnicas aplicando os meus grafismos a esses 
objetos culturais”, revela.

Enquanto não põe as mãos nas cerâmicas, o impacto 
da participação já se fez sentir. O “boom” na conta de 
Instagram foi quase instantâneo.

“Houve muita gente nova a ver o meu trabalho, mas 
nem sempre precisamos de muita gente. Basta que sur-
jam pessoas que nós sabemos que fazem a diferença. 
Basta uma que valorize o trabalho, que goste de arte, 
para me pedir dois ou três trabalhos, não são precisos 
mil novos seguidores”, refere à NiT a jovem ilustradora.

“ Decidi investir
em mim e 

naquilo que 
gosto”
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TEATROSVICENTE IMPULSIONA
CULTURA E TRADIÇÕES DE PENAFIEL

texto: Paulo Alexandre Teixeira

Ao longo da última década, o TeatroSvicente – Grupo de 
Teatro Amador de Termas de São Vicente tem-se destaca-
do como um dos principais impulsionadores da atividade 
cultural desta freguesia.

Fundado em outubro de 2010, o grupo surgiu no segui-
mento da realização da “Opereta Vicentina”, um espetácu-
lo teatral e musical organizado em julho do mesmo ano, 
em parceria com o Grupo de Cantares de Termas de São 
Vicente, explicou ao PENAFIEL MAGAZINE a presidente 
do Grupo Teatro, Carla Oliveira.

“A semente estava lançada (com a opereta) e quando 
encontra uma terra fértil como as Termas de S. Vicente, 
germina, ganha raízes e floresce”, comenta.

O projeto arrancou no mesmo ano, em outubro, com um 
grupo de 25 pessoas no seguimento do sucesso da opereta. 
Entretanto, o apoio das pessoas, “numa terra onde o acesso 
à cultura é muito difícil”, foi crucial para a decisão de for-
mar o grupo de teatro amador.

“Sentimos que faltava um grupo com as nossas carac-
terísticas para animar as pessoas que estavam ávidas por 
iniciativas culturais”, destaca, justificando a escolha do 
teatro, porque “tem um papel preponderante no desenvol-
vimento de competências e habilidades sociais, potencia a 
criatividade e aumenta a autoestima”.

A trupe, hoje com 42 elementos, tem sido a entidade res-
ponsável pela recriação de antigas tradições da freguesia, 
como a desfolhada e a “Serra da Velha” e por organizar um 
dos mais emblemáticos desfiles de Carnaval do concelho 
de Penafiel.

O currículo do grupo amador de teatro conta também 
com a produção do filme original “Amor de Tremoção”, 
uma história de amor e vivências de famílias que residi-
ram na freguesia de Termas de São Vicente, recorda Carla 
Oliveira.

Realizado em 2011, o projeto resultou de uma pesquisa 
exaustiva levada a cabo por elementos do grupo, que fez 

todo o trabalho de pesquisa, produção, realização e edição.
Apresentado no “Maio Abrir”, em Abragão, e na Festa 

do Caldo de Quintandona, o filme é considerado como um 
dos projetos mais marcantes para a história do grupo “pela 
convivência e pelo envolvimento da comunidade”, salienta.

“Lembro a estreia “hollywoodesca” com direito a passa-
deira vermelha, mas principalmente, a adesão das pessoas. 
Sentimo-nos abençoados por termos nascido numa terra 
em que o nosso trabalho e empenho é reconhecido e valo-
rizado”, acentua.

O grupo também foi responsável pela recriação de mo-
mentos históricos da freguesia, nomeadamente a inaugu-
ração do hotel e a chegada do comboio, em 2018 e 2019, 
respetivamente.

 A “Recriação Imaginada da chegada do comboio às Ter-
mas de S. Vicente”, aliás, foi um evento que teve eco fora da 

freguesia e do concelho, recorda a responsável do grupo 
de teatro.

“Chegou aos ouvidos do consagrado realizador portu-
guês Francisco Manso, que endereçou um convite aos ele-
mentos do grupo para integrarem a figuração da série que 
viria a produzir em Penafiel para a RTP1, «O nosso Cônsul 
em Havana». Para além de figuração, alguns dos membros 
foram presenteados com pequenos papéis”, anota.

No palmarés da trupe consta, ainda, a participação, em 
2014, no espetáculo “Sombras do Românico”, produzido 
pelo Teatro do Ferro, e que foi “uma oportunidade para 
trabalhar com um grupo de teatro profissional”.

Desde 2011, o TeatroSvicente é responsável pela organi-
zação do desfile de Carnaval da freguesia, que a dirigente 
descreve como “um dos mais emblemáticos de Penafiel”.

O grupo de teatro amador “deve a sua vida à entrega 
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gratuita” dos seus 42 elementos, frisa a presidente daquela 
agremiação, conta com o apoio “imprescindível” da Câma-
ra de Penafiel, bem como da junta de freguesia de Termas 
de São Vicente e da paróquia local.

A junta cedeu o espaço para a sede do grupo e é um dos 
parceiros principais na realização de eventos.

“O padre Filipe trouxe entusiasmo à paróquia e a este 
grupo, particularmente com a sua participação na Opereta 
Vicentina e no filme “Amor de Tremoção”, acrescenta.

A dirigente associativa sublinha que o TeatroSvicente 
não é profissional, mas sim amador no sentido de no “amor 
à arte de representar e à cultura”.

“Dificuldades, temos muitas, mas nenhuma que nos faça 
demover do sonho que iniciamos há uma década”, vinca.

Questionada sobre projetos futuros, Carla Oliveira sa-
lientou que a requalificação do edifício-sede é um dos pro-
jetos que mais gostaria de concretizar.

“É o nosso maior sonho. Queremos dotá-la de condições 

para poder implementar uma escola de teatro, aberta à co-
munidade, e também para ter um palco onde se possam 
ensaiar os nossos projetos. Mais importante, seria uma 
sala onde poderíamos representar e receber a nossa gen-
te”, explica.

A diretora adianta que o grupo está a produzir uma cur-
ta-metragem intitulada “Reage 2020”.

“E também pretendemos continuar a organizar o Desfile 
de Carnaval, que conta com a participação ativa de vários 
grupos e associações da nossa freguesia”, recorda. 

E conclui: “Somos um grupo de pessoas que se entrega de 
corpo e alma aos seus projetos, de que temos muitos e tam-
bém sonhos. Alimentamos a nossa vontade de fazer sem-
pre mais e melhor com o entusiasmo que recebemos da 
gente da nossa terra. É para eles, e com eles, que trabalha-
mos, que sonhamos, voamos e sentimos. O nosso povo é o 
nosso alimento, o nosso combustível. E que povo, o nosso!”.

PUB
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EDP INSTALA
LUMINÁRIAS LED EM PENAFIEL

TÂMEGA E SOUSA QUER TRANSFORMAR 
TERRITÓRIO NUMA BIOREGIÃO

DESCONTOS 50%
NAS PORTAGENS A4, 
A41 E A42 A PARTIR 
JULHO 2021

A EDP Distribuição está a efetuar a substituição das 
lâmpadas convencionais por novas luminárias de 
tecnologia LED em várias freguesias do concelho de 
Penafiel.

No final de outubro, foi concluída a substituição das 
52 luminárias existentes na Estrada Nacional 15, na 
freguesia de Santa Marta, numa extensão de cerca de 
1,7 km. 

Nos últimos dois anos, foram substituídas um total 
de 1.800 luminárias com tecnologias de Vapor de Mer-
cúrio e de Vapor de Sódio de Alta Pressão por luminá-

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 
(CIM do Tâmega e Sousa) está a trabalhar no sentido 
de tornar o seu território numa biorregião e a criar 
condições para a sua integração na Rede Internacio-
nal das Biorregiões (INNER – International Network 
of Eco Regions).

Neste âmbito, a região “acolheu” o workshop online 
“Bio-Regiões: uma estratégia integrada de desenvolvi-
mento dos territórios rurais”, uma iniciativa que está 
a ser dinamizada pela Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural/Rede Rural Nacional (DGA-
DR/RRN) nos territórios que pretendem ser reconhe-
cidos como biorregiões.

O workshop, que contou com cerca de meia centena 
de participantes, entre produtores agrícolas, empre-
sas do setor agroalimentar e do turismo, associações 
de desenvolvimento local e entidades públicas, teve 
como objetivo reunir um conjunto de agentes ligados 
ao desenvolvimento rural para uma reflexão em tor-
no dos modelos e processos de governança, principais 
atores e seus papéis e critérios essenciais à criação e 
reconhecimento de uma biorregião. 

Os contributos colhidos neste workshop serão pos-
teriormente integrados no Manual das Biorregiões em 
Portugal, que está a ser elaborado por aquela parceria 

As portagens na Auto-Estradas 4, A41 e A42 vão be-
neficiar, a partir do dia 1 de julho de 2021, de descon-
tos 50% no valor da taxa de portagem, aplicável em 
cada transação. O desconto ascende a 75% no valor da 
taxa de portagem aplicável em cada transação para 
veículos elétricos e não poluentes.

Antes, e logo a partir do primeiro dia do novo ano, 
os mesmos descontos de 50% por transação para veí-
culos normais e 75% para elétricos e não poluentes, 
passam a ser aplicados nas autoestradas A22, A23, 
A24 e A25, que integram, respetivamente, as conces-
sões do Algarve, da Beira Interior, do Interior Norte e 
da Beira Litoral/Beira Alta.

Este foi o resultado das votações na especialidade 
do Orçamento do Estado para 2021, viabilizando al-
gumas das propostas apresentadas pelo PSD, contra 
a vontade do PS. A par dos socialistas, no voto contra 
as propostas do PSD, esteve o deputado da Iniciativa 
Liberal, o PAN absteve-se e os restantes grupos par-
lamentares e deputadas não inscritas votaram favo-
ravelmente.

Inicialmente estas medidas apresentadas pelos so-
cial-democratas foram votadas em comissão, mas pos-
teriormente votadas e algumas delas aprovadas em 
plenário da Assembleia da República durante a dis-
cussão e votação do Orçamento de Estado para 2021. 
Refira-se que o PS e o Governo apelaram a que estas 
propostas não fossem aprovadas, mas mesmo assim as 
medidas passaram.

Recorde-se que o Governo anunciou, no final de 
outubro, um desconto de 25% nas ex-SCUT, aplicado 
desde o oitavo dia de utilização mensal, para os veícu-
los de classe 1 e 2 em algumas portagens, a partir de 1 
de janeiro de 2021. Avançaram também com um au-
mento do desconto para os veículos de transporte de 
mercadorias, bem como um alargamento ao transpor-
te de passageiros. Este desconto contempla, na região, 
a A4 – Subconcessão AE transmontana e A4 – Túnel 
do Marão.

e que constituirá uma ferramenta fundamental para 
apoiar os territórios portugueses interessados em 
aderir à INNER e aos Sistemas Importantes do Patri-
mónio Agrícola Mundial (SIPAM).

Uma biorregião é uma área geográfica onde agri-
cultores, cidadãos, operadores turísticos, associações 
e o poder local estabelecem uma parceria para a ges-
tão sustentável dos recursos locais, dando centralida-
de à produção e consumo alimentar de base biológi-
ca e agroecológica. Assim, a promoção dos produtos 
biológicos articula-se com a promoção do território, 
dos seus recursos e das suas especificidades, com o 
objetivo de promover o desenvolvimento integrado e 
sustentável das potencialidades económicas, sociais, 
culturais e ambientais.

Este workshop insere-se no âmbito do projeto “Bio-
-Regiões: uma estratégia integrada de desenvolvimen-
to dos territórios rurais”, dinamizado em parceria com 
o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de 
Idanha-a-Nova (CMCD), do Município de Idanha-a-
-Nova, da Associação para a Cooperação e o Desen-
volvimento (ACTUAR) e da Associação Portuguesa de 
Agricultura Biológica (AGROBIO), sendo financiado 
pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020.

rias LED, num investimento de cerca de 180 mil euros.
A adoção desta tecnologia nos espaços públicos per-

mite consumos mais sustentáveis, com consideráveis 
ganhos em matéria de eficiência energética.

Através desta campanha, a EDP Distribuição pros-
segue a sua estratégia de modernização da rede de dis-
tribuição e de adoção de novas tecnologias, essenciais à 
transição energética e à descarbonização. 

Esta iniciativa reforça a aposta da Empresa e dos mu-
nicípios na eficiência energética, com clara melhoria na 
qualidade de serviço e redução da pegada ecológica.
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EXTREME LAGARES
REGRESSA 8 E 9
DE MAIO DE 2021

RUI CARVALHO
REFORÇA MORTÁGUA

ESTRELAS DE RIO MAU FAZ
HISTÓRIA NA TAÇA DE PORTUGAL

O Campeonato do Mundo de Hard Enduro vai estar 
de regresso ao concelho de Penafiel para mais uma 
edição do Extreme Lagares, que está agendada para 
os dias 8 e 9 de maio do próximo ano.

A confirmação foi dada na última Assembleia Geral 
Ordinária da Federação de Motociclismo de Portugal, 
que fez o balanço da atividade de 2020, severamente 
afetada pela pandemia, e apresentou o calendário das 
provas para 2021.

Além da prova penafidelense, eis as outras compe-
tições que, ao longo de 2021, passarão pelos concelhos 
do Tâmega e Sousa:

• 9 maio: CN Motocross- Lustosa
• 24 julho: CN Supercross- Vila Boa de Quires
• 21 agosto: CN Supercross- Lustosa
• 23 outubro: CN Mini Enduro-Celorico de Basto
• 24 outubro: CN Enduro - Celorico de Basto

O Estrelas de Rio Mau goleou o São Julião do Freixo por 
5-1, e está apurado para a terceira eliminatória da Taça 
de Portugal de futsal feminino.

Graças aos «bis» de Carina Rodrigues e Ana Soares e 
ao golo de Ana Rita Ribeiro, a formação penafidelense 
ultrapassou categoricamente a equipa adversária e ter-
mina em grande nível o ano, continuando a representar 
o Tâmega e Sousa na prova.

PENAFIDELENSE JOAQUIM JORGE
É CAMPEÃO NACIONAL DE CLÁSSICOS
O piloto penafidelense Joaquim Jorge é o novo cam-
peão nacional de velocidade de clássicos, na classe 
H75.

Ao volante do seu Ford Escort RS 1600, Joaquim Jor-
ge terminou a sua época no Estoril, com um terceiro 
lugar na primeira corrida e um segundo posto na der-
radeira disputa de 2020, resultados que foram suficien-
tes para assegurar mais um título automobilístico para 
Penafiel.

Para a história, fica uma temporada marcada por 
uma enorme consistência e domínio de Joaquim Jorge 
ao longo das quatro provas realizadas, nas quais não 
só foi ao pódio em todas as oito corridas, como arreca-
dou triunfos nas duas mangas de Portimão, como na 
segunda manga da etapa de Braga.

António Soares despede-se com 
dois pódios da época nacional 

velocidade

Foi com um segundo e um terceiro lugares que o pilo-
to penafidelense António Soares terminou a época na 
classe Grupo 5 do Campeonato Nacional de Velocidade 
em automobilismo, que se realizou no Estoril.

Após ter sido quarto nos treinos de qualificação, An-
tónio Soares levou o seu Ford Escort MK1 a um segun-
do posto logo na primeira corrida, em que apenas foi 
batido pelo Escort RS 1600 de João Cruz, que também 
não daria hipóteses à concorrência na segunda manga. 
Nesta, António Soares seria terceiro, atrás de Luís Nu-
nes, que levou o seu Escort à segunda posição.

Gonçalo Novais

O jovem ciclista Rui Carvalho, natural de Penafiel é o 
primeiro reforço da equipa de Mortágua para 2021 a 
ser anunciado para a próxima temporada.

“Iniciou o seu percurso no ciclismo com tenra idade e 
foi no ano de 2015 já como Sub23 que chegou ao nosso 
clube. Aqui ficou por duas temporadas (2015 e 2016) e a 
salientar há resultados de relevo na Volta a Portugal do 
Futuro, várias classificações da juventude e uma parti-
cipação na Volta a França do Futuro”, referem, enalte-
cendo as qualidades do jovem ciclista penafidelense, os 
responsáveis da equipa Tavfer-Measindot-Mortágua.

Com características de trepador, Rui Carvalho reve-
la: “Estou bastante motivado para a próxima tempo-
rada, sobretudo quero fazer uma boa época e ajudar 
a obter vitórias para a equipa. Quero agradecer esta 
oportunidade que me foi dada e tudo irei fazer para 
honrar as novas cores da melhor forma!”.

Recorde-se que a equipa de Mortágua já tinha anun-
ciado a renovação, para o ano de 2021, do ciclista Joa-
quim Silva, que também é natural de Penafiel.

Refira-se que Joaquim Silva, que entre os anos de 
2011 e 2014 também fez o seu percurso de Sub23 na 
equipa de Mortágua, regressou o ano passado àquela 
estrutura profissional do pelotão nacional de ciclismo.

De referir que, após o período de festas de Natal e Ano 
Novo, 2021 começará com o arranque da Série 2 da Di-
visão de Elite de futsal feminino da AF Porto, e o Es-
trelas de Rio Mau tem deslocação agendada a casa do 
Aliados de Lordelo, no dia 9 de janeiro do próximo ano.
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