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ABEL FERREIRA
CONQUISTOU
A AMÉRICA
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O Município de Penafiel quer atribuir medalha de ouro da
cidade e concelho e tornar Abel Ferreira cidadão honorário.
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IC35 “TEIMA” EM
SAIR DA GAVETA

VACINAÇÃO
CONTRA
COVID-19 AVANÇA
EM PENAFIEL
pág.3

BOMBEIROS PAÇO DE SOUSA
INSTALAM CENTRO RASTREIO COVID NO QUARTEL
• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

Os Bombeiros de Paço de Sousa informaram que entrou em funcionamento, nas suas
instalações, um centro de rastreio à Covid-19
capaz de realizar diferentes tipos de testes.
O novo centro de testes “drive-thru” está a
funcionar num posto médico avançado (PMA)
da corporação, adiantou ao Penafiel Magazine
o comandante em substituição da corporação.
Segundo Joaquim Cruz, a nova valência resulta de um protocolo realizado com um laboratório privado que vai oferecer três tipos de
testes.
“Vai ser possível realizar os testes rápidos,
PCR (por zaragatoa) e os serológicos”, acrescentou.
O dirigente adiantou que o laboratório tem
um acordo com a Administração Regional de
Saúde (ARS) Norte para a realização de testes
comparticipados, com prescrição médica.
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“Também será possível realizar testes a título particular, ficando, nesse caso, o interessado
responsável pelos custos da sua administração”, acrescenta.
O novo serviço de testes funciona às segundas, quartas e quintas, entre as 08H00 e as
13H00, não sendo necessário realizar marcação.
Joaquim Cruz acrescentou que, caso seja
necessário, os testes podem ser administrados
fora do horário previsto, mas que carecem de
marcação prévia.
“Também é possível realizar às quintas e
sextas, mas os interessados terão que nos contatar primeiro”, adverte.
O comandante concluiu, indicando que está,
atualmente, a tentar “agilizar” o processo para
alargar os períodos de atendimento normais,
nomeadamente para atendimento todos os
dias da semana.

A ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos voltou a distinguir a qualidade exemplar de água para consumo humano à
Penafiel Verde E.M.
Este “selo de qualidade” comprova que, de acordo
com as avaliações, a Penafiel Verde E.M. assegura
uma qualidade de água exemplar, garantindo todos
os critérios previstos nas avaliações da entidade reguladora do setor da água e dos resíduos.
A ERSAR é a autoridade competente para a qualidade da água destinada ao consumo humano, ou
seja, é responsável por garantir o cumprimento da
legislação respetiva para que a qualidade da água
seja a mais adequada na torneira dos consumidores.
Há 4 anos consecutivos que Penafiel recebe esta
avaliação por parte desta entidade reguladora que
procede anualmente à aprovação dos programas de
controlo da qualidade da água que cada entidade
gestora está obrigada a elaborar.

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM
MARCHA NO CONCELHO DE PENAFIEL
A vacinação contra a Covid 19 está a decorrer no concelho de Penafiel, contemplando
nesta primeira fase, utentes com 80 ou mais
anos e 50 ou mais anos com patologias associadas, como insuficiência cardíaca, doença
coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica, doença respiratória
crónica com suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração, divulgou fonte
do município.
Todos os utentes estão a ser convocados pelos serviços do ACES através de contacto telefónico, pelo que se pede à população especial
atenção aos telemóveis e telefones, nomeadamente, a familiares e cuidadores dos mais vulneráveis e idosos.
Entretanto, já terminou o processo de vacinação nos lares, tendo sido vacinados 929 profissionais e 811 utentes.
Refira-se ainda que, os Bombeiros Voluntários das corporações de Penafiel, Paço de Sousa e Entre os Rios, também já começaram a ser
vacinados contra a Covid-19. Neste primeiro
grupo inclui-se 50% do corpo ativo de cada
uma das corporações.

Até ao final de fevereiro, as vacinas vão ser
administradas no centro de saúde, sendo que
a partir de março, prevendo-se o aumento do
número de vacinas disponíveis, este processo
vai passar a ser realizado no Centro de Vacinação - que em Penafiel será instalado no Pavilhão de Feiras e Exposições.
Os munícipes de Rio Mau e Sebolido, por
uma questão de proximidade geográfica e de
acesso aos cuidados de saúde primários, serão
chamados a ser vacinados no Centro de Vacinação localizado Pavilhão Multiusos de Gondomar.
Para Antonino de Sousa, presidente da Câmara de Penafiel, “neste momento, a vacinação
é a nossa maior arma contra este vírus, por
isso é fundamental que todos sejamos vacinados com brevidade”.
“Em Penafiel, vamos fazer tudo o que está ao
nosso alcance para que este processo decorra
com eficácia e dentro do planeado. Peço que
todos estejam atentos ao contacto via sms por
parte das autoridades de saúde, especialmente os familiares dos nossos seniores, que, em
muitos casos, não conseguem utilizar todas as
funcionalidades dos telemóveis”, afiança, realçando que só assim vamos alcançar a tão desejada imunidade de grupo.

Refira-se que, segundo adiantou Antonino
de Sousa, as Juntas de Freguesia, em articulação com a Câmara Municipal, estarão disponíveis para ajudar com questões relacionadas
com o transporte até ao local de vacinação.
“Tenho plena convicção de que, todos juntos,
e cumprindo as regras da DGS, vamos vencer
este grande desafio das nossas vidas”, considera o presidente da Câmara Penafiel.
Numa 2ª fase, serão vacinadas todas as pessoas com 65 ou mais anos; e a população dos
50 anos e até aos 64 com patologias associadas,
como diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial e outras patologias que poderão entretanto ser incluídas.
De recordar que o contacto para agendamento da vacina vai ser feito via sms pela DGS
através do número 808 24 24 24 ou por correio, pelo que se pede especial atenção, nomeadamente, a familiares e cuidadores dos mais
vulneráveis e idosos.
Em caso de necessidade, os munícipes devem contactar a sua junta de freguesia para
solicitar transporte até ao local de vacinação.
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FIQUE EM CASA
COM PROGRAMAÇÃO REDES SOCIAIS
PARA AJUDAR NO CONFINAMENTO
A Câmara Municipal de Penafiel lançou
nas suas redes sociais o programa “Fique
em Casa- Fique connosco” com o objetivo de
disponibilizar centenas de publicações com
vários temas para todos os gostos, em pleno
confinamento e que abrangem os vários pelouros.
Ao longo de todos os dias, os conteúdos são
partilhados na página oficial do Município e
nas plataformas Facebook, Instagram e Youtube (vídeos).
A rubrica “Penafiel em movimento” vai para
o ar todas as segundas, quartas e sábados, às
10hh00. Esta iniciativa conta com a colaboração de ginásios licenciados do concelho de
Penafiel, convidados pelo Município, em articulação com o pelouro do desporto, na produção de vídeos de aulas com exercícios para os
seguidores praticarem em casa. Os técnicos do
Município vão também preparar vídeos com
exercícios físicos direcionados para a terceira
idade.
Todas as quartas-feiras, às 21h00, é tempo
de conhecermos um pouco mais o Museu Municipal, com uma visita guiada pelo património de Penafiel, na rubrica “Descubra o Museu
de Penafiel”. Os seguidores poderão acompanhar ainda vários conteúdos produzidos pela
equipa do Museu, todas as segundas-feiras, às
15h00, em “Histórias do Museu”.
A Biblioteca Municipal de Penafiel vai também estar em destaque com duas rubricas
dedicadas à literatura com a “Hora do Conto
da Biblioteca” e o “Histórias da Biblioteca”. A
“Hora do Conto”, com leituras de livros por
parte dos técnicos da instituição, estará disponível todas as quintas feiras, às 10h00. E o
“Histórias da Biblioteca” irá promover conteúdos selecionados pela Biblioteca na sua página
facebook, com documentários e informação
sobre livros e escritores, aos sábados, às 15h00.
Às quintas-feiras, a partir das 15h00, o Arquivo Municipal de Penafiel desvenda factos e
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momentos históricos sobre o concelho de Penafiel, na rubrica “Histórias do Arquivo”.
Ao longo dos tempos Penafiel foi destaque
pela positiva na televisão em vários órgãos de
comunicação social. O “Fique em Casa - Fique
connosco” vai resgatar várias reportagens de
televisão (arquivo) sobre projetos, eventos ou
acontecimentos alusivos ao concelho de Penafiel. Os seguidores poderão acompanhar
as reportagens às segundas, terças, quintas,
sábados e domingos, às 21h00, no “Recordar
Penafiel na TV”.
E para os amantes da culinária apresentamos o “Receitas em Casa”, todas as terças e sextas, às 10h00, com várias sugestões apetitosas
para confecionar em casa. Os seguidores são
incentivados a partilhar o resultado final através do hashtag #receitasemcasapenafiel.
Ao longo de todo este programa, em pleno
confinamento, serão partilhadas todas as terças e sextas-feiras, às 15h00, informações da
Direção Geral da Saúde e sugestões e boas
práticas no combate à pandemia, no “Pela sua
saúde e Bem-estar”. Sempre que se justifique,
informações do género poderão ser partilhados fora dos dias previstos no programa.

“Penafiel é História em 30 segundos” é mais
uma das rubricas que vai ser recuperada durante este confinamento. Todas as quartas-feiras às 15h00, pequenos vídeos vão dar a conhecer algumas curiosidades acerca de jardins
e edifícios emblemáticos da cidade de Penafiel.
O território e as atrações de Penafiel também fazem parte deste programa. A rubrica
“(re)Descubra Penafiel” convida-o a viajar por
todo o Concelho à descoberta das maravilhas
de Penafiel. Às sextas-feiras, por volta das
21h00.
Nesta pandemia o programa “Fique em casa.
Fique connosco.”, sugere aos seus seguidores
um maior aproveitamento do seu tempo, como
é o caso do “Sugestões para Casa”, com várias
dicas e conselhos para o seu dia-a-dia.
Aos domingos, pelas 15h00, os seguidores
do facebook da autarquia, vão ser desafiados
a responder ao “Quiz Penafiel” e assim pôr à
prova os conhecimentos que têm sobre o concelho de Penafiel.
Para acompanhar o “Fique em Casa - Fique
connosco” basta estar ligado às redes sociais
do Município de Penafiel:

Facebook - facebook.com/municipiopenafiel
Instagram - instagram.com/municipio.penafiel/
Youtube - youtube.com/c/MunicípiodePenafiel

CENTRO SOCIAL ABRAGÃO PROMOVEU
RISO COMO REMÉDIO PARA O ISOLAMENTO
• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

O projeto, desenvolvido em parceria com a
Câmara Municipal de Penafiel, visou combater “a solidão e a tristeza decorrentes do isolamento imposto pela pandemia da covid-19”,
explicou ao Penafiel Magazine o diretor técnico da instituição.
A iniciativa, que se realizou no âmbito do
Dia Internacional do Riso, promoveu visitas
ao domicílio a três dezenas utentes de dois dos
serviços de apoio da instituição.
“Nesta nova realidade, em que os nossos
utentes tiveram que ficar em casa, temos que
ser criativos e repensar a nossa forma de
atuar”, explicou Afonso Rocha, diretor técnico
daquela associação de solidariedade social.
Afonso Rocha justificou a atividade, recordando que o isolamento imposto pelas medidas
de contenção da pandemia está a causar, nas
pessoas idosas da freguesia, “alguma tristeza”.
“Hoje em dia, as iniciativas têm que ser repensadas e realizadas com cautela, particular-

NOVO BALOIÇO
EM ABRAGÃO
COM VISTA
PANORÁMICA
A vila de Abragão, em Penafiel, ganhou
mais um baloiço de referência para quem
gosta da natureza, viajar, fotografar ou tirar
selfies, e claro, descobrir novos territórios e
novas paisagens. O Baloiço do Picoto fica situado, como o nome indica, no alto do Picoto,
um local tranquilo e no ponto mais alto da
vila de Abragão, a cerca de 540 metros de altitude.
O baloiço é uma oportunidade única para
“voar” e desfrutar a natureza com um cenário
deslumbrante sobre a vila de Abragão, zonas
envolventes, e uma vista que se estende sobre
o rio Tâmega.
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O baloiço do Picoto nasceu da iniciativa de
um grupo de amigos de Abragão, aficionados
pelo btt e pela natureza, chamado “Rodativa
btt” e do qual o abragonense Tiago Azevedo é
o grande impulsionador.
Este é um excelente pretexto para, depois
deste confinamento, aproveitar o tempo para
fazer um passeio e desfrutar de uma panorâmica inspiradora cujo horizonte do Baloiço do
Picoto nos envolve de espanto e inesgotável
encanto.

mente nestes casos de maior risco, mas temos
que continuar a dar resposta no sentido de
dar significado aos dias destas pessoas. O Dia
Internacional do Riso foi uma oportunidade
para levarmos um sorriso a casa delas”, acrescentou.
A iniciativa foi realizada em parceria com
o município de Penafiel, que disponibilizou os
serviços de José Santos, atualmente o “embaixador do riso” em Portugal.
O diretor técnico do Centro Cultural sublinhou a importância da cooperação com a autarquia, recordando a relação de proximidade
com o técnico municipal, que tem participado
noutras atividades da instituição.
“Esta atividade, em particular, teve um significado acrescido, porque se conseguiu atingir o objetivo. As pessoas acabaram por rir e
muitas disseram que havia algum tempo que
não tinham este sentimento de bem-estar que
lhes proporcionamos”, concluiu.

Caracterizada pela sua natureza singular,
Abragão proporciona momentos únicos de
lazer, e fantásticos trilhos rurais para os aficionados do btt, trail e caminhadas, como é o
caso do novo Baloiço do Picoto. Banhado pelo
Rio Tâmega, na pasagem por Abragão sabe
sempre bem um passeio pelas deslumbrantes
encostas até descobrir o Baloiço da Ponto do
Canal.
O grupo “Rodativa btt”, criado em 2016, é
constituído por 8 elementos, e tem como principal objetivo promover a prática desportiva,
a natureza e as paisagens do território. Este
grupo de amigos pretende criar melhores condições para os amantes do btt, trail e caminhadas na natureza e, simultaneamente promover
o que de melhor a Vila de Abragão tem para
oferecer aos visitantes.
O baloiço do Picoto está sensivelmente a 10
minutos do centro de Penafiel e a 15 minutos
do centro do Marco de Canaveses.
Esta nova atração está à sua espera para o
embalar num momento inesquecível de pura
descontracção, paz e harmonia com a natureza e o território.

MÚSICO PENAFIEL FAZ
VIDEOCLIP COM PARTICIPAÇÃO
ESPONTÂNEA COMUNIDADE

VEJA E OIÇA
VÍDEO
COMPLETO
AQUI.

• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

Letra
Leva-me a dançar
Leva-me a sair
Preciso respirar
Eu preciso curtir

Faz-me acreditar
Que o mundo é nosso outra vez
Que está aos nossos pés

Leva-me a cantar
Leva-me a enaltecer
Preciso libertar
O que me está a prender
Leva-me a ver o mar
Estou a desfalecer
Preciso revigorar
Vamos voltar a viver
Faz-me acreditar
Que o mundo é nosso outra vez
Que está aos nossos pés.

O músico penafidelense Tiago Mota inspirou-se nos sucessivos períodos de confinamento obrigatório do ano passado para escrever sobre “o sentimento da necessidade de se
regressar à vida normal”.
O poema resultante, “Leva-me a Dançar”, foi
escrito pelo artista, em casa, com uma composição musical que, mais tarde, partilhou no seu
blog pessoal e que recebeu nota positiva dos
seus seguidores.
“Foi tudo feito com os recursos que tinha,
na altura, à mão, nomeadamente o meu telemóvel e computador”, recordou ao PENAFIEL
MAGAZINE.
O músico, também vocalista da banda Blueberries for Chemical, disse que o resultado o
inspirou para fazer algo mais “interessante”
para divulgar aquele trabalho individual.
Nas redes sociais e no seu blog, apelou aos
seus seguidores e à população em geral para
contribuir com pequenos videoclipes que mostrassem “cenas da vida real” e que lhes recordasse uma vivência normal.
“Pedi que me mostrassem pessoas a dançar,
cenas na praia, a brincar com crianças, enfim,
tudo aquilo de que, em confinamento, tínhamos saudades”, acrescentou.

Esta musica surgiu durante o confinamento
devido à pandemia do covid-19. É, no fundo,
uma maquete, mas como gostei bastante da
música e da letra resolvi criar um pequeno
videoclip.
Com esta situação toda do Covid e a impossibilidade de sair de casa pedi a várias pessoas
para cederem vídeos captados por telemóvel
para a realização do mesmo.
Agradeço ao Fávio Moreira-Xairas Taekwondo Penafiel; Sérgio Dias - administrador
da pagina Penafiedelenses pelo Mundo;
banda Blueberries for Chemical; Anabela
Mota, Vânia Mota, Ana Sofia, Marisa Moreira, Sílvia Rocha, João Pacheco, Ana Ferreira,
Paulo Ribeiro, por tão gentilmente me terem
cedido vídeos.

O videoclipe já alcançou mais de 2.800 visualizações desde que foi publicado na plataforma Youtube, a meio do mês de janeiro,
e mereceu a atenção da publicação brasileira
“Observatório de Música”, entre outros.
“É uma coisa simples, amadora mesmo, mas
acredito que foi ao encontro dos sentimentos
de muitas pessoas, na altura. Nem sei como foi

parar a um jornal brasileiro, acho que foi pelo
que transmite, mas também pela ideia que foi
feito com colaboração das pessoas”, acrescentou.
O artista sublinhou que o trabalho de vídeo
foi feito com “cuidado”, selecionando os clips
que estivessem em sintonia com o tema da
composição musical.
Recordou, também, que a pandemia colocou
um travão à atividade da banda, que tinha
acabado de publicar, em outubro de 2019, o álbum “Surfing on Earthquakes”.
“Na altura (do primeiro confinamento de
2020) já o estávamos a promover, até tínhamos concertos agendados, mas com a pandemia, tivemos que suspender tudo, até mesmo
os ensaios”, sublinhou.
Tiago Mota disse que tem em mente algumas novas ideias para trabalhos individuais,
nos próximos meses, algo talvez “não tão amador” como este, mas também nada “muito profissional”.
“Não gosto de estar parado, gosto de estar
sempre em movimento. Tenho algumas ideias
para estes tempos e, claro, assim que houver
a possibilidade, quero regressar ao trabalho
da banda e retomar o que estávamos a fazer”,
concluiu.
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CARNAVAL VIRTUAL ANIMADO
NAS TERMAS DE SÃO VICENTE
• TEXTO : MIGUEL CARVALHO

A noite de sábado e os dias que se seguiram foram bastante animados pela alegria e
entusiasmo que se gerou com a folia proporcionada pela original iniciativa do Carnaval
Virtual das Termas de S. Vicente, em Penafiel.
Para não deixar esmorecer a festa, habitual nas ruas daquela localidade de Penafiel, e
manter a alegria tão caraterística deste tempo
de grande euforia, o TeatroSvicente - Grupo
de Teatro Amador das Termas S. Vicente, responsável há 11 anos pela organização do corso
carnavalesco, dinamizou um Desfile Virtual
através da plataforma Zoom com transmissão
em direto nas redes sociais.
As circunstâncias tão atípicas de confinamento, provocado por este tempo de pandemia,
têm obrigado ao cancelamento generalizado
de eventos ou qualquer tipo de ajuntamento
significativo de pessoas, afetando também este
ano a normalidade dos desfiles e outras festas
de Carnaval. Mas, em Penafiel, o Grupo TeatroSvicente não se resignou e com todo o atrevimento juntou as pessoas num bem animado
desfile de carnaval virtual onde, a folia, disfarces e entusiasmo, reinou, com bastante interação via online de todos os intervenientes que,
mesmo sem sair de casa, se esmeraram para
fazer a festa e garantir a máxima diversão.
A satisfação é bastante pelo alcance da iniciativa, basta ver as reações na página de fa-
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cebook do TeatroSvicente “onde podem encontrar os «vestígios» da alegria e as gargalhadas
que proporcionamos a todos quantos participaram e, sobretudo, aos que acompanharam”.
“Neste momento difícil que vivemos, onde
as gargalhadas e os risos, foram arredados das
nossas vidas, este evento inovador foi muito
valorizado e apreciado por todos”, enaltecem,
agradecendo o envolvimento e entusiasmo.
“Temos a consciência que arriscamos muito num evento com estas características, mas
estamos muito felizes por ter levado esta iniciativa avante e muito sensibilizados pelos
comentários e interações, onde podemos testemunhar o quanto este evento foi importante,
pela sua criatividade e inovação, mas sobretudo, pela diversão que proporcionou”, realçam.
E são inúmeras as reações. “Muitos parabéns. Neste sábado à noite sentimos a normalidade da gargalhada espontânea. Excelente
iniciativa”, comentou Luciana Leite.
“Parabéns uma vez mais pela iniciativa. Permitiu sentir um pedacinho de normalidade
dentro destes tempos nada normais! Que para
o ano estejamos todos juntos a espalhar a magia do Carnaval pelas nossas ruas”, acrescentou Diana Barbosa.
O Desfile Virtual do Carnaval das Termas
S. Vicente contemplou ainda prémios para os
cinco melhores disfarces adultos e as cinco
melhores máscaras infantis.

O primeiro prémio desta edição virtual foi
atribuído à Família Simpson que ganhou vales
de compras no valor de 100 euros a descontar no comércio local das Termas de S. Vicente. Os elementos que assumiram o disfarce da
Família Simpson são colaboradores do Centro
Sénior da Portela e o objetivo da participação
foi ajudar aquela instituição de solidariedade
social.
“Esse vale será entregue à Associação para
o Desenvolvimento da Freguesia da Portela e
servirá para realizar compras para o Centro
Sénior da Portela e ajudar desta forma na continuidade do Projeto «O Centro à Porta»”, referiu Diana Barbosa, diretora técnica da IPSS,
enaltecendo a colaboração da equipa do CSPortela pela ajuda para a criação destes fatos
maravilhosos.
Os restantes premiados no concurso máscaras adultos foram Concerto da Rosinha, Pró
Ano há mais, Mercedes do Carmo e Mães de
Santo que receberão vales de compras para
usufruir no comércio local das Termas S. Vicente, uma oferta da Junta de Freguesia, e
ainda uma oferta do PENAFIEL MAGAZINE
composta pela Assinatura Anual do Jornal e
um Livro de Contos.
Na participação infantil os contemplados
foram Leonor Sousa, Tartaruga Ninja (Valentim), Tropa (Pedro), Pirata (Vicente) e o Homem
Aranha & companhia.

CARLOS LEÃO BARBOSA, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE PENAFIEL

“SEMPRE ESTIVEMOS E ESTAREMOS
MOTIVADOS PARA TRABALHAR EM PROL
DA POPULAÇÃO PENAFIDELENSE”
Carlos Leão Barbosa, eleito nas autárquicas
de 2017 pela Coligação Penafiel Quer (PSD/
CDS-PP), cumpre o seu primeiro mandato na
presidência da Junta de Penafiel, que agrega as
antigas freguesias de Novelas, Milhundos, Santa Marta, Marecos e Santiago Subarrifana.
Nesta entrevista ao PENAFIEL MAGAZINE,
em jeito de balanço de mandato, considera que
está “na vida pública para servir”, realçando
que a sua ação autárquica é de coração, pautada
pela proximidade e atenção cuidada às pessoas,
sobretudo os mais vulneráveis.
• Depois de já ter desempenhado o cargo de
presidente de junta, em 2017 volta a ganhar a
confiança dos fregueses, embora em circunstâncias diferentes, para liderar uma autarquia
que resulta da agregação de várias freguesias.

Antes de mais, o que sentiu quando os penafidelenses lhe devolveram a sua confiança para
este mandato?
No contato diário com os penafidelenses senti
que estes queriam um presidente mais próximo e ao conquistar a sua confiança senti uma
grande responsabilidade para não os defraudar.
Estou na vida pública para servir e como tal a
motivação foi ainda maior.
• Se ser presidente de junta de uma freguesia como Penafiel é difícil, quais os desafios
que se colocam a si, enquanto líder autárquico
de uma união de freguesias com estas proporções?
O orçamento desta junta de freguesia, atendendo à sua dimensão, é bastante exíguo e não
nos permite fazer tudo o que queremos. Toda-

via, esse facto mais nos motiva a ser organizados, metódicos e eficientes. Para fazer muito
com o orçamento curto que possuímos, temos
de ser bastante competentes na gestão do dinheiro público.
• Se lhe perguntar de que forma se descreve
enquanto presidente de junta, no seu contacto
com os fregueses e instituições da freguesia, o
que diria de si próprio, e que relacionamento
tenta ter com as «forças vivas» de Penafiel?
Enquanto presidente da Junta de Freguesia
de Penafiel procuro estar sempre presente e
junto à população, auscultando as suas necessidades e dessa forma direcionar o trabalho
do executivo. Estou sempre disponível para os
fregueses. No que concerne às instituições desta freguesia, elas são o motor para chegar às
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pessoas e não podem ser descuradas. Estamos atentos, partilhamos iniciativas e
apoiamos sempre as instituições da
nossa freguesia.
• Quando se candidatou
em 2017, quais os critérios
que estiveram na base da
escolha das pessoas que o
acompanharam, para ocupar lugares de maior responsabilidade na junta de
freguesia?
Em algo tão importante
como fazer parte de um
órgão como é a Junta de
Freguesia procurei sempre
escolher os mais idóneos,
mais competentes, considerando as características de
cada elemento e o que de melhor poderiam oferecer de si.
Sinto-me realizado, pois passados três anos de mandato
sinto-me bastante feliz com
as escolhas que fiz, mas não
surpreendido, pois conhecia o
trajeto pessoal e profissional de
cada elemento que escolhi.
• Quando assumiu funções na
autarquia, realizou, passado pouco
tempo, uma conferência de imprensa
a informar da difícil situação financeira da junta. De que forma pode descrever o problema?
Foi um choque o que passei.
Quando em 2013 deixei a Junta de Freguesia de Penafiel
o executivo que tomou
posse na altura
recebeu
uma

junta organizada, com as contas pagas e dinheiro no Banco.
Em 2017, tomamos posse em 17 de outubro e
só em 4 de dezembro é que foram entregues as
contas pelo executivo cessante, que assumiam
apenas 126 mil euros de faturas em débito.
Acontece que, os credores começaram a bater
à porta da Junta e a fazerem esperas para receber. Começamos a ter conhecimento de faturas
que desconhecíamos e o passivo atingia cerca
de 300 mil euros.
A acrescer, não possuíamos fundos disponíveis para pagar a totalidade da despesa e assim
efetuarmos pagamentos até ao fim do ano de
2017, com funcionários e despesas correntes
como água, luz, comunicações a pagamento.
Quanto aos credores, e uma vez que grande
parte das dívidas contraídas violavam a lei dos
compromissos e foram efetuadas sem fundos
disponíveis, recebemos pareceres da CCDRN
e da ANAFRE que as mesmas não podiam ser
pagas, a não ser por sentença judicial, sob pena
dos membros deste executivo responderem
pessoalmente pelo pagamento dessas dívidas.
Pelo que, a nossa grande herança do executivo anterior são processos em Tribunal que vão
correndo os seus trâmites.

“Temos de ser bastante
competentes na gestão do
dinheiro público”
• Como é que foi sendo gerida, ao longo do
mandato, a sustentabilidade financeira da
junta de freguesia?
Sendo rigorosos. Todos os nossos fornecedores sabem que recebem até ao dia 10 do mês
seguinte à data da emissão de fatura. Isso faz
que os orçamentos apresentados sejam competitivos e todos queiram trabalhar com esta
Junta. Com esta atitude poupamos milhares de
euros em despesa. De igual modo, recorremos
aos nossos funcionários e trabalhadores recrutados junto do Centro de Emprego com vista
fazer serviços de limpeza e pequenas intervenções. Com esta dinâmica conseguimos
fazer melhor o trabalho, com mais controlo,
eficiência e mais barato.
• Ainda que tenha chamado a atenção para grandes condicionalismos financeiros condicionadores da sua ação
autárquica, com que projetos o seu
executivo encarou este mandato e espera ver concretizados?
Existem investimentos que são
fatores essenciais para a população
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e qualidade ambiental, como a execução e ampliação da rede de saneamento na nossa freguesia. Felizmente a Penafiel Verde, EM já iniciou algumas empreitadas que nos regozijamos.
Com o nosso parco orçamento, conseguimos
fazer calcetamentos em ruas da freguesia, quer
melhorando, quer pavimentando ruas anteriormente esquecidas.
No que concerne aos equipamentos desportivos na nossa freguesia também investimos na
sua melhoria, criando melhores condições para
a prática do exercício físico.
• Ao longo dos três anos que já leva neste
mandato, quais as medidas mais relevantes
que adotou, que considera mais estruturantes
no seu mandato?
O investimento nos mais desprotegidos e na
população mais vulnerável, como a mais idosa.
Criamos condições na nossa Junta de Freguesia para acolher diariamente cerca de 50 idosos,
que connosco passam as suas tardes combatendo dessa forma a solidão.
Na educação, contribuir para que nada falte
às nossas escolas, possuindo um serviço de excelência nas cantinas, sempre de forma a que
nada falte às nossas crianças. Investir em melhor educação é investir no futuro, nas novas
gerações.
E não esquecemos as “pequenas”, grandes
obras como dizemos, que são as intervenções
nos fontanários, a limpeza e manutenção dos
passeios e equipamentos.
• Até que ponto os constrangimentos da
pandemia levaram a uma redefinição dos planos e projetos que estavam pensados para a
reta final deste mandato?
Com esta epidemia não deixamos de efetuar
as obras, mas direcionamos com maior atenção a nossa intervenção para o apoio social. O
fornecimento de medicação e alimentação a
muitas famílias desta freguesia tornaram-se
uma prioridade, assim como apoiar instituições
na nossa freguesia, como os Bombeiros Voluntários de Penafiel que têm estado na linha da
frente do combate a esta epidemia.

“Na minha
opinião o trabalho
desenvolvido pela
minha equipa foi
muito bom”
Empresarial de Penafiel, cujo trabalho é deveras meritório, e a Câmara Municipal de Penafiel
neste desígnio é algo que nos dispomos sempre.
• Quais as grandes dificuldades, mesmo logísticas e financeiras, que uma junta de freguesia, mesmo com a dimensão de Penafiel,
enfrenta num cenário tão adverso como este?
Considerando a dimensão territorial atual da
nossa freguesia, fundamentalmente precisávamos de mais funcionários a fim de podermos
intervir com mais rapidez, como por exemplo
na limpeza.
• Para Penafiel, a pandemia representou um
duro golpe na dinâmica económica do comércio da cidade, e inviabilizou a organização dos
grandes e bem conhecidos eventos que, todos
os anos, projetam a cidade a nível nacional.
Qual o impacto gerado por toda esta situação
nos penafidelenses?

plataformas digitais de apoio ao comércio criadas pela Câmara Municipal e que têm funcionado como paliativo nas dificuldades económicas criadas com esta pandemia.
• Até que ponto Penafiel será capaz de ultrapassar esta grave e inesperada crise, que nos
afeta em vários aspetos?
As pessoas de Penafiel são resilientes e lutadoras e capazes de ultrapassar estes maus momentos.
• Ao longo deste mandato e, em particular
neste período recente de maior exigência,
como descreve o trabalho desenvolvido pela
junta de freguesia, ao nível da sua relação
institucional com a Câmara Municipal de Penafiel?
A relação institucional com a Câmara é excelente, temos um presidente de Câmara atento às
necessidades das freguesias e sempre disponível para ajudar as juntas de freguesia.
• Neste ano que resta, o que está projetado fazer naquilo que falta cumprir neste mandato?
Para o resto do mandado estão programadas
algumas obras de alargamento de ruas, esperando também que a Penafiel Verde conclua o
saneamento em vários locais da freguesia.

O impacto é grande, quer ao nível económico,
quer ao nível emocional e psicológico. As pessoas andam tristes e apreensivas com o futuro.

• Que avaliação faz do trabalho desenvolvido até agora, e até que ponto se sente motivado
para se apresentar aos penafidelenses como
um possível candidato nas próximas autárquicas?

• Nestes tempos de retoma e desconfinamento, quais as alterações que começam a produzir-se na dinâmica da cidade?

Na minha opinião o trabalho desenvolvido
pela minha equipa foi muito bom, mas será
avaliado pela população.

Estamos num tempo de incerteza em que não
podemos baixar a guarda no combate a esta
maldita pandemia. Procuramos adaptarmos
à nova realidade, exemplo disso é a criação de

Eu e a minha equipa sempre estivemos e estaremos motivados para trabalhar em prol da
população Penafidelense.

• Dadas as características de toda esta situação de crise gerada pela pandemia, que medidas e iniciativas pode implementar a junta de
freguesia nos vários domínios, a fim de ajudar
a combater esta situação?
Apoiar os mais desfavorecidos na área social. Apoiar as instituições que estão na linha
da frente do combate a esta epidemia, quer com
distribuição de máscaras, com entrega de equipamentos e medidas de informação da população.
De igual modo, auxiliar a estrutura empresarial e comércio da nossa freguesia que com esta
epidemia vêm os seus negócios ruírem e estão a
passar dificuldades. Ser parceiro da Associação
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INTERVENÇÕES
MELHORAM REDE
VIÁRIA EM
RIO DE MOINHOS
• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

Uma série de intervenções iniciadas recentemente para beneficiar e requalificar
várias vias de comunicação em Rio de Moinhos já estão terminadas ou muito perto de
estar concluídas, indicou ao PENAFIEL MAGAZINE o presidente da junta de freguesia,
Henrique Martins.
Até ao momento, foram dadas por terminadas as obras na Rua de Oleiros de Baixo, que
liga Corcumelos a Grade, e a Rua do Fraim,
que liga as zonas de Codes e de Redondo à
Avenida do Penedo de Pena.
A requalificação destas vias incluiu a repavimentação do piso, ligação às redes de água
e saneamento e melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais.
Na zona de Novelhos, na rua do mesmo
nome que liga à localidade de Jugueiros, na
vizinha freguesia de Termas de São Vicente, a intervenção que ali decorre visa dotar
a artéria de um novo pavimento “até à data
inexistente”, adiantou.
Ainda no âmbito desta obra, a faixa de rodagem está a ser alargada e a rua vai ser ligada às redes de abastecimento de água pública
e saneamento.
“Esta obra está a demorar um pouco mais,
porque é uma intervenção maior. Houve a
necessidade de se construir muros de suporte, em alguns locais, mas está perto de terminar”, acrescentou.
O autarca indicou que já se avançou com
o início das obras de requalificação do pavimento da Travessa da Sobreira e que, em
breve, se vai dar início à repavimentação na
Travessa da Vista Alegre.
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Recordou, ainda, que está perto de se finalizar a intervenção na Avenida 20 de Junho,
na vila de Rio de Moinhos, onde foram construídos 100 novos lugares de estacionamento.
“Há alguns pormenores que ainda faltam
acabar, como mais um passeio extra e ajardinamento, entre outros”, acrescentou.
Após a conclusão desta obra, o local será o
novo espaço para a realização da feira quinzenal da vila.
Henrique Martins recordou que aquele
território ainda tem estradas em terra batida
e que a autarquia se tem concentrado em eliminar o problema “que não devia existir em
pleno século XXI”.
O autarca acrescentou que há mais quatro
ruas para as quais já existe acordo para a sua
repavimentação.
“Também em parceria como o município
de Penafiel, que tem sido o responsável por
estas intervenções, iremos alargar a rede de
iluminação pública, nomeadamente a Avenida do Tâmega”, concluiu.

FREGUESIAS PENAFIEL

PARÓQUIAS
PENAFIEL
DINAMIZAM
ONLINE
QUARESMA
As paróquias de Marecos, Milhundos e Penafiel estão a desenvolver algumas dinâmicas familiares online para viver e celebrar
a Quaresma, importante tempo litúrgico da
Igreja na preparação para a Páscoa, que este
ano se celebra a 4 de abril.
Assim e durante as próximas semanas do
tempo da Quaresma, os fiéis destas paróquias
vão poder participar de momentos celebrativos, via plataforma Zoom, de Lecio Divina, aos
sábados de manhã, e Via Sacra com as famílias, ao fim da tarde de sexta-feira.
Manter-se-á, como tem sido habitual durante este confinamento em que as igrejas voltaram a fechar para as celebrações presenciais,
a transmissão da Eucaristia Dominical online
em direto, via facebook, da igreja matriz de Penafiel
O pároco Pe. Paulo Rocha apresenta este período de Quaresma, em que voltamos a estar
confinados devido ao agravamento da pandemia, como “tempo para renovar fé, esperança
e caridade”.
Na dinâmica paroquial de vivência, a partir
de casa, da Quaresma é proposto para sexta
feira, às 19h, a Via Sacra, com a participação
das famílias. As famílias intervenientes participam através da aplicação Zoom com a leitura
das meditações, sendo também transmitido
pelo facebook.
Partindo do Evangelho que a liturgia propõe
para cada domingo, aos sábados, às 10h, desenvolver-se-á um encontro de oração e partilha
através da Lecio Divina.
“Marcados por um tempo que nos desafia a
sermos mais em casa do que, como era tradição viva da Igreja, em comunidade! Mas com
a mesma verdade e desejo firme de fazer desta
Quaresma, como nos pede o Papa Francisco:
«tempo para renovar a fé, a esperança e a caridade»”, acentua, desejando “que não deixemos
de viver intensamente este Tempo favorável
que o Senhor nos dá”.

PENAFIEL SOCIAL

MUNICÍPIO ATENTO E
INTERVENTIVO NO APOIO SOCIAL
Face às atuais circunstâncias conjunturais,
o Município de Penafiel tem vindo a desenvolver um trabalho junto da população mais
carenciada, disponibilizando um conjunto de
medidas de apoio social.
As diversas medidas implementadas, pretendem ser um auxílio fundamental às famílias penafidelenses, abrangendo todas as
faixas etárias, permitindo -lhes o acesso mais
facilitado aos bens essenciais.
A pandemia por Covid -19 trouxe importantes desafios à sociedade e às famílias, provocando um impacto negativo a vários níveis,
desde logo no que toca à questão financeira
dos agregados familiares mais carenciados,
sendo que a maior inquietação reside nas famílias com crianças em que as despesas aumentaram face aos rendimentos.
Neste contexto, de forte queda da atividade económica e, por conseguinte, do rendimento, as famílias enfrentam, de uma forma
geral, significativos desafios para assegurar
padrões de despesa em patamares socialmente/humanamente aceitáveis e para cumprir
compromissos financeiros, designadamente
nos Contratos de Arrendamento que lhes permitem ter o acesso à habitação. Nesse sentido,
foi aprovada um aditamento ao “Regulamento
Municipal de Concessão de Apoios no domínio
da Ação Social”, no sentido dos beneficiários
do apoio ao arredamento atribuído ao abrigo
do referido regulamento, que terminem a renovação concedida, possam efetuar segunda
renovação, a conceder durante o ano 2021.
Penafiel AJUDA (Banco Municipal de Bens
e Ajudas), consiste num apoio municipal às
famílias residentes no concelho de Penafiel
garantindo ajuda aos que, por razões de grave
carência económica, não consigam satisfazer
necessidades básicas de alimentação, vestuário, calçado, mobiliário ou outros bens essenciais. Nesta medida incluiu -se ainda o auxílio
de equipamento técnico (artigos vocacionados
a pessoas com incapacidade e/ou mobilidade
reduzida, designadamente cadeiras de rodas,
camas articuladas, ou outros equipamentos).

Penafiel HABITA (Apoio ao Arrendamento/ Apoios ao pagamento de Fornecimento de
Energia) consiste em apoiar indivíduos e agregados familiares que, por razões de grave carência económica, tenham dificuldade em garantir o pagamento do arrendamento privado
e em garantir o pagamento do fornecimento
de energia.
Penafiel FAMÍLIA destina-se a promover
incentivos específicos que conduzam, por um
lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à
fixação e melhoria das condições de vida das
famílias numerosas residentes neste município. As finalidades descritas serão concretizadas mediante a atribuição de descontos em vários equipamentos e infraestruturas incluindo
entradas em espetáculos, museus, piscinas,
entre outras.
Procura ainda assegurar a proteção das famílias mais vulneráveis com comprovada carência económica e ou risco de exclusão social
através das seguintes valências: Apoio Psicológico e Apoio Social.
Apoia no regresso e reinserção em Portugal,
facilitando o seu contacto com outros serviços
da administração pública portuguesa e prestando informações nas vertentes: social; jurídica; económica; emprego e de estudos.
Penafiel REPARA (Pequenas Reparações
Domésticas) consiste num apoio prestado pela
Câmara de Penafiel, à população mais idosa e
desfavorecida residente no município, permi-

tindo o acesso gratuito a serviços domésticos,
designadamente de canalização, eletricidade,
carpintaria, serralharia e serviços de pedreiro. As intervenções a realizar no âmbito deste
apoio estão consignadas ao espaço interior das
habitações, e abrangem apenas a prestação
do serviço, ficando a cargo dos beneficiários
a aquisição dos materiais a aplicar, quando se
verifique a necessidade da sua substituição.
Penafiel CUIDA consiste numa medida de
apoio social criada com a finalidade de comparticipar despesas com medicamentos para
munícipes residentes no Concelho de Penafiel
que se encontrem em situação de comprovada
carência económica e que se enquadrem nos
seguintes grupos beneficiários: Crianças e jovens; Idosos e reformados; Munícipes Portadores de Doença Mental; Munícipes Portadores
de Doença Oncológica.
Penafiel ACOLHE (Casa de Emergência Social) tem por objeto minimizar as consequências de situações decorrentes de emergência
social, acautelando o alojamento de vítimas de
violência doméstica ou calamidade pública.
Penafiel NATAL + SOLIDÁRIO (Cabaz de
Natal) tem por objeto a atribuição de um Cabaz de Natal, sob a forma de géneros alimentares, a conceder no mês de dezembro, a indivíduos e/ou a famílias em situação de grave
carência económica.

www.PENAFIELMAGAZINE.pt 13

O Plano Municipal de Apoio às Famílias e
de Resposta ao Impacto do COVID – 19 na Economia Local – “Juntos Vamos Vencer”, apresentado no final de março de 2020, divide-se
em três partes.
A primeira refere-se às medidas de prevenção e contenção do vírus, permanentes,
a segunda parte constituída pelas medidas e
ações de apoio às famílias penafidelenses em
situação de vulnerabilidade ou agravadas pela
situação de pandemia, e uma terceira parte integra um conjunto de medidas que pretendem
dar resposta ao impacto do Covid-19 na economia local.
A partir do momento que a 1ª vaga da pandemia COVID-19 chegou a Portugal e ao nosso
concelho, mais especificamente, foram várias
as medidas/projetos que de imediato foram
postos em prática pelo município para apoiar
de forma próxima os penafidelenses mais fragilizados.
MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS
• Reforço financeiro do Plano Municipal Solidário com 500 mil euros;
• Rede solidária COVID 19 “UBER” – Rede
de apoio social de Emergência, constituída por
técnicos do município, IPSS´s e Juntas de Freguesia. O objetivo é apoiar, de forma imediata, idosos, famílias com pessoas com deficiência, doentes crónicos, oncológicos e famílias a
quem que seja imposto o isolamento profilático, sem retaguarda familiar e ou institucional,
na entrega de alimentos e medicação, garantindo desta forma, o seu distanciamento social
como medida de prevenção;
• Apoio ao pagamento de fornecimento de
energia às famílias afetadas pelo COVID19 –
apoio efetuado durante o estado de emergência a indivíduos e/ou agregados familiares que
comprovem a quebra temporária dos rendimentos, devido à pandemia COVID19 e apresentem um rendimento per capita igual ou
inferior a 200€ mensais;
• Comparticipação nas despesas em medicação a famílias afetadas pelo COVID;
• Comparticipação nas despesas com medicamentos a indivíduos e/ou agregados familiares que comprovem a quebra temporária dos
rendimentos, devido à pandemia COVID 19 e
apresentem um rendimento per capita igual
ou inferior a 200€ mensais;
• Atribuição de um apoio alimentar, a conceder durante o estado de emergência, a indivíduos e/ou a agregados familiares que comprovem a quebra temporária dos rendimentos,
devido à pandemia COVID19, que se traduza
num rendimento per capita igual ou inferior a
200€ mensais;
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• Suspensão, imediata de cortes de fornecimento de água e saneamento, enquanto se
mantiver em vigor o estado de Emergência;
• Pagamento faseado, até 6 meses, das faturas da água e saneamento emitidas durante o
estado de emergência, para clientes com comprovada quebra de rendimentos em consequência da pandemia;
• Aplicação da tarifa social de água e saneamento, a famílias afetadas pela COVID 19;
• Aplicação da tarifa social de água e saneamento a indivíduos e/ou agregados familiares
que comprovem a quebra temporária dos rendimentos devido à pandemia e que apresentem um rendimento per capita igual ou inferior a 200€ mensais;
• Criação de aulas on-line de exercício físico,
de gestão do dia-a-dia em casa e de culinária,
para apoiar as famílias em quarentena e isolamento social;

PENAFIEL AVANÇOU
COM VÁRIAS
MEDIDAS DE APOIO
PARA ATENUAR
EFEITOS PANDEMIA

• Disponibilização on-line de livros e jogos
para crianças, jovens e adultos, com o objetivo
de apoiar as famílias em quarentena ou isolamento social;
• Apoio às IPSS´s e Equipas de Apoio da REDE
SOLIDÁRIA COVID 19 – UBER, na aquisição
de Equipamentos de Proteção Individual para
as Suas Equipas de trabalho;
• Criação de uma linha financeira excecional de 750 euros mensais para as IPSS´s, para
fazer face às despesas extraordinárias no âmbito do estado de emergência e que integrem a
Rede Solidária COVIS 19 – UBER, enquanto a
rede de apoio se mantiver;
• Acompanhamento de proximidade a todos
os idosos georreferenciados pelo programa
“Censos Sénior” da GNR, num trabalho em
rede entre os técnicos do Município e os agentes de segurança;
• Criação de uma linha de apoio psicológico
para apoio às famílias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h – 255710735;
• Distribuição, em todas as habitações, de
um kit de 3 máscaras sociais – Empresas têxteis de Penafiel saíram do layoff para produzirem máscaras para o município;
• Aquisição de 750 tablets para alunos de ensino básico, carenciados e sem equipamentos
informáticos;
• Distribuição de 1600 apoios alimentares
por semana, aos alunos do pré-escolar e 1º
CEB, com escalão A, entre 14 abril e 26 de junho;

MEDIDAS APOIO
MUNÍCIPIO
COVID-19
ALARGADAS NO
INÍCIO DESTE ANO
TOTAL VERBA DEDICADA PELA
AUTARQUIA À AÇÃO SOCIAL
- EM 2020, UM TOTAL DE 1.051.207,56€
- EM 2019, UM TOTAL DE 491.230,67€
- EM 2018, UM TOTAL DE 524.845,81€

Foram aprovadas, em reunião de Câmara, no início de fevereiro, mais medidas de
apoio às famílias e empresas de Penafiel,
com efeitos imediatos.
Tendo em conta o contexto pandémico
atual e o Estado de Emergência em vigor, o
Município de Penafiel considera ser imperativo continuar a auxiliar os penafidelenses
– tal como tem feito com inúmeras medidas
desde o inicio da pandemia -, tentando, assim, minimizar o mais possível os impactos
sociais e económicos provocados por esta
nova realidade.
Para o presidente da Câmara Municipal de
Penafiel, Antonino de Sousa, “estas medidas
são essenciais para continuar a ajudar os
penafidelenses, que no meio desta catástrofe nacional, estão a ser, infelizmente, fortemente afetados”.
“Além das medidas disponibilizadas pelo
Estado, a Câmara Municipal continua e continuará, nas áreas em que pode intervir diretamente, a disponibilizar mais apoios para
os nossos cidadãos. Tudo faremos para ajudar a nossa comunidade a ultrapassar esta
pandemia e voltarmos rapidamente à tão
desejada normalidade”, afiançou.

Saiba quais são as novas medidas de apoio,
aprovadas pela Câmara Municipal de Penafiel, com intuito reforçar o apoio municipal às famílias e empresas penafidelenses:
MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS:
• Suspensão imediata de cortes de fornecimento de água e saneamento, enquanto se
mantiver o estado de emergência;
• Pagamento faseado, até 6 meses, das
faturas da água e saneamento, emitidas durante o estado de emergência, para clientes
com comprovada quebra de rendimentos em
consequência da pandemia.
MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA LOCAL:

• Isenção do pagamento de taxa associada
a licenças especiais de ruído durante o ano
de 2021;
• Isenção do pagamento da tarifa fixa e
variável de recolha e tratamento dos RSU’s
(Resíduos Sólidos Urbanos), durante o período em que as empresas estiverem sem atividade, mediante requerimento;
• Isenção da tarifa de disponibilidade de
serviço de água e saneamento, durante o
período em que as empresas estiverem sem
atividade, mediante requerimento;
• Pagamento faseado, até 6 meses, das faturas da água e saneamento, emitidas durante
o Estado de Emergência, para empresas com
volume de faturação até €150.000,00 euros/
ano;
• Isenção do pagamento da taxa de derrama referente ao ano 2020 a empresas com
volume de faturação até 150.000€.
Foi ainda aprovada a isenção de taxas aos
feirantes durante o primeiro semestre e enquanto não for permitida a realização de
feiras, e também a isenção de taxas de esplanadas e de publicidade às empresas do
concelho.
De salientar que a Câmara Municipal, em
articulação com a PLACEGAR | Gestão de
Estacionamentos, entidade que gere o estacionamento pago na cidade, conseguiu a
isenção do pagamento do parqueamento, no
imediato, durante o mês de fevereiro.

www.PENAFIELMAGAZINE.pt 15

OUTROS APOIOS

CÂMARA PENAFIEL
ALARGOU AOS BOMBEIROS
MEDIDAS APOIO COVID-19

Com apoio dado desde o início da crise, a Câmara Municipal de Penafiel decidiu reforçar
com ainda mais medidas os bombeiros voluntários, das três corporações do concelho, com
a distribuição de 3000 máscaras cirúrgicas,
apoio na realização de testes do Covid-19 e ainda um apoio financeiro extraordinário para
minimizar a perda de receita das corporações.
Para o presidente da Câmara de Penafiel,
Antonino de Sousa “esta é uma crise sem precedentes e temos de chegar a todos os quantos precisam e na medida em que precisam.
Os bombeiros voluntários do nosso Concelho
têm sido autênticos heróis, homens e mulheres
sem visibilidade pública que estão a ter um papel fundamental numa luta sem quartel”.

“É de louvar o seu sacrifício e entrega ao
próximo e por isso mesmo decidi reforçar os
apoios às nossas 3 corporações para que tenham mais e melhores formas de se protegerem e de combater uma crise de saúde pública,
onde o seu papel, tantas vezes esquecido, é
fundamental. Merecem o nosso total respeito
e gratidão”, realça.
Na totalidade dos apoios municipais ao longo
do ano 2020 foram contempladas verbas para
aquisição de Equipamento de Proteção Individual.
Note-se que no final do ano, a Câmara de Penafiel entregou o valor do fogo de artifício de
ano novo (cerca de 10 mil euros) às três corporações de bombeiros do concelho.

PROTOCOLO
ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE
No mês de novembro, o Município de Penafiel e a Associação Dignitude assinaram
um protocolo a fim de garantir a administração gratuita da vacina contra a gripe a munícipes com idade igual ou superior a 65 anos,
ampliando, desta forma, os meios e recursos
disponíveis, designadamente através das farmácias do concelho.
Este protocolo insere-se no programa “Vacinação SNS Local” que visa, no contexto atual
de pandemia, proteger os mais vulneráveis,
nomeadamente as pessoas com idade igual
ou superior a 65 anos, através da promoção
da sua vacinação contra a gripe sazonal pelas
farmácias comunitárias pertencentes à Associação Nacional de Farmácias.
Até ao momento, a iniciativa, que estimula a
opção da vacinação e descongestiona os centros de saúde do concelho de Penafiel, já proporcionou a administração gratuita, por técnicos com formação adequada, a cerca de 1200
munícipes.

APOIO PARA
COLETIVIDADES
O Município de Penafiel atribuiu um apoio
extraordinário às coletividades do concelho.
Em ano de pandemia e fazendo jus às várias
medidas que a autarquia tem vindo a implementar para minimizar o impacto da pandemia junto de famílias, empresas e instituições
de Penafiel e tendo em conta o papel fundamental que as associações – culturais, recreativas, desportivas e sociais – desempenham
no desenvolvimento do concelho, o Município
Penafiel entendeu reforçar a ajuda financeira a estas instituições. Tratou-se de um apoio
extraordinário de 20% do respetivo subsídio
anual, que se traduz num limite máximo de
1000 euros e mínimo de 200 euros.

16 penafiel magazine

CULTURA

• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

VISITAS
VIRTUAIS
MUSEU
MUNICIPAL
Desde o início do período de confinamento,
o Museu Municipal Penafiel começou a publicar uma série de vídeos educacionais, que
incidem sobre o património do museu, nomeadamente sobre peças do vasto espólio do
seu acervo e em visitas virtuais às exposições
permanentes.
A iniciativa está inserida num projeto mais
alargado da Câmara de Penafiel, que visa publicar, ao longo das próximas semanas, centenas de conteúdos diversificados e que abrangem os vários pelouros do município.
A rubrica “Descubra o Museu Municipal de
Penafiel” é difundida todas as quartas-feiras,
às 21h00, e à segunda-feira, contam-se “Histórias do Museu”, a partir das 15:00.
Adicionalmente, uma atividade denominada “Peça do Mês”, que faz parte do programa
mensal fixo do museu, realizada habitualmente no último domingo de cada mês, também
terá uma versão “online”.
“Claro que com a atual situação, não é possível ter aqui as pessoas. Para não se perder
atividade, vamos publicar um pequeno vídeo,
de cerca de um minuto, em que um dos nossos
técnicos fala sobre um objeto do nosso acervo,
que está em reserva”, explicou a diretora do
Museu, Maria José Santos.
“Desde que encerramos, tanto agora como
na primeira vaga de confinamentos, sempre
tivemos essa necessidade de manter contato
com o público. Estas publicações também nos
permitem mostrar o acervo, que é vasto, porque a exposição permanente é uma pequeníssima percentagem dos objetos que temos na
coleção do museu”, realçou.

PROSPEÇÃO E
PROTEÇÃO
PATRIMÓNIO
O Museu Municipal de Penafiel está a divulgar, através das redes sociais, uma série de
atividades que visam demonstrar o trabalho
de campo e o acervo museológico durante o
período em que as portas da instituição estarão encerradas, no âmbito das medidas de
prevenção da covid-19.
Uma das suas responsabilidades é o trabalho de prospeção do património cultural de
Penafiel, “uma faceta invisível do museu, mas
que tem grande relevância” para o concelho,
ressalvou ao Penafiel Magazine a diretora do
Museu.
“É uma atividade que a maior parte do nosso
público não conhece, mas que tem ligações importantes a outras áreas de atuação do município, nomeadamente em questões de licenciamento de obras, ordenamento do território e
gestão urbanística”, anotou Maria José Santos.
As prospeções arqueológicas são realizadas
pela equipa do Serviço de Gestão do Património Cultural, que tem por objetivo “assegurar a
salvaguarda do património cultural do município”, acrescentou.

Em intervenções mais recentes, a equipa,
composta por dois técnicos, realizou prospeções nas freguesias de Penafiel (Santa Marta) e
Croca, Milhundos, Rans, Bustelo e Duas Igrejas.
Segundo a diretora, este trabalho de campo
“muito sistemático” realiza-se no âmbito da revisão da Planta do Património do Plano Diretor Municipal (PDM) e permite identificar novas áreas de proteção e realizar a revisão das
já existentes.
“Sempre que há uma atualização, aproveitamos todo este conhecimento acumulado ao
longo dos anos para fazer uma revisão das
áreas já conhecidas e identificar novas zonas
que precisem de ser incluídas no PDM”, acrescentou.
Segundo a diretora, no âmbito destas prospeções, já foi possível identificar novos monumentos megalíticos que ainda não foram
escavados, novos marcos, mas também desaparecimento de outros.
Acrescenta ainda, que as visitas de prospeção, permitem realizar “alguma vigilância”
do património já assinalado, para verificar se
ocorreram prejuízos ou danos, por exemplo.
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JOVEM PENAFIEL DOENTE FIBROSE
QUÍSTICA EM MOVIMENTO DE APELO
AUTORIZAÇÃO NOVO MEDICAMENTO
• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

Um novo medicamento que pode ser “revolucionário” para o tratamento da fibrose quística ainda não está autorizado em Portugal, o
que coloca os cerca de 400 doentes portugueses numa situação desvantajosa em relação ao
resto da Europa, alertam, em petição pública,
um grupo de pessoas que sofrem desta enfermidade.
O alerta foi lançado em finais do ano passado por um grupo de pacientes desta doença
hereditária, que reuniram mais de 18 mil assinaturas numa petição pública para ser entregue à Assembleia da República a urgir que
o Governo adote “procedimentos excecionais
conducentes à célere disponibilização” do novo
fármaco Katfrio.
Esta medicação induz, basicamente, o bem-estar no doente, com melhorias a nível sistema respiratório, sobretudo, aumentando os
níveis de oxigenação.
“Vem mesmo revolucionar tudo”, explicou ao
Penafiel Magazine Sofia Barbosa, uma jovem
penafidelense que sofre desta doença.
A estudante universitária de 18 anos contou
que foi diagnosticada aos seis meses de idade
com esta doença hereditária, rara e sem cura.
A fibrose quística afeta pulmões, sobretudo,
mas também se manifesta noutros órgãos. É
mais frequente em caucasianos, ocorrendo na
Europa em cerca de 1/2500 nascimentos vivos.
Em Portugal a incidência estimada é de
1/7000 nascimentos vivos.

“Os médicos disseram à minha mãe que a
probabilidade de eu aguentar dois anos era
muito reduzida”, recorda, acrescentando que
“se aguentasse, seria ligada a uma máquina”.
Explica que tem, desde os oitos anos de idade, uma infeção pulmonar “intratável” que poderia ser resolvida com o novo medicamento
e que ainda sofre de insuficiência pancreática.
Mais precisamente, o Katfrio vai ajudar
quem precisa de transplantes “a aguentar-se
um pouco mais nesta batalha”, recorda, acrescentando que para quem ainda não precisa de
um transplante imediato, poderá contribuir

para a manutenção de uma melhoria na qualidade de vida “por mais algum tempo”.
“A diferença pode ser de anos de vida e um
consequente aumento significativo da probabilidade de transplante, daí a criação desta petição”, frisou.
Sofia Barbosa está confinada em casa desde
fevereiro do ano passado, por ser considerada
uma pessoa de alto risco, face à infeção pelo
novo coronavírus.
Atualmente, frequenta o primeiro ano do
curso de Psicologia, na Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto, através de uma plataforma online.
Ao PENAFIEL MAGAZINE, explicou que ao
longo dos últimos 18 anos a sua vida foi sempre pautada pela doença, algumas vezes com
internamentos prolongados e inesperados.
Conta que os pais, apesar de receberam as
más notícias, pouco depois do seu nascimento,
decidiram que Sofia iria sobreviver, “porque
diziam que era forte”.
“Desde pequena, sempre fui habituada a dizer que tinha uma doença, a falar sobre ela.
Mas há alturas em que não a aceitamos, que
não queremos fazer tratamentos. Felizmente,
consegui ultrapassar essa fase”, recorda.
E acrescenta: “Claro que a doença me afeta,
mas não sou um monstrinho, sou uma pessoa.
Aceitei a fibrose quística e em falar sobre ela,
como estou hoje. Para mim é um orgulho, o
facto de estar aqui, a realizar um dos meus objetivos, de dar voz a este tema”.

PUB
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ABEL FERREIRA
CONQUISTOU A AMÉRICA!
• TEXTO : GONÇALO NOVAIS

FOTO: SE PALMEIRAS

“Hoje sou muito melhor treinador do que há três meses atrás”
Um cruzamento milimétrico do talentoso
Rony e uma cabeçada histórica de Breno Lopes aos nove minutos de descontos da segunda
parte ficarão, para sempre, imortalizados na
história do Palmeiras, orientado tecnicamente
pelo penafidelense Abel Ferreira, que, ao vencer o Santos por 1-0, é o novo campeão latino-americano de clubes.
Para Abel Ferreira tudo começou no início do
mês de novembro 2020, quando foi anunciado
como treinador do Palmeiras, no Brasileirão.
Depois de duas épocas no PAOK, Abel Ferreira partiu para a sua primeira aventura fora do
futebol europeu, e chegou a um clube que ocupava o sétimo lugar do campeonato brasileiro,
com 28 pontos, a sete dos líderes Internacional
e Flamengo.
Chegou no início do mês de novembro ao Brasil para orientar o Palmeiras, e depressa conquistou a admiração dos adeptos no outro lado
do Atlântico.

Dotado de um discurso aguerrido e inteligente, o penafidelense Abel Ferreira surpreendeu os brasileiros pela profundidade de
conhecimento que demonstra sobre a realidade futebolística latino-americana, bem como
pelos recursos que tem à sua disposição no
clube que orienta.
Passado um mês no comando técnico do
Palmeiras, os resultados não enganavam, com
três vitórias em quatro jornadas disputadas no
Brasileirão, o apuramento para as meias-finais
da Copa do Brasil e uma concludente vitória
na Copa Libertadores em casa dos equatorianos do Delfín por 3-1 que colocava o Palmeiras
com «pé e meio» nos quartos-de-final da competição.
A fechar o ano 2020, o treinador penafidelense Abel Ferreira viu o «seu» Palmeiras
vencer em casa do América Mineiro por 2-0,
e apurar-se para a final da Copa do Brasil, em
que vai defrontar o Grêmio de Porto Alegre.

Numa conferência de imprensa pós-jogo
emotiva, foi com alegria e gratidão que Abel
Ferreira analisou um triunfo histórico.
Depois de um jogo que o penafidelense analisou como “duro, difícil e muito emocional”,
mas em que considerou que a sua equipa acreditou mais e, por isso, foi uma justa vencedora,
Abel Ferreira agradeceu o contributo de todos
os que possibilitaram o sucesso obtido.
“A palavra que mais me passa pela cabeça
neste momento é obrigado. Obrigado a todos
os jogadores que treinei e, de forma muito especial e carinhosa, aos jogadores do Palmeiras.
Não há bons treinadores sem bons jogadores,
sem bons homens. A minha maior alegria hoje
não foi levantar a taça, mas sim ver os meus
jogadores felizes com a conquista da competição”, sublinhou, sem deixar de elogiar a campanha meritória do Santos, que se bateu até ao
final para levar o troféu para casa.
Nas suas declarações, o técnico alertou que,
após os festejos, ainda é necessário descer à
terra por haver “muita coisa para trilhar”, e comoveu-se ao falar dos sacrifícios que teve de
fazer para se afirmar no mundo do futebol.
“No final do jogo, chorei bastante e até saí do
campo para não me verem a chorar. Conquistei muita coisa aqui, mas vocês nem imaginam
quantas vezes me deitei no travesseiro a chorar sozinho, com saudades. Sou uma pessoa
de família, adoro as minhas filhas e a minha
esposa, mas, mesmo assim, atravessei o Atlântico a acreditar numa coisa antes de ela acontecer. É certo que sou agora muito melhor treinador e mais valorizado, mas sou pior pai, pior
marido, pior filho, pior irmão, pior tio, porque
deixei a minha família em Portugal para me
descobrir e desafiar. Infelizmente, há sempre
algo que temos de sacrificar em prol da nossa
profissão”, concluiu.
Abel Ferreira, prepara agora a disputa pela
vitória na Copa do Brasil. Em 1998, 2012 e
2015, o Verdão celebrou a conquista da taça e,
nos dias 28 de fevereiro e 7 de março disputará, respetivamente, a primeira e segunda mãos
da grande final.
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ABEL FERREIRA VAI SER RECONHECIDO
CIDADÃO HONORÁRIO DE PENAFIEL
O Município de Penafiel quer atribuir medalha de ouro da cidade e concelho e tornar
Abel Ferreira cidadão honorário.
Recorde-se que o penafidelense Abel Ferreira conquistou o primeiro título de futebol
sénior como treinador, tornando-se campeão
das Américas, ao vencer a Taça dos Libertadores pelo clube brasileiro SE Palmeiras.
Perante este feito, o Município de Penafiel
aprovou, em reunião de Câmara, um voto de
louvor ao penafidelense e anunciou ainda que
vai propor à Assembleia Municipal a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade e do Concelho a Abel Ferreira, assim como o reconhecimento de cidadão honorário.
Para o presidente da Câmara Municipal
de Penafiel, Antonino de Sousa, “o treinador
Abel Ferreira elevou o nome de Portugal no
panorama do futebol mundial”.
“Em Penafiel sentimos um orgulho imenso
nesta vitória. É uma conquista de um nosso
conterrâneo, mas é também uma conquista
de todos os penafidelenses, que apoiaram e
torceram para que tudo corresse da melhor
forma”, acentuou, realçando que “pelo feito
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conseguido, a Câmara Municipal não poderia
deixar de reconhecer o Abel com a Medalha
de Ouro da Cidade e do Concelho, que é sem
dúvida muito merecida”. Antonino de Sousa
deseja que brevemente possam receber o técnico Abel Ferreira, natural de Penafiel, nos
Paços do Concelho e realizar a devida homenagem.
Salienta-se que, logo após o jogo, onde o Palmeiras saiu vitorioso sobre o Santos com um
golo já nos minutos de desconto, o presidente
da Câmara de Penafiel felicitou o treinador
em nome de todos os penafidelenses. Nas redes sociais, foi também possível constatar as
inúmeras felicitações que Abel Ferreira rece-

beu e a onda de orgulho dos seus concidadãos.
Abel Fernando Moreira Ferreira nasceu em
Penafiel, a 22 de dezembro de 1978. Formou-se e tornou-se jogador profissional (como
lateral direito) no FC Penafiel em 1997, onde
ficou até 2000 quando se transferiu para o
Vitória de Guimarães. Passou mais tarde por
clubes como o SC Braga e o Sporting CP.
Depois de terminar a carreira como jogador, Abel Ferreira assumiu-se como treinador
da equipa de juniores (sub-19) do Sporting
com 34 anos de idade, onde conseguiu vencer
o Campeonato Nacional de Juniores (época
2011–2012).
Em 2015, Abel Ferreira foi convidado para
assumir o papel de treinador da equipa B do
SC Braga, cargo que manteve até abril de
2017, altura em que foi promovido a treinador
da equipa principal.
Já em 2019, Abel Ferreira foi anunciado como treinador principal do clube grego
PAOK.
Mais tarde, em 2020, foi contratado pelo
Palmeiras, o clube brasileiro ao serviço do
qual acabou de se tornar campeão da Taça
dos Libertadores.

FUTEBOL
CLUBE DE
PENAFIEL
CELEBROU 70
ANOS

O FC Penafiel assinalou dia 8 de fevereiro,
sete décadas de existência.
“Uma idade respeitável, com uma história
vasta, mas um futuro ainda por descobrir”,
refere o presidente do FC Penafiel, António
Gaspar Dias, numa nota publicada na página
oficial do clube.
Atendendo às circunstâncias atuais de confinamento, com restrições decorrentes do perigo de contágio do Covid-19, a data foi assinalada de forma simbólica com o hastear da
bandeira no Estádio Municipal 25 de Abril.
“Este ano, por força da pandemia que vivemos, não podemos celebrar juntos e da mesma
maneira. No entanto, não podíamos deixar
passar esta data e simbolicamente hasteamos
o maior símbolo do Futebol Clube de Penafiel.
A nossa Bandeira”, refere Gaspar Dias.
“Para o futuro, desejamos que possamos estar juntos, em todas as horas e partilhar este
amor que a todos nos une”, acentua com um
Viva o Futebol Clube de Penafiel.

Saude & Bem Estar

Importância do exercício
físico no Covid-19
CRISTIANO MOUTINHO CÉDULA PROFISSIONAL DT26946

Numa época completamente atípica e sem precedentes, vimo-nos a braços com uma pandemia instalada a nível mundial que ainda assombra a nossa saúde e condiciona bastante o nosso
dia a dia. Hábitos e gestos tão frugais, como um
simples abraço ou falar cara a cara com as outras
pessoas, são hoje uma realidade muito distante.
Perante este cenário de medo generalizado, as
pessoas temem pela sua saúde, mas o exercício
físico e uma alimentação saudável podem ser os
aliados que vai desejar ter do seu lado. São vários os estudos que têm correlacionado os casos
mais graves de Covid-19 a excesso de peso e a
obesidade. No Reino Unido um estudo com qua-

se 17000 pacientes hospitalares com Covid-19,
constatou que os indivíduos obesos (IMC acima
de 30) tinham um risco 33% maior de morrer que
os indivíduos que não eram obesos.
Os registos eletrônicos de saúde do Reino Unido
constataram uma duplicação do risco de morte por covid-19 entre pessoas obesas, isto, não
considerando outras condições de saúde associadas à obesidade, como por exemplo doenças
cardíacas e diabetes tipo 2, onde o risco era ainda
mais elevado.
Um outro estudo, particularmente interessante, constatou que dos doentes internados nos
cuidados intensivos, 34,5% estavam acima do

“Por agora, apelamos á responsabilidade que
este momento nos convoca, no cumprimento
das regras impostas pelas nossas autoridades
de saúde e desejamos a todos, em especial aos
nossos associados e suas famílias, muita saúde”, conclui o presidente do FC Penafiel.
O Futebol Clube de Penafiel foi fundado a 8
de fevereiro de 1951, pela fusão, de dois Clubes que à data denominavam como “União
Desportiva Penafidelense” e “Sport Clube de
Penafiel”.
Na altura a constituição deste novo clube
veio terminar com antigas rivalidades e unir
a sociedade penafidelense em torno de um só
clube, o Futebol Clube de Penafiel. Da lista de
fundadores, constam 97 nomes, sendo o numero um, Joaquim José de Oliveira.
O Futebol Clube de Penafiel começou a sua
a atuação no campeonato distrital da III Divisão da AF Porto e desde então, tem sido um
dos clubes com mais presenças nas ligas profissionais, alternando a sua participação entre a 1º Liga e 2º Liga.

peso, 31,5% eram obesos e 7% tinham obesidade mórbida, ou seja 73% dos pacientes que precisaram de cuidados intensivos tinham excesso
de peso ou obesidade.
De uma forma geral, as pessoas com excesso de
peso precisam de mais oxigénio. Quanto mais
peso (massa gorda) tiver, menos apto estará e
menor é a sua capacidade pulmonar. Isso significa que o seu organismo vai estar em esforço, ou
seja, vai ter que se esforçar mais para conseguir
captar e distribuir o oxigénio pelo seu corpo, o
que provoca um impacto negativo no funcionamento cardíaco, fazendo com que o sistema esteja constantemente em sobrecarga. Esta é uma
das razões pelas quais as pessoas com excesso
de peso precisam de assistência na respiração,
nomeadamente com recurso ao uso de ventiladores.
Em suma a capacidade de o organismo combater o vírus não é tão boa em pessoas com excesso de peso ou obesas, por isso, pela sua saúde
mexa-se 😉
Hoje é o dia certo para se tornar fisicamente ativo
e com uma alimentação saudável e equilibrada.
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“À SUA PORTA”
ESTIMULA CONSUMO
COMÉRCIO LOCAL
A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) retomou a iniciativa “À Sua Porta” para apoiar os associados na promoção dos seus serviços possíveis em
mais uma fase de confinamento através do seu website
(http://www.aepenafiel.pt/apoio-empresarial/
asuaporta/), que será partilhado nas restantes plataformas online da associação e à qual o PENAFIEL
MAGAZINE também se associou publicitando a iniciativa e os negócios aderentes através do seu site e na
edição impressa.
“Se tem a possibilidade de vender online os seus produtos, fazer entregas ao domicílio ou recolha em ponto de venda específico (take away), executar serviços
por videoconferência ou outras formas que se relacionem com a manutenção da sua atividade à distância
do cliente final, a AEP vai ajudar na sua divulgação,
com o intuito de reduzir ao mínimo as deslocações necessárias da população e impulsionar o comércio local”,
especificam os responsáveis da AEP.
Quanto aos negócios que aderiram à plataforma no
primeiro confinamento, basta informar as atualizações necessárias.
Nesta edição vamos apresentar alguns dos negócios
de Penafiel que podem estar “À Sua Porta”.

A+ VIGILÂNCIA
Avenida da Boa Viagem, 1062
4560-755 – Rans, Penafiel – Portugal
+351 255 249 065
+351 966 177 960
geral@amaisvigilancia.pt
www.amaisvigilancia.pt
facebook.com/amaisvigilancia1

ANIMALL –
ALL FOR PETS
Rua Padre Pombo, 209
4590 – 605 Paços de Ferreira – Portugal
+351 255 962 211
+351 968 527 003
shop@animall.pt
www.animall.pt
facebook.com/animall.pt
instagram.com/animallall4pets

ALEXMONTEIRO.PT
Alex Monteiro
+351 911 117 650
connect@alexmonteiro.pt
facebook.com/alexmonteiro.pt
Instagram.com/alexmonteiro.pt
www.alexmonteiro.pt

DANIEL VIEIRA
GROUP, SOLUÇÕES
IMOBILIÁRIAS
Rua Dom José I, 73
4560 Penafiel Penafiel – Portugal
+351 924 145 812 / 915 394 919
danielvieira@danielvieiragroup.pt
https://danielvieiragroup.pt/
facebook.com/danielvieiragroup.pt

EXACTA
JOALHARIA

FOTOGRAFIA
ARTE E VIDEO

Avenida Sacadura Cabral, 225
4560-480 Penafiel – Portugal
+351 255 213 366
+351 919 788 876
exacta.joia@gmail.com
facebook.com/JoalhariaExacta
instagram.com/exactajoalharia

Praça Municipal, 105
Penafiel – Portugal
+351 915 883 021
arte.e.video.penafiel@gmail.com
https://www.fotografiaarteevideo.com.pt/
facebook.com/fotografiaarteevideo
instagram.com/fotografiaarteevideo

KID
STORY
Largo da Ajuda, 35
4560-502 Penafiel – Portugal
+351 918 931 969
geral@kidstory.pt
https://www.facebook.com/kidstorypenafiel/

KRYZPHOTO
Rua D. Antonio Ferreira Gomes, 192
4560-800 Penafiel – Portugal
+351 255 726 379
+351 912 867 818
geral@kryzphoto.pt
facebook.com/kryzphoto
https://www.kryzphoto.pt/

MEL.
Largo da Ajuda 40 R/C
4560-497 – Portugal
+351 919 887 777
anita.mello@gmail.com
facebook.com/Mel.byAnitaMelo
instagram.com/mel.byanitamelo

MS
REPAIR
Rua da Saudade, Edf. da Saudade 116c
4560-531 Penafiel – Portugal
+351 220 920 499
+351 918 645 284
Geral@msrepair.pt
https://msrepair.pt/
facebook.com/msrepairinformatica
instagram.com/ms_repair/

PERFUMARIA
CRISTIANA

PIZZARIAS
RICARDO

Edifício S.Martinho
Praça do Município
4560-481 Penafiel – Portugal
+351 255 215 284
cristianasilva@live.com.pt
facebook.com/Cfatinela/
instagram.com/perfumariacristiana/

Complexo Piscinas Municipais,
Quinta das Lages,
4560-230 Penafiel – Portugal
+351 255 212 454
http://www.pizzariasricardo.com/
facebook.com/pizzariasricardo.oficial

PLAYLIFE FITNESS
CENTER

PROJETO 23
– ESTÚDIO DE DANÇA

Zona Industrial II de Penafiel
Lugar da Boavista 4560-323 Penafiel – Portugal
+351 255 712 253
www.facebook.com/playlifefitnesscenter/
www.instagram.com/playlife.fitness.center/
info@playlife.pt
www.playlife.pt

Avenida José Júlio, 291 R
4560-547 Penafiel – Portugal
(+351) 915594819
projeto.vinteetres@gmail.com
https://projeto23.negocio.site/
facebook.com/projeto.vinteetres
www.instagram.com/projeto.23

VILLA
BOUTIQUE
Av. da Agrela, Edifício Vila Rio, Loja N
4575-471 Rio de Moinhos, Penafiel – Portugal
+351 918 014 076
facebook.com/villaboutique2020
instagram.com/villaboutique2020

VOX PETCARE
Av. José Júlio 95 Loja 10/12
4560-547 Penafiel – Portugal
+351 966 692 863
+351 255 723 378
info@voxpetcare.pt
facebook.com/voxpetcare.pt
http://voxpetcare.pt/

INTERMARCHÉ
DE PENAFIEL
DISPONIBILIZA
PONTO DE RECOLHA
GRATUITO PARA
COMÉRCIO LOCAL
O Intermarché de Penafiel tem disponível o “Espaço Tempo”, loja de eletrodomésticos, para ser Pick-Up
Point (ponto de recolha) do comércio local durante o
período de confinamento que obriga ao encerramento ao público de alguns estabelecimentos comerciais.
Os comerciantes poderão deixar neste local as encomendas vendidas online para que os clientes possam
recolher, evitando, assim, gastos em portes de envios
por transportadora/CTT.
Caso queiram utilizar este serviço, apenas precisam
de deixar a encomenda devidamente fechada e identificada com os colaboradores do “Espaço Tempo” e informar o cliente que podem fazer o levantamento durante o horário de funcionamento, todos os dias entre
as 8h30 - 21h.
Este serviço é totalmente gratuito da parte do Intermarché de Penafiel que pretende com esta iniciativa
ajudar os colegas empresários a chegar mais perto dos
seus clientes, neste período tão difícil pelo qual passam
com as portas encerradas.

3,9 MILHÕES
EUROS PARA
MELHORAR
TRANSPORTE
PÚBLICO
NA REGIÃO
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega
e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa), enquanto Autoridade de Transportes, investiu, em
2020, cerca de 3,9 milhões de euros no serviço de transporte público de passageiros,
informou fonte daquela entidade supramunicipal.
Deste montante, mais de 2 milhões foram
destinados à reposição da oferta de transportes públicos na sequência da pandemia,
enquanto os restantes 1,9 milhões foram
aplicados na redução do preço dos passes rodoviários e ferroviários, que mantiveram as
tarifas de 2019, e que continuam a vigorar em
2021.
A pandemia de Covid-19 e as resoluções
adotadas devido à situação de saúde pública,
levaram a uma drástica redução nos passageiros do transporte público. Para fazer face
a esta situação excecional, a CIM do Tâmega
e Sousa assegurou, durante os meses de abril
a dezembro de 2020, uma rede de transportes
de serviços mínimos através da determinação
de obrigações de serviço público aos agentes
económicos que operam nesta região.
Estes serviços, que representaram um investimento superior a 2 milhões de euros,
permitiram garantir um regresso à normalidade da mobilidade na região.
No que concerne às medidas de apoio à redução tarifária dos transportes públicos, em
2020, a CIM do Tâmega e Sousa apoiou mais
de 45 mil passes – mais de 24 mil no transporte rodoviário e mais de 21 mil no ferroviário
–, num total de cerca de 1,9 milhões de euros
de descontos aplicados.

REGIÃO TÂMEGA E SOUSA

VIABILIDADE
CONSTRUÇÃO
LINHA
FERROVIÁRIA
VALE DO SOUSA
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega
e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa) vai realizar
uma avaliação preliminar da viabilidade da
construção de uma linha ferroviária para o
eixo Valongo – Felgueiras, mais conhecida
por linha do Vale do Sousa.
Nesse sentido, foi já definido um acordo de
colaboração entre a CIM do Tâmega e Sousa,
as Infraestruturas de Portugal, a Área Metropolitana do Porto e os municípios atravessados por esta linha – Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, no Tâmega e Sousa, e Paredes

MUNICÍPIO PENAFIEL ASSOCIA-SE À GNR
EM CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO

A Câmara Municipal de Penafiel associa-se à GNR - Guarda Nacional Republicana
na campanha nacional de sensibilização
#NãoSouUmAlvo, visando contribuir para a
prevenção e para o combate à violência em
ambiente escolar.
O vereador da Proteção Civil da Câmara
de Penafiel, Rodrigo Lopes, e a Comandante
do Destacamento Territorial da GNR de Penafiel, Capitão Sandra Bessa, estiveram junto
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e Valongo, na Área Metropolitana do Porto.
Com a celebração deste acordo pretende-se
desenvolver os estudos necessários à caracterização da situação e à avaliação da viabilidade e adequabilidade desta nova linha
ferroviária às necessidades dos concelhos do
Tâmega e Sousa.
Esta avaliação preliminar consistirá no desenvolvimento de quatro estudos: um estudo
das condições para implementação de um sistema ferroviário, incluindo o seu modelo de
exploração, para avaliar traçados, localização
das estações, frequências de serviço, custos e
impacto da nova linha na estrutura horária
existente e a eventual necessidade de reforço
da rede; um estudo de viabilidade técnica e
ambiental, para avaliar a exequibilidade, do
ponto de vista da engenharia, das soluções de
comboio pesado e ligeiro; um estudo de procura potencial de passageiros; e uma análise
de custo-benefício, para verificar a viabilidade do projeto, tendo em consideração os custos estimados resultantes do estudo de viabilidade técnica e ambiental e as conclusões do
estudo de procura.

a um dos vários outdoors espalhados por Penafiel para assinalar e promover a campanha
#NãoSouUmAlvo.
Esta campanha tem como objetivo alertar e
sensibilizar a população em geral e, em particular, as crianças e jovens, para a existência
de violência exercida nas escolas, muitas vezes caracterizada como bullying, baseado em
atos contínuos de violência física, psicológica
ou emocional, intencionais e repetidos, com a
finalidade de infligir dor e angústia.

PENAFIEL ACUSA GOVERNO DE TER “METIDO
O IC35 NA GAVETA” DURANTE CINCO ANOS
• ARMINDO MENDES • TAMEGASOUSA.PT • LUSA/FIM

O presidente da Câmara de Penafiel (PSD/
CDS), Antonino Sousa, acusou o Governo de
ter “metido na gaveta”, durante cinco anos,
o processo do Itinerário Principal 35 (IC35),
agora incluído no Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR).
“Esta empreitada foi lançada em 2015 pelo
governo liderado pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. O governo seguinte meteu
o processo na gaveta durante cinco anos e,
no início de 2020, foi finalmente adjudicada a
empreitada. Todavia, passou mais de um ano
e a obra não se iniciou, porque o Ministério
das Finanças não efetuou a cabimentação da
empreitada”, lê-se numa posição escrita enviada à Lusa pelo autarca de Penafiel.
O IC35 é uma variante prometida há décadas por sucessivos governos, que se prevê venha a ligar a cidade de Penafiel à localidade
de Entre-os-Rios, no sul do concelho.

Aquela acessibilidade rodoviária, que constituiria uma alternativa à congestionada
EN106, também tem sido reivindicada pelos
concelhos vizinhos de Castelo de Paiva, Cinfães e Marco de Canaveses, que assim ficariam mais próximos da Autoestrada 4 (A4)
em Penafiel, onde se situa, nomeadamente,
o centro hospitalar que serve a região do Tâ-

PENAFIEL
DINAMIZA PLANO
DE ESTÍMULO E
PROMOÇÃO DA
LEITURA

A Câmara Municipal de Penafiel e o Plano Nacional de Leitura (PNL2027) assinaram
um Acordo de Parceria com o objetivo de
realizar 3 ações concretas, inseridas no Plano
Local de Leitura de Penafiel (PLLP).
Através deste Acordo de Parceria, a Câmara Municipal de Penafiel irá implementar um
Plano Local de Leitura dirigido aos públicos
infantis, juvenis, população sénior e grupos
vulneráveis. No âmbito desta iniciativa, também será estimulada a escrita como complemento aos hábitos de leitura.

Na acção inicial, dirigida à primeira infância, crianças e jovens, a Câmara de Penafiel
vai assegurar que os recursos bibliográficos
da Biblioteca Municipal cheguem aos mais
novos, através da Biblioteca itinerante, que
percorrerá as diferentes freguesias ao longo
de todo o ano.
A população sénior do concelho também
será envolvida neste plano local de Leitura.
Penafiel dispõe de uma vasta rede de centros
de dia e lares de terceira idade. Este plano
prevê criar dinâmicas culturais que promo-

mega e Sousa, além de outros equipamentos e
serviços do Estado.
Sobre a inclusão do IC35 no PRR, o autarca
de Penafiel acrescenta: “Vemos agora, passado todo este tempo, a obra incluída no PRR,
cuja execução nem sabemos quando irá iniciar-se”.
Antonino Sousa diz “acreditar e dar o benefício de dúvida de que ao fim de mais de 20
anos, haverá finalmente investimento nesta
obra de grande importância para a região”.
O Plano de Recuperação e Resiliência de
Portugal, para aceder às verbas comunitárias
pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77
investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de
euros em subvenções.
Depois de um rascunho apresentado à Comissão Europeia em outubro passado e de
um processo de conversações com Bruxelas,
o Governo português colocou a versão preliminar e resumida do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) em consulta pública.

vam igualmente o bem estar e a saúde mental
da população sénior.
O projecto Maleta Mágica, histórias e lendas, da Biblioteca de Penafiel, vai incentivar
os mais idosos a recordarem memórias a partilhá-las em grupo.
O Plano Local de Leitura vai ainda chegar
aos diversos bairros sociais do concelho e a
um estabelecimento prisional da região com
o objectivo de promover actividades que despertem essas comunidades para a cidadania,
através da promoção do livro e da leitura.
O Plano Local de Leitura de Penafiel pretende reforçar a política municipal de promoção e capacitação para a leitura, a escrita e as
literacias, e conta com a parceria da Biblioteca Municipal de Penafiel, Agrupamentos de
Escolas do Concelho de Penafiel, Associações
para o Desenvolvimento com valências de lares e/ou centros de dia, e o Estabelecimento
Prisional de Paços de Ferreira.
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BOSQUE DOS AVÓS NA SERRA
DO MARÃO CRESCE POR INICIATIVA
DE AVÔ PENAFIDELENSE
• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

O penafidelense José Claudino Silva, responsável pelo projeto Bosque dos Avós, na
Serra do Marão, em Aboadela, Amarante, revelou ao PENAFIEL MAGAZINE, que existem
milhares de novas árvores na serra do Marão
que podem ser apadrinhadas por avós e netos.
José Claudino Silva, natural da antiga freguesia de Marecos, em Penafiel, explicou que
há uma área adjacente ao seu projeto onde foram plantadas, recentemente, novas árvores
de espécies autóctones.
“No Bosque dos Avós chegamos ao nosso limite e não vamos expandir mais. Contudo, com
este outro projeto, que é da responsabilidade
dos Baldios de Aboadela, existem milhares de
novas plantas, nomeadamente carvalhos e bétulas, que poderiam beneficiar da mesma atenção que é dada às nossas”, acrescentou.
Implementado em 2018, o Bosque dos Avós
tem cerca de 1.600 árvores plantadas por avós
e netos de todo o mundo.
O responsável pelo projeto, que está radicado em Amarante desde que se casou, explicou
que vê, com o novo bosque, uma oportunidade
para que, no futuro, se crie um “imenso espaço
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natural” que devolva ao Marão as suas espécies autóctones.
“Não será, de certeza, para o nosso tempo,
mas há aqui uma oportunidade para criar um
grande espaço verde”, conta.
“É um sonho, com certeza, mas se não tivesse sonhado, o Bosque dos Avós não existiria
hoje”, afiançou, anotando que a pandemia tem
impedido a realização de algumas das iniciativas programadas.
Por seu lado, o presidente do conselho diretivo dos Baldios de Aboadela indicou que o espaço em questão, com cerca de 15 hectares, faz
parte de um projeto de reflorestação iniciado
em 2019 que abrange 156 hectares de terrenos
baldios.

Álvaro Marinho acrescentou que a área foi
intervencionada recentemente, com a realização de limpezas e a reposição de várias plantas
que morreram durante o verão.
Concluiu, indicando que iniciativas como a
proposta de apadrinhar as árvores daquele espaço “são sempre bem-vindas”.
E acrescentou: “Estamos sempre abertos a
projetos e ideias que visem a melhoria das condições deste território”.
No Bosque dos Avós a ideia original, que
agora pode ser replicada nos terrenos adjacentes da Serra do Marão, confere ao avô aderente
a graciosidade de plantar uma árvore por cada
neto.
A ideia do Bosque dos Avós surgiu durante
um passeio que José Claudino realizava pelo
Marão, numa iniciativa em que, explica, tem
permitido reflorestar a serra e criar vida através de uma dinâmica simples, capaz de “tocar
nas pessoas”. Assim surgiu, revela, a ideia de se
batizar cada árvore com o nome de um neto.
“Hoje temos inscritos cerca de 460 avós
oriundos de praticamente todos os continentes, responsáveis por 1.600 árvores”, comenta.

UNIÃO DESPORTIVA
ESTRELAS RIO MAU
ASSOCIA-SE AO PROJETO
CARTÃO BRANCO
• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

A União Desportiva Estrelas de Rio Mau (UDERM) aderiu a um projeto promovido pelo Instituto Português do
Desporto e da Juventude (IPDJ) que visa promover a ética
desportiva nos vários eventos e competições por si realizados.
O “Cartão Branco” visa destacar a condutas eticamente
corretas “por parte atletas, treinadores, dirigentes, público
e outros agentes desportivos”, explicou fonte da associação.
Em declarações ao Penafiel Magazine, o presidente da
UDERM explicou que o memorando de entendimento assinado com o IPDJ é, sobretudo, “um recurso pedagógico.
“Normalmente, o uso do Cartão Branco associa-se aos árbitros, mas na realidade a própria instituição pode mostrar
a treinadores, atletas e até mesmo o público e as claques. É
pedagógico, porque enaltece e faz sobressair a prática de
condutas corretas”, explica Agostinho Barros.
O dirigente assinala, ainda, que o projeto “é mais um passo” que aquela associação juvenil de Penafiel tem dado no
sentido acrescentar mais-valia e maior visibilidade ao clube que tem registado algum crescimento, nos últimos anos.
Recorda, por exemplo, que já é uma entidade formadora
certificada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e
também é detentora, por dois anos, do certificado da Bandeira da Ética.
O dirigente desportivo anotou, ainda, que quando houver um regresso “ao normal” e começarem a competir de
novo, pretende realizar uma maior divulgação do Cartão
Branco e de explicar o seu uso.
“Promover conceitos como os de fair-play e ética até pode
parecer uma tarefa fácil, mas não o é, na realidade. Contudo, a sua divulgação e promoção continuará a ser um dos
nossos objetivos e um caminho que vamos percorrer. Há
alturas em que perdemos um jogo, mas alcançamos outras
coisas. O ganhar não é tudo”, conclui.

DESPORTO EM PENAFIEL

VÍTOR SANTOS É VICE-CAMPEÃO
NACIONAL DE CICLOCROSSE

O penafidelense Vítor Santos
(Axpo/FirstBike Team/Vila do
Conde) é o novo vice-campeão nacional de ciclocrosse.
Depois de, numa fase inicial de
corrida, Vítor Santos ter ficado na
perseguição a um trio que se destacou na frente, formado por Mário
Costa, Miguel Salgueiro (LA Alu-

mínios-LA Sport) e Ricardo Marinheiro (Clube BTT Matosinhos),
o penafidelense acabou por fazer
uma excelente progressão em direção aos lugares da frente e acabou
por cortar a linha de meta a 15 segundos do vencedor, aproveitando
uma falha nos travões da bicicleta e
a subsequente queda de Salgueiro,
que acabou por assegurar o terceiro
lugar a 36 segundos do líder, com a
bicicleta ao ombro.
Entre as senhoras, Joana Monteiro, colega de equipa de Vítor Santos,
ficou em segundo, a dois minutos
e 25 segundos da campeã nacional
Ana Santos, e Daniela Pereira (Clube BTT Matosinhos) fechou o pódio
a 5 minutos e 9 segundos do primeiro lugar.

CUSTÓDIO COSTA CONQUISTA
OITO MEDALHAS EM TORNEIO
DE ARTES MARCIAIS
O penafidelense Custódio Costa
conquistou oito medalhas na Taça
Tradicional de Kempo, prova organizada pela Federação Portuguesa
de Lohan Tao Kempo e que se mostrou memorável para o atleta.

+40 Anos-Masculino-Castanhos e
Negros). A medalha de bronze foi
arrecadada em Formas com Armas
Hard (40+Anos-Masculino-Castanhos e Negros).

Entre as medalhas, uma é de
ouro, em Formas Criativas com
Armas e Formas Criativas de Mão
Vazia (ambas entre 18+ Anos). As
medalhas de prata são seis, a saber
Formas com Armas Soft (40+Anos-Masculino-Castanhos e Negros),
Formas Sino-Vietnamitas (Tradicional, Moderno, com Armas Moderno e com Armas Tradicional entre
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