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“ACHO QUE FIZ
UMA CARREIRA
FANTÁSTICA
PARA AQUILO
QUE ACREDITAVA
SER”
Rui Caetano terminou a sua carreira
futebolística aos 29 anos para se dedicar por
inteiro aos negócios de família
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CÂMARA DE PENAFIEL CONTRA
EXPLORAÇÃO MINEIRA NA REGIÃO
• TEXTO : ARMINDO MENDES / TAMEGASOUSA.PT

A Câmara de Penafiel protestou junto
da Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG) por não ter sido consultada, previamente, sobre uma exploração de minérios na região requerida por uma empresa, segundo fonte do município.
Segundo a autarquia, o processo avançou já para consulta pública, sem que
aquela edilidade do distrito do Porto “tenha sido informada ou sequer contactada”
pela direção-geral.
Acrescenta a câmara que, além de uma
exposição sobre a matéria enviada à
DGEG, admite avançar “com outras medidas em todas as instâncias possíveis” para
evitar, “por todos os meios”, que a exploração mineira venha a ocorrer.
A empresa Beralt Tin and Wolfram Portugal S.A. requereu a celebração de contrato administrativo para atribuição direta de concessão de exploração de depósitos
minerais de ouro, prata, cobre, chumbo,
zinco, estanho, tungsténio e outros minerais associados, denominado “Banjas”,
em território dos municípios de Penafiel,
Paredes e Gondomar, todos no distrito do

“É inadmissível a
publicação do aviso sem
que os municípios sejam
consultados e ouvidos,
tratando-se de uma
matéria tão sensível”
Porto. Nos casos de Paredes e Gondomar
são abrangidas áreas ambientalmente
protegidas incluídas no parque das Serra
do Porto.
Em Penafiel, a exploração abrange as
freguesias de Capela e Rio Mau, na zona
sul do concelho, sublinhando que “porá
certamente em causa a qualidade de vida
das populações”, o que motivou o presidente da autarquia, Antonino Sousa, a pedir à tutela que “seja indeferido o pedido
de exploração mineira”.
“A Câmara Municipal de Penafiel está
totalmente contra [a exploração] e vai contestar por todos os meios a exploração de
minérios na região”, indica-se num comu-

nicado enviado hoje à Lusa, reforçando-se
“estar em aberto o recurso a todas as entidades que possam intervir e salvaguardar
os interesses das populações”.
Neste processo, Penafiel invoca o impacto negativo da situação ao nível das
“zonas ambientais, espécies protegidas,
investimentos turísticos, linhas de água e
património arqueológico”.
“Atendendo à extensão da pretensa
área de exploração requerida, os perigos
ambientais que a médio e longo prazo se
preveem e a consequente degradação da
qualidade de vida e do património natural, ambiental e histórico são preocupantes dado que, no seu conjunto, este é um
território onde a fauna e a flora é variada
e onde podem encontrar-se espécies de
grande valor ecológico, algumas das quais
em processo de extinção”, lê-se ainda no
comunicado no município.
O presidente da Câmara de Penafiel,
Antonino de Sousa, já tinha criticado o
facto de o aviso da tutela ter sido publicado sem previamente aquela autarquia ser
auscultada.
“É inadmissível a publicação do aviso
sem que os municípios sejam consultados
e ouvidos, tratando-se de uma matéria tão
sensível”, sublinhou.
Antonino Sousa faz notar que aquele
procedimento “gera alarmismo entre as
populações, que podia ser evitado”.
O vizinho concelho de Paredes também
já manifestou oposição ao projeto, emitindo um parecer prévio desfavorável à
exploração mineira que a empresa Beralt
Tin and Wolfram pretende realizar.
Aquela posição decorre, segundo informação daquela autarquia comunicada
à Lusa, do facto de a prospeção apontar
para “um território com um importante
património romano e vestígios arqueológicos de extrema relevância”.
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SINALÉTICA VANDALIZADA EM PAÇO
DE SOUSA ACENTUA CONTESTAÇÃO
DA DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO
• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

Os presidentes das juntas de freguesia
de Paço de Sousa e de Irivo, ambas em Penafiel, condenaram a destruição de sinalética à entrada da vila de Paço de Sousa,
alegadamente vandalizada em contestação
à delimitação entre os territórios das duas
localidades vizinhas.
O traçado da atual delimitação é contestado sobretudo por Irivo, que indica que o
local em questão pertence ao seu território,
onde se inclui o Memorial de Ermida, um
monumento que consta do brasão da freguesia.
O presidente da Junta de Freguesia de
Paço de Sousa, Adelino de Sousa, disse ao
Penafiel Magazine que a destruição da sinalética na Avenida da Liberdade (E.M.
103-6), do lado de Irivo, é uma de duas colocadas na semana passada para assinalar
os limites da vila e que a sua destruição foi
descoberta na manhã de domingo.
O autarca adiantou que, “aparentemente, há quem entenda que o local pertence
àquela freguesia”, sublinhando, contudo,
que desconhece quem seja o responsável
pelo ato.
“A queixa foi apresentada contra desconhecidos porque, por muito que desconfiemos, não podemos apresentar nomes,
como é evidente”, acrescenta.
O presidente da junta de freguesia frisou
não haver dúvidas quanto à localização da
rotunda em território administrativo de

Paço de Sousa, referindo que o local assim
está assinalado na carta administrativa.
Segundo aquele documento, a rotunda
em questão encontra-se “claramente” em
Paço de Sousa.
Adelino de Sousa disse ainda desconhecer qualquer processo de contestação
quanto à localização ou que tenha sido
contactado, formalmente, no sentido de resolver a questão.
PESSOAS DE IRIVO ESTÃO “TRISTES”
COM O SINAL, AFIRMA AUTARCA
Contactado pelo Penafiel Magazine, o
presidente da Junta de Freguesia de Irivo
começou por condenar o ato de vandalismo, mas diz que percebe que haja pessoas
na sua freguesia que se sintam “tristes”
com a colocação da sinalética, acrescentando que o problema tem origem na administração central, “que fez um erro na delimitação do território”.
José Miguel Fernandes explicou que,
apesar do que mostra a carta administrativa, aquela rotunda está, na realidade, em
Irivo.
“Os limites foram mal estabelecidos pela
administração central, porque inclui em
território de Paço de Sousa o Memorial de
Ermida, um monumento histórico de Irivo
que, aliás, consta no brasão da freguesia”,
anota, sublinhando ser “irrisório” aceitar

que aquele monumento pertença a Paço de
Sousa.
O autarca de freguesia defende que a
divisão territorial deveria alinhar-se pelo
eixo central das estradas e não como está
atualmente desenhada.
“As pessoas ficaram tristes com a instalação do sinal. Não é uma questão de alguém contra alguém, mas sim de defender
a identidade cultural, sobretudo”, anotou.
José Miguel Fernandes acrescenta que a
questão da delimitação do território já foi
abordada, no passado, entre as duas autarquias, com contactos efetuados a partir de
2013.
“O executivo de Paço de Sousa da altura
assumiu logo que o local pertencia a Irivo e que iria resolver o problema”, afirma.
Porém, desde então, o assunto tem sido ignorado por aquela autarquia de freguesia”,
explica, acrescentando:
“Temos falado, informalmente, com o
atual executivo de Paço de Sousa, no sentido de resolver o assunto, mas sem sucesso.
Mas quando chegamos a esta situação, é
obvio que tomamos uma posição de força,
ao lado da nossa população. Não estamos
contra ninguém de Paço de Sousa, apenas
defendemos os interesses e a identidade
das pessoas de Irivo que reconhecem, e
sentem, que aquele local é deles e, no meu
entendimento, têm toda a razão”.
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AE PENAFIEL ADAPTA EVENTOS
AO CONTEXTO PANDÉMICO
E DINAMIZA ECONOMIA LOCAL

A Associação Empresarial de Penafiel
(AEP) anunciou que vai retomar a realização dos eventos habituais ao longo deste ano, mas adaptados ao contexto pandémico e haverá novos para dinamizar a
economia local.
O mês de maio foi o escolhido para retomar com uma novidade. Trata-se da
organização de um mercado de produtos
frescos locais, que terá a frequência mensal (último sábado de cada mês) e que visa
o apoio direto aos produtores agrícolas do
concelho de Penafiel que também viram
no último ano o negócio a diminuir. Tem,
ainda, como objetivo incentivar a comunidade a comprar em espaços abertos, seja
para produtos frescos como comércio de
rua e sensibilizar para as questões ambientais, nomeadamente, no uso de materiais recicláveis como os sacos para transportar os produtos.
O mercado ocorrerá no parque de estacionamento da Associação Empresarial de
Penafiel que disponibiliza, ainda, estacionamento gratuito para todos. Esta atividade conta com a parceria da Cooperativa
Agrícola de Penafiel e a Câmara Municipal de Penafiel e será acompanhada de
momentos culturais sempre que houver
essa possibilidade. (música, poesia, entre
outras possibilidades).
Recorde-se que o ano de 2020 trouxe
limitações na organização de eventos devido à pandemia da COVID-19 e a Associação Empresarial de Penafiel (AEP) de
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forma proativa e consciente dos riscos
implicados, decidiu suspender as atividades de dinamização do comércio local que
implicasse aglomerações.
Um ano volvido, a informação sobre a
propagação do vírus é maior e as regras
para controlar a disseminação da doença estão já bem definidas. Assim, surge
a necessidade da AEP estar ainda mais

próxima dos empresários para retomar a
economia.
No final do mês de maio, será reativado o Penafiel Passeio D’Moda Primavera/
Verão em versão digital. Será feita previamente a gravação do desfile com os vários
estabelecimentos aderentes, num espaço
circunscrito às pessoas da organização e
em junho será emitido o desfile em dois
dias por forma a cativar a atenção da
comunidade e divulgar as novidades da
coleção de primavera/verão em vestuário, calçado e acessórios, demonstrando a
qualidade da oferta disponível no comércio local.
Já em setembro, estará de regresso a
Feira da Saúde à cidade de Penafiel, que
será adaptada ao contexto pandémico que
se impuser na altura.
Em outubro, é tempo de promover a
gastronomia do concelho com a segunda
edição do “Petiscando – Concurso gastronómico de Penafiel”. Os restaurantes
aderentes vão mostrar mais uma vez a
criatividade gastronómica e também as
tradições de sempre à mesa.
É também tempo de retomar o Penafiel
Desfile D’Moda Outono/Inverno. Este
evento terá uma avaliação da situação
pandémica mais próximo da data por forma a decidir os moldes de realização, se
presencial ou digital.
O Natal será mais uma vez uma parceria
conjunta entre a Associação Empresarial
de Penafiel, Câmara Municipal e Junta de
Freguesia de Penafiel e que terá o objetivo de sempre, a dinamização do comércio
local, com atividades possíveis à altura e
dentro da avaliação pandémica, se ainda
for necessário.
O ano de 2021 será o início da retoma
da economia local, pelo que é “imperativo
que a AEP consiga criar mais e melhores
campanhas de dinamização. Temos consciência que os eventos que a AEP desenvolve têm impacto na economia local e por
isso queremos que neste ano de retoma
possamos estar mais proativos e junto dos
nossos associados, seja para dinamizar o
concelho como também a região”, assume
Nuno Brochado, presidente da Direção da
Associação Empresarial de Penafiel.

“ACHO QUE FIZ UMA CARREIRA
FANTÁSTICA PARA AQUILO QUE
ACREDITAVA SER”
• TEXTO : DANIELA OLIVEIRA

Rui Caetano concretizou, no início deste
ano, uma das decisões mais difíceis, quando, com 29 anos, decidiu terminar a sua
carreira futebolística.
O derradeiro jogo aconteceu no Estádio
25 de Abril, diante do FC Penafiel, emblema da sua terra que representou, como
profissional, por duas vezes. Envergando
a camisola do Varzim SC, o médio ofensivo Caetano entrou em campo para se despedir dos relvados e assim concluir o seu
percurso futebolístico, com passagem pelas
camadas jovens do FC Porto e um assinalável desempenho como jogador profissional
no FC Paços de Ferreira, Gil Vicente, CD
Aves, FC Penafiel.
Despediu-se com um golo, muita emoção
e um reconhecimento enorme por tudo
quanto vivenciou, como atleta, no futebol, enaltecendo a camaradagem de todos
quantos fizeram parte da sua equipa e respeito por todos os adversários.
Para a história do seu percurso como
atleta profissional de futebol, fica o registo
de 248 jogos, 17 golos, outras tantas assistências, numa carreira promissora que começou, oficialmente, aos 10 anos de idade,
no União Sport Clube de Paredes. Mas o
gosto pelo futebol já começara há mais
tempo.
Rui Miguel Teixeira Caetano nasceu em Paredes,
em abril de 1991 e sempre teve uma ligação de
proximidade com o futebol.
Com apenas 6 anos
já corria atrás da bola,
não tivesse ele exemplos de grandes figuras
na família ligadas a
esta
modalidade
desportiva. O seu
avô materno foi
vice-presidente
do Futebol Clube
de Penafiel e o pai,
Agostinho Caetano,
foi futebolista pro-

www.PENAFIELMAGAZINE.pt 5

fissional também no FC Penafiel e noutros
clubes portugueses e também presidente
do Paredes.
Mais de 20 anos a jogar futebol, Rui Caetano construiu uma sólida carreira profissional. Com 13 anos ingressou nas camadas
juvenis do Futebol Clube do Porto. Durante a sua carreira representou clubes como
o Paços de Ferreira, Gil Vicente, Penafiel,
Desportivo das Aves e o Varzim.
No seu currículo consta ainda a participação, pela Seleção Nacional, num Mundial
Sub-20, e pelo FC Paços de Ferreira a participação na Liga dos Campeões e na Liga
Europa.
“Se me perguntassem, no início da minha
vida, quando tinha 10 anos, se acreditava
na carreira que fiz, a reposta era não. Mas
acho que fiz uma carreira fantástica para
aquilo que acreditava ser”, revela.
No entanto, se lhe voltassem a fazer a
mesma pergunta “aos 20 anos, achava que
ia ser um jogador de topo e ter uma carreira muito melhor”, recorda o ex-futebolista.
“A decisão de terminar a carreira futebolística, estando no auge da idade e em plena forma física, foi difícil. Mas há decisões
que temos de tomar e esta foi uma delas”,
explica.
Embora natural de Paredes, Rui Caetano
desde sempre teve uma relação muito forte
com a cidade vizinha de Penafiel.
“São duas cidades que me dizem muito e
eu sinto que sou das duas cidades. Penafiel
e Paredes, para mim, é como se fossem
uma só. Eu estudei em Paredes e em Penafiel, tenho amigos de um lado e de outro,
faço o percurso entre as duas cidades todos
os dias, por isso tenho ambas no coração”,
refere.
Acredita ainda que “atualmente não
exista a rivalidade que se fala entre Paredes e Penafiel. São duas cidades incríveis,
em tempos acredito que possa ter havido,
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mas agora não, só nas brincadeiras com os
amigos”, sorri.
O ex-jogador explica que fez questão de
terminar a carreira em Penafiel, no Estádio
Municipal 25 de Abril.
“Não podia ter sido de outra forma, nem
noutro lugar. Este clube diz-me muito. É o
clube da minha família, o clube da minha
namorada e eu só podia terminar aqui.
Pedi ao presidente do Varzim para acabar a
carreira aqui e devo-lhe um agradecimento especial por me ter deixado concretizar
esse desejo”, conta.
Este último jogo foi ainda mais importante e marcante, porque contou com a
presença da família, que também sempre o
apoiou em todos os jogos, especialmente a
mãe, que segundo o atleta sempre o acompanhou.
“Desde muito cedo que a minha mãe me
acompanhava em todos os jogos. Até quando fui jogar na Liga dos Campões, na Rússia, ela estava lá”, lembra.
“Mesmo sem saber qual seria o desfecho
do jogo, se ia marcar golo ou não, vesti duas
camisolas já com o propósito de, no final,
entregar uma camisola à minha mãe, para
lhe agradecer ter estado sempre comigo.
Terminar desta forma é sair pela porta
grande do futebol”, acentua.
Rui Caetano confessa ainda que “a despedida foi marcante. Os últimos dez minutos de jogo foram a chorar. Foi um domingo marcante e só posso dizer que acabei a
minha carreira como jogador de futebol de
uma maneira muito feliz”.

“O FUTEBOL FOI A MELHOR
LICENCIATURA QUE PODIA
TER TIRADO”
Entrou na faculdade para o curso de
Gestão de Empresas. Ainda não terminou
o curso académico, mas acredita que “o futebol foi a melhor licenciatura que podia
ter tirado”.
A saída do futebol deixa orgulho e gratidão para Caetano: “Fui muito feliz no
futebol e fiz muitas amizades. Sempre fui
muito acarinhado por todos os clubes por
onde passei e, inclusive, pelos clubes adversários”.
Deste percurso destaca o desenvolvimento do trabalho individual, o trabalho
em equipa e a liderança.
“O futebol, sem dúvida, que me deu
muita bagagem para o meu envolvimento
como empresário. Muito do que aprendi no
futebol, aplico-o agora nos negócios, porque as empresas só têm sucesso se tiverem
as melhores pessoas e para termos os melhores temos de saber motiva-los e saber
trabalhar em equipa. Foi isso que aprendi
no futebol. Sou eternamente grato ao futebol”, conclui.
Do futebol destaca dois momentos que
foram os mais altos da sua carreira: jogar a
final do Campeonato do Mundo Sub-20 na
Colômbia, onde defrontou o Brasil e o jogo
da Liga dos Campeões na Rússia, contra o
Zenit.

A VIDA DE CAETANO COMO
EMPRESÁRIO
Terminar a carreira enquanto jogador
de futebol teve o propósito de se “dedicar, a
partir de agora, totalmente à empresa, aos
negócios e ao Grupo M. Caetano, um grupo
empresarial da família”.
Admite que, embora difícil, deixar os relvados foi uma decisão ponderada, em família, e que não foi repentina.
“Esta decisão veio na altura certa. Chegou o momento de abraçar os projetos da
família, dar continuidade aos meus - uma
empresa de fitness que conta já com sete ginásios - e começar uma nova fase na vida”,
explica.
Desde cedo que Rui Caetano já se desenvolvia como empresário. Também nesta
área seguiu as pisadas do pai que, depois
de deixar o futebol, enveredou pelo mundo
dos negócios e tem construído um grupo de
empresas em grande expansão.
Aos 22 anos, Caetano já tinha cerca de
150 pessoas a trabalhar com ele, na área do
fitness, e foi nessa altura que percebeu que
o seu foco não era só o futebol.
Enquanto jogador, admite ter tido várias
propostas para assinar com outros clubes,
fossem internacionais ou clubes portugueses da Primeira Liga, mas “acabava sempre

por não aceitar, porque não queria deixar
o que estava a construir além do futebol e
também porque queria ficar perto de casa”.
Decidiu, por isso, ajudar a criar valor ao
grupo empresarial da família. Confessa que
o pai desde há muitos anos lhe pedia que o
acompanhasse nos negócios. Atualmente a
empresa conta com 14 obras de construção
em desenvolvimento e em cidades como
Paredes, Penafiel, Porto, Gaia, Maia e Matosinhos. No ramo hoteleiro, o grupo M.
Caetano tem dois hotéis em Penafiel.
Rui Caetano gere um total de sete espa-

UM POSSÍVEL REGRESSO
AO FUTEBOL

ços de fitness. Brevemente irá abrir outro
ginásio em Penafiel, bem como um clube
de padel.
Embora o grupo tenha mudado a sua
sede para o Porto, Rui garante que continuam “a desenvolver obras em Penafiel e
em Paredes. Sempre investimos na região e
assim continuaremos”.
A empresa familiar, para além de se dedicar ao ramo da construção e imobiliária,
está também a desenvolver negócios na
área da saúde, dos eventos, turismo e do
fitness.
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Rui Caetano, um apaixonado por
futebol que termina a carreira futebolística precocemente, não descarta
a hipótese de voltar ao mundo do futebol.
Admite que não vê o seu regresso enquanto treinador ou dirigente,
mas acredita que “daqui a uns anos
possa vir a ser presidente de um clube de futebol”.
“Como adoro futebol e também a
parte de gestão empresarial, nomeadamente gestão de pessoas, acredito
que um dia possa vir a ser presidente de um clube, mas não para já, pois
entendo que a realização desse propósito deve concretizar-se no clube
da terra”, ressalva.
Até lá, Caetano vai dedicar-se aos
negócios e ajudar a levar mais longe
o nome do grupo M. Caetano, recordando, com nostalgia, os anos que
viveu a pisar os campos de futebol e
todas as boas memórias que estes lhe
trouxeram.
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CENTRO DE VACINAÇÃO PODE VACINAR
ATÉ 750 PESSOAS DIA
O Agrupamento de Centros de Saúde
(ACeS) Tâmega II – Vale do Sousa Sul abriu,
no início mês de março, os centros de vacinação para a covid-19 de Penafiel e Paredes,
cada um com capacidade para vacinar até
750 pessoas por dia.
Os dados foram revelados aos jornalistas
pelo diretor daquele AceS, Fernando Malheiro, na visita ao equipamento montado
no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo,
no concelho de Paredes, distrito do Porto.
Aquele centro de vacinação, assim como
o de Penafiel (montado no pavilhão de exposições), conta com quatro postos de vacinação, zona de recobro, zona de acolhimento e espera e gabinete médico.
Fernando Malheiro previu que a dimensão dos centros de vacinação montados em

Penafiel e Paredes, complementados pelo
centro de saúde de Castelo de Paiva, que
também integra o ACeS e tem capacidade
para administrar a vacina a 200 pessoas
por dia, serão capazes de, até setembro,
abrangerem 90% dos cerca de 180 mil habitantes dos três concelhos. Isto, ressalvou,
caso haja vacinas suficientes.
No caso de Paredes, a câmara assegura
o transporte aos munícipes que necessitarem.
O vereador da Saúde da autarquia, Paulo
Silva, disse aos jornalistas que o espaço disponibilizado pelo município tem capacidade para corresponder às necessidades, mas
reúne condições para ser ampliado se isso
for solicitado pelas autoridades de saúde.

PENAFIEL HOMENAGEOU PROFISSIONAIS DE
SAÚDE EM DIA DE ANIVERSÁRIO CIDADE
A Câmara Municipal de Penafiel assinalou, a 3 de março, mais um aniversário de elevação a cidade, comemorando
251 anos de existência, numa cerimónia
solene, com transmissão online, que contemplou uma homenagem com distinção municipal aos profissionais de saúde.
Neste dia celebrativo e de grande expressão para o Município de Penafiel, o
treinador Abel Ferreira, o antigo provedor da Misericórdia, Júlio Manuel Mesquita (a título póstumo) e o artista plástico Luís Mendes, receberam a Medalha de
Ouro do Concelho de Penafiel.
Como já é habitual, um dos momentos
altos da Sessão Solene Evocativa da data
é a entrega das Medalhas Honoríficas a
instituições e personalidades de prestígio
do concelho.
Assim, as Medalhas de Ouro do Concelho de Penafiel foram atribuídas a Abel
Ferreira, o treinador de futebol penafidelense que venceu recentemente a Taça
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Libertadores; a título póstumo, a Júlio
Manuel Mesquita, ex-Provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Penafiel; e a Luís
Mendes, artista plástico penafidelense.
Este ano, a entrega das Medalhas de
Mérito Municipais Douradas pretendeu
homenagear os heróis dos nossos dias –
os profissionais de saúde -, que estão, há

um ano, na primeira linha na luta contra
o Covid-19 e que tudo têm feito para salvar vidas. Com esta atribuição simbólica,
o Município de Penafiel enaltece e agradece o trabalho e a bravura destes seres
humanos demonstrada sempre, mas em
especial, nestes tempos difíceis de pandemia.

SOLIDARIEDADE

• TEXTO E FOTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

“PENAFIEL
SOLIDÁRIO”
APOIA MAIS
DE DUAS
CENTENAS
FAMÍLIAS
Um grupo de cidadãos de Penafiel arrancou, no início de março, com uma iniciativa
que visa apoiar com produtos de primeira
necessidade famílias do concelho que se encontram em situação de vulnerabilidade por
causa da pandemia da codiv-19.
Desde o arranque, o “Penafiel Solidário”
está a apoiar mais de 200 agregados familiares que, por razões diversas, estão com carências, sobretudo ao nível alimentar, explicou
ao PENAFIEL MAGAZINE a coordenadora
do projeto.
“Só no primeiro fim de semana em que
anunciamos a criação do grupo, recebemos
52 pedidos de apoio”, adiantou Fátima Garcez,
acrescentando que “deram resposta” a todos,
na mesma semana.
O grupo, oriundo de um outro criado no início de fevereiro e que abrange todo o vale do
Sousa, optou por uma forma diferenciada e
mais focada em atuar no concelho, sublinha.

Cabazes com
mais produtos
porque situações
não evoluem
“para melhor”
Fátima Garcez explica que, no arranque do projeto, o grupo percebeu que a
situação de carência de muitas das famílias se iria prolongar por mais tempo.
Em resposta, decidiu fornecer cabazes
com bens essenciais para 15 dias, mas
adiantou que pelas informações que tem
recebido, recentemente, vai ser necessário aumentar a quantidade para o dobro.
“Para muitos, a situação em que se encontram não evoluiu para melhor e será
necessário prolongar a ajuda. Nesse sentido, estou a ponderar propor ao grupo,
em breve, que se aumente a quantidade
de produtos para durar um mês”, acrescenta.
Os grupos informais de cidadãos são
uma fonte de ajuda importante para
muitas famílias, defende a responsável
pelo projeto, particularmente para aqueles que, por diversas razões, não são reconhecidos como uma situação oficial de
carência.

Apesar do trabalho das entidades oficiais ser “notável e eficaz”, frisa, há demoras e impedimentos à prestação de
apoios formais, como no caso da validação da situação de carência económica.
“Para qualificar, o agregado terá que
provar que está nessa situação há pelo
menos três meses”, explica.
Por outro lado, o problema também
afeta famílias que aguardam pelo início
do apoio concedidos no âmbito do programa de layoff, por exemplo, em casos
de baixa médica ou naqueles de desemprego parcial no agregado.
“Há ainda aquelas famílias que decidem canalizar o pouco que têm ou recebem para pagar as suas dívidas, porque
não querem que as despesas se acumulem. Contudo, para o fazer, cortam na
alimentação”, explana.
A coordenadora do “Penafiel Solidário”
sublinhou, ainda, que há um crescente
receio do desemprego entre as famílias
que apoia, que temem que as empresas
não regressem à atividade ou que os seus
postos de trabalho sejam eliminados.
Alerta, ainda, para a necessidade de
se rever e prolongar as moratórias no
pagamento de rendas e a suspensão dos
despejos, porque, afirma, “há sinais” que
alguns agregados podem ficar sem habitação, a partir de setembro.
“Já temos assinalados seis casos de
famílias que receberam informação de
que os seus contratos de arrendamento
não serão renovados. Se estes programas não forem atualizados, tememos
que estas pessoas acabem por ficar sem
um teto sobre as suas cabeças”, conclui.
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Cooperação
com Junta de
Freguesia
de Penafiel
“essencial”
para objetivos
do projeto
Nesse sentido, realizaram uma parceria com a Junta de Freguesia de Penafiel
que disponibilizou à equipa de coordenação e voluntários um espaço de armazém, na sua sede.
A cooperação, acrescenta a responsável, permite ainda o acesso a informação
fidedigna sobre o trabalho que as entidades oficiais estão a realizar, na mesma
área de atuação.
“É muito importante na fase de triagem
para fazer uma distinção entre quem,
por causa da pandemia, precisa de ajuda
e quem já estava referenciado, por outras
razões”, afirma, acrescentando que a autarquia também disponibilizou a sua frota de veículos na distribuição dos cabazes
e recolha de donativos.
O “Penafiel Solidário” apoia-se na ajuda
de doadores, alguns de fora do concelho,
e de um grupo de 15 voluntários que organiza o processo de realização de cabazes, entre outras atividades.
Conta ainda com uma plataforma de
contato e informação na rede social Facebook e uma rede de cinco pontos de recolha na cidade de Penafiel, que irá alargar,
em breve.
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SOLIDARIEDADE

FREGUESIA BOELHE
E IPSS LOCAL APOIAM
FAMÍLIAS DURANTE
PANDEMIA
• TEXTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

A Junta de Freguesia de Boelhe está a
realizar várias atividades de apoio à população em tempos de pandemia, nomeadamente com o transporte diário de várias
crianças para o Agrupamento de Escolas
de Penafiel Sudeste.
Artur Teixeira sublinhou que a Junta
presta ainda outros apoios, nomeadamente
na distribuição de máscaras à população e
que disponibiliza serviços, de forma gratuita, na sede de junta.
“Temos serviços de terapia da fala, terapia ocupacional e de psicologia, para as
crianças de Boelhe, sem custos”, acrescenta.
O autarca anotou ainda que aquela autarquia disponibiliza outros apoios, nomeadamente na área alimentar e dos bens essenciais a dezenas de famílias, numa parceria
com a Associação Para o Desenvolvimento
de Boelhe, da qual também é o presidente
da direção.
“Há algumas famílias que estão de quarentena a quem levamos alimentos já confecionados e também distribuímos dezenas

de cabazes de bens essenciais a outras famílias”, adianta.
Com o apoio de uma empresa do ramo da
pastelaria, a Junta também realiza a distribuição, às quartas e sábados, de bolos e
outros doces, “mas sem natas ou chocolate”,
às crianças da freguesia.
Segundo o autarca, há famílias de Boelhe
que estão a passar por um mau momento,
mas que algumas “não encontram a coragem para pedir apoio”.
“Nesses casos, acabamos por ser nós
próprios a tomar a iniciativa, algumas vezes por conhecimento próprio, outras por
alertas de vizinhos ou referenciados pela
Câmara de Penafiel”, acrescenta.
Desde o primeiro confinamento, no ano
passado, tanto a autarquia como a Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS) da freguesia, têm-se desdobrado em
esforços em apoiar famílias da freguesia,
chegando a realizar pagamentos de contas
de eletricidade e saneamento, entre outros.
“É um apoio constante e que não abrandou desde o ano passado, em que a junta de
freguesia está a distribuir cerca de 70 cabazes por mês”, anota, acrescentando que a
IPSS entrega outros 50, no mesmo período.
Em jeito de conclusão, Artur Teixeira
relembrou que a associação tem em curso
uma obra importante para aquele território, um Centro de Dia pensado para apoiar
a população idosa da freguesia.
“É importante para Boelhe, porque temos
uma população idosa e alguns casos de pobreza que precisam de ter algum apoio”,
anota, acrescentando que espera poder
inaugurar a nova valência em meados de
abril próximo.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENAFIEL

PROVEDOR QUER PROJETAR
INSTITUIÇÃO SEM PERDER DE VISTA
A SUA “MISSÃO FUNDAMENTAL”
• TEXTO E FOTO : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

O novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel afirmou, em entrevista ao PENAFIEL MAGAZINE, que o
seu mandato será pautado por projetar
a instituição “com olhos de ver ao longe”,
mas sem perder de vista os objetivos fundamentais da sua missão.
Joaquim Barbosa Esteves, de 73 anos
de idade e natural de Paço de Sousa, reassumiu o cargo em eleições realizadas no
final de dezembro de 2020, após um breve
período como provedor em substituição,
depois do falecimento do antigo provedor
Júlio Mesquita, em junho do ano passado.
Na altura, o antigo vice-provedor disse
que assumia, temporariamente, a direção
para evitar eleições antecipadas e para dar
continuidade aos projetos entretanto lançados.
Acrescentou, ainda, que não se iria candidatar ao sufrágio marcado para dezembro de 2020, afirmando que já tinha dado
uma década da sua vida à Misericórdia. E
apontou que “devia ser obrigatório a todos
os irmãos passar pelo cargo, para ficarem
a par das dificuldades e trabalho necessários” na direção de uma das mais antigas
instituições de Penafiel, com mais de cinco
séculos de existência.
“Hoje continuo a defender o mesmo, que

as futuras direções deviam ser feitas em
rotatividade”, adiantou ao PENAFIEL MAGAZINE, frisando que uma boa parte da
sua vida foi dedicada ao associativismo,
tendo passado por várias instituições do
concelho e que, agora, tinha “o direito de
escolher” o que quereria fazer com o resto
da sua vida.
Contudo, explica, que a reação às declarações, tanto dentro da Misericórdia como
da sociedade civil de Penafiel, foram uma
“surpresa”.
“Recebi vários telefonemas de Irmãos
que me questionavam e, sobretudo, desacordavam da decisão de não me candidatar”, explica, acrescentando que o suporte
para uma eventual candidatura também
emanava fora de portas da instituição.
“Uma delas foi do presidente do executivo da Câmara de Penafiel (Antonino de
Sousa) que disse que eu tinha provas dadas e que era a pessoa certa para liderar
a Santa Casa da Misericórdia de Penafiel”,
acrescenta.
Os votos de confiança ajudaram a reverter a sua decisão inicial, adianta, e rapidamente começou a construir uma lista com
vista, sobretudo, a uma gestão eficaz.
“Temos que ter, sobretudo, alguma paciência e capacidade de pensar, mas tam-

bém um bom corpo administrativo e um
quadro técnico à altura. Nesse caso, não
custa assim tanto ser provedor”, anota.
COVID-19: INSTITUIÇÃO PASSOU
POR UM MOMENTO DIFÍCIL, MAS
ULTRAPASSOU O DESAFIO
O novo provedor, que assume o cargo
por quatro anos, recordou ainda os “momentos difíceis” que se abateram sobre
dois dos três lares da instituição, logo no
início do ano, que registaram surtos de covid-19 entre a sua população.
As infeções ocorreram nos lares Santo
António e São Martinho, revela, e foram
contidos graças aos esforços “extraordinários” de colaboradores e o trabalho “incansável” da delegada de saúde de Penafiel.
Adiantou que em ambos os lares procederam ao isolamento dos casos de infeção
e que todos os utentes afetados recuperaram.
Anota, ainda, que se registaram, na altura, duas mortes, mas por “causas não
relacionadas” com a covid-19.
“Estou consciente que esta situação sensibilizou os colaboradores, porque ainda
hoje, já com essa situação ultrapassada,
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mantêm o mesmo rigor e atitude”, sublinha.
O provedor explica que, entretanto, diligenciou um programa que permite a visita
de familiares, mas sem contato, uma vez
por semana e com hora marcada.
Recorda, por outro lado, que a experiência tem implicações no futuro, alertando
as pessoas para a importância de evitar,
sobretudo, o “facilitismo”.

CONTINUIDADE E SUSTENTABILIDADE ORIENTAM O PROJETO PARA
OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS
Joaquim Barbosa Esteves afirma que,
com o seu mandato, pretende dar continuidade a vários dos projetos entretanto
lançados, numa ótica de manter a sustentabilidade do projeto e, ao mesmo tempo,
providenciar as melhores condições possíveis, tanto a utentes como colaboradores.

PENAFIEL MAGAZINE Nº 33 DE 29/03/2021

12 penafiel magazine

Muito em breve, recorda, vai inaugurar
uma Cozinha Universal que será responsável pela confeção de refeições para os
três lares da Misericórdia e o Serviço de
Apoio Domiciliário (SAD).
A obra, orçada em cerca de um milhão
de euros, justifica-se por uma questão de
economia e de sustentabilidade, adianta,
reforçando que a instituição já é autossuficiente em vários aspetos da alimentação,
nomeadamente com a produção própria
de grande parte dos vegetais que utiliza.
Para o lar São Martinho, indica que a
Misericórdia tem um projeto em vias de
arrancar para a renovação do sistema de
aquecimento e a instalação de painéis solares, um investimento que visa, sobretudo, “uma maior poupança na conta energética”.
No lar Oliveira Mendes, a instituição
tem planeada uma expansão sob a forma de uma nova ala para acolher utentes
afetados com problemas na área da saúde
mental e uma requalificação das atuais
instalações.
O projeto, orçado em cerca de um milhão de euros, aguarda aprovação e lançamento a concurso, sublinha.
Em cima da mesa, e a aguardar uma
série de autorizações, está também a renovação de um edifício em frente à Igreja
Matriz de Penafiel de que a Misericórdia é
proprietária e que pretende converter em
apartamentos para arrendar.
O provedor adianta que as receitas provenientes serão mais uma fonte de rendimentos que vai contribuir para reforçar as
contas da instituição.

PROJETAR A INSTITUIÇÃO, MAS
SEM PERDER DE VISTA A “MISSÃO
PRINCIPAL”
Segundo o atual provedor, algo em que
se falou, na altura da constituição da lista
às eleições, era de projetar a Misericórdia
“com olhos de ver ao longe”.
“Mas não podemos fugir àquilo que é
a nossa missão principal, nomeadamente
termos as melhores condições possíveis,
sobretudo que nunca falte nada aos nossos funcionários e colaboradores e que os
utentes sejam bem servidos”, explica. E
acrescenta:
“Recentemente, fomos abordados por
um casal do Porto que aqui procurava os
nossos serviços. Questionei, por curiosidade, as razões por nos escolher e explicaram que tínhamos sido recomendados por
um responsável pela área social de um dos
hospitais do Porto. Para mim, é uma satisfação imensa saber que a Santa Casa da
Misericórdia de Penafiel é uma instituição
recomendada na região”.
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PENAFIEL TRADIÇÕES

PENAFIEL MANTÉM
IDENTIDADE VIVA DAS TRADIÇÕES

Desde as Endoenças - evento secular
de turismo religioso ímpar, que ilumina
as margens do rio Tâmega com milhares
de tigelinhas na quinta-feira santa – até
ao São Martinho – feriado municipal que,
todos os anos, traz milhares de pessoas à
cidade penafidelense para provar o vinho novo e comer as castanhas assadas -,
Penafiel é uma terra de tradições fortes.
Infelizmente, desde que a pandemia
atingiu o mundo em geral e o nosso concelho em particular, todas as festividades
e celebrações que fazem parte da agenda
municipal tiveram que ser suspensas ou
adiadas. Contudo e apesar da impossibilidade de se realizarem fisicamente, tal
como as conhecemos, a pandemia não impediu que fossem lembradas e celebradas
simbolicamente, até pela elevada importância para o sentimento de pertença da
comunidade.
Os eventos, que atraem milhares de
pessoas às ruas de Penafiel, foram repensados e realizados para manter vivas
as tradições que tanto significam para a
população local e para todos aqueles que
visitam a cidade nestas alturas.
A criatividade e a tecnologia vieram ajudar a manter esses costumes, a combater

o isolamento social provocado pela pandemia e dar a conhecer o vasto e riquíssimo
património histórico de Penafiel.
Ainda em choque com os primeiros impactos da pandemia e resguardados pelo
primeiro confinamento, as Endoenças não
puderam sair, como sempre aconteceu, à
rua. Mas a força da tradição manteve-se
e a Câmara de Penafiel, simbolicamente,
colocou cerca de três mil velas, durante
alguns minutos, no cais de Entre-os-Rios,
que no seu conjunto representavam uma
cruz, as silhueta de Jesus Cristo e de Maria, e ainda a frase “Juntos vamos vencer”.
Seguiu-se o Corpo de Deus que, na circunstância de não se poderem realizar as
tradicionais celebrações, não deixou de
sair e preencher a cidade de Penafiel com
vários elementos alusivos a esta tradição
secular com informação, fotografias, vídeos e elementos gráficos sobre a Procissão do Corpo de Deus, da Cavalhada, o
desfile do Carneirinho, os Bailes dos ofícios, a Bicha Serpe, o Estado de S. Jorge e o
Carro Triunfal.
Também o Dia dos Avós, a Agrival, a
Sessão Solene do 25 de abril e o Dia Internacional do Idoso foram lembrados e
assinalados através das redes sociais do
Município.
No Dia dos Avós - uma data especial
que, todos os anos, é assinalada com muita animação em Penafiel – foi transmitida
uma reportagem especial “Dia dos Avós Penafiel” no facebook e youtube do Município de Penafiel e também na LocalVisão
TV. Nesta reportagem participaram alguns protagonistas, como os familiares de
Ana Elisa Couto, mentora deste dia.

• ENDOENÇAS
• CORPO DE DEUS
• DIA DOS AVÓS
• AGRIVAL
• ESCRITARIA

Em agosto, promoveu-se a iniciativa
on-line “Recordar a nossa Agrival” com
a publicação e partilha de reportagens e
fotografias de momentos alusivos a este
certame que já faz parte da identidade de
Penafiel, do Vale do Sousa e do Norte do
País.
Também o Dia Internacional do Idoso foi
assinalado pelo Município de Penafiel, em
parceria com as IPSS’s do concelho, através da publicação de vídeos, no facebook,
com testemunhos dos nossos seniores (os
protagonistas desta data tão especial).
Ainda em outubro o Festival Literário
Escritaria reiventou-se para que, com todas as cautelas e normas da Direção Geral de Saúde na contenção da pandemia,
pudesse fazer eco das palavras e homenagear mais um autor de língua portuguesa.
Neste ano tão atípico, a Escritaria homenageou o escritor e jornalista Mário Zambujal e fez honras dos 50 anos de carreira
na rádio de Fernando Alves.
“Penafiel orgulha-se de ser dos poucos
territórios, que mesmo com a pandemia
do COVID 19, conseguiu adaptar-se a esta
situação sensível e não esqueceu as suas
tradições e as suas origens”, acentua Antonino de Sousa, presidente da Câmara
Municipal de Penafiel.
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ENDOENÇAS
ASSINALADAS
COM MENSAGEM
DE ESPERANÇA
Embora não realizada como habitualmente, com a reunião de milhares de
pessoas na véspera da sexta-feira santa
nas margens dos rios Tâmega e Douro, as
Endoenças foram assinaladas de forma
simbólica como uma mensagem de fé e
de esperança.
De forma a manter viva uma tradição
de há mais de 300 anos, o município de
Penafiel colocou cerca de 3.000 velas acesas, durante alguns minutos, no cais de
Entre-os-Rios, que no seu conjunto exibiram uma cruz, a silhueta de Jesus Cristo
e de Maria, e ainda a frase “Juntos vamos
vencer”.
Um momento simbólico que foi exibido
através da comunicação social e dos canais de comunicação do Município.
O presidente da Câmara Municipal de
Penafiel, Antonino de Sousa, destacou as

O Município de Penafiel assinalou, a 26 de
julho, o Dia dos Avós de
forma diferente devido
à pandemia de covid-19
com a realização de uma
reportagem especial “Dia
dos Avós - Penafiel” no
facebook e youtube do
Município de Penafiel e
também na LocalVisão
TV. Nesta reportagem
participaram alguns protagonistas, como os familiares de Ana Elisa Couto,
mentora deste dia.
Todos os anos, o município junta milhares de
avós e netos, no Parque
da Cidade, numa festa em
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Endoenças como sendo “mais do que uma
tradição secular, são um momento único
de união, de fé e de esperança, no fundo,
tudo aquilo, que todos nós, além de saúde,
mais desejamos neste momento”.
“O Covid-19, mudou, temporariamente,
as nossas vidas, mas não vai alterar as
nossas crenças mais profundas como comunidade. O ser humano tem uma capacidade especial de encontrar respostas e
soluções de forma criativa em momentos
difíceis e foi isso que fizemos, ao criar uma
alternativa que mesmo sendo simbólica,
tem o mérito de manter viva a tradição
desta vertente das Endoenças”, realçou.
Habitualmente são milhares de pessoas
que costumam participar, na quinta-feira
da Semana Santa à noite, em Entre-os-Rios, na Procissão dos Passos, o momento
alto das Endoenças, uma das mais antigas,

família, que homenageia os mais velhos. Em
2020, mesmo com as
restrições da pandemia,
a Câmara de Penafiel
não deixou de assinalar
este dia de uma forma
simbólica.
Recorde-se que, o Dia
Nacional dos Avós foi
instituído pela Assembleia da República, em
Junho de 2003, após
inúmeros
contactos
de Ana Elisa de Couto,
uma munícipe de Penafiel, já falecida, que
reclamava desde 1986
a oficialização daquele
dia.

participadas e vistosas manifestações religiosas da região.
Nesse dia, as margens dos rios Douro e
Tâmega são “invadidas” por cerca de 50
mil velas que iluminam as encostas do
Torrão (Marco de Canaveses), Entre-os-Rios (Penafiel) e Sardoura (Castelo de Paiva), conferindo um ambiente quase mágico e contagiante para um momento muito
profundo de fé, mas do qual desfrutam,
enquanto espectadores, milhares de pessoas que, de toda a região, acorrem ao casco urbano, de onde se podem vislumbrar
os inúmeros pontos luminosos (pequenas
tigelinhas com velas).
Nos dois rios navegavam pequenos barcos, denominados “Barcos de Fogo”, que
são iluminados por luzes elétricas. As embarcações saltitam do Douro para o Tâmega e vice-versa, com movimentos coreográficos, acompanhando a evolução da
procissão que se faz a partir do Torrão em
direcção a Entre-os-Rios, onde termina.
Apesar da pandemia a memória das Endoenças permaneceu, num gesto de fé e
esperança, e ao mesmo tempo foram inúmeras as pessoas que, para manter a chama, acenderam uma vela.

DIA DOS AVÓS
ASSINALADO COM
TRANSMISSÃO NAS
REDES SOCIAIS

COVID-19 TRANSFORMA
CELEBRAÇÕES DO CORPO
DE DEUS, MAS TRADIÇÃO
MANTEVE-SE

As festividades do Corpo de Deus em Penafiel foram assinaladas de forma diferente, mas com alternativas para que pudesse
ser celebrado e deixar viva a memória de
tempos antigos.
Desta forma, a Câmara Municipal de Penafiel colocou por toda a cidade de Penafiel
vários elementos alusivos a esta tradição
secular com informação, fotografias, vídeos e elementos gráficos sobre a Procissão
do Corpo de Deus, da Cavalhada, o desfile
do Carneirinho, os Bailes dos ofícios, a Bicha Serpe, o Estado de S. Jorge e o Carro
Triunfal.
Quem visitou a cidade de Penafiel por
estes dias, foi convidado a fazer parte de
um circuito de memórias. Nas montras do
comércio local foram colocadas fotografias

antigas e informações que recordam momentos do antigamente.
À janela ou nas varandas, a população
colocou bandeiras ou pequenos estandartes de forma a celebrarem as festas da cidade e do concelho.
“A festa do Corpo de Deus é uma das
maiores tradições seculares de Penafiel.
Apesar de todos os constrangimentos
provocados pelo COVID19, quisemos criar
soluções inovadoras e simbólicas para assinalar os nossos eventos seculares que são
queridos aos Penafidelenses e à sua identidade enquanto povo”, refere o autarca penafidelense Antonino de Sousa.
Diferente foi também a celebração da
Eucaristia no dia 11 de julho. A celebração,
que ocorreu na Igreja Matriz e a bênção à

cidade, do alto do Jardim do Sameiro foram transmitidas em direto nas redes sociais do município.
Esta iniciativa respeitou todas as recomendações das autoridades de saúde, sem
promover os habituais ajuntamentos de
dezenas de milhares de pessoas, que ano
após ano, se deslocam à cidade de Penafiel
para assistir ao desfile do Carneirinho,
à Cavalhada ou à procissão do Corpo de
Deus.
Na Praça Escritaria, no Sameiro, e no
centro da cidade, decorreram exposições
sobre as “Memórias do Corpo de Deus”.
A festa do Corpus Christi, ou Corpo de
Deus, foi instituída no séc. XIII.
Em Portugal, sabe-se que a celebração
do Corpo de Deus remonta pelo menos ao
reinado de D. Dinis, tendo começado a ser
celebrada em 1282, embora haja referencias a tempos anteriores. A partir do início
do séc. XIV que rapidamente passou a ser
festejada em muitas vilas e cidades do Reino. Era, antigamente, celebrada com danças, folias e procissões em que o sagrado e
o profano se misturavam. Representantes
de várias profissões, a serpe, e outros elementos desfilavam pelas ruas, e hoje em
dia Penafiel mantem grande parte da tradição associada à festa do Corpo de Deus,
como por exemplo as danças dos ofícios.
Em Penafiel sabe-se que a celebração do
Corpo de Deus deverá ser bastante anterior ao séc. XVII e à elevação do lugar de
Arrifana de Sousa à categoria de Vila, dizendo-se já em 1657, data do mais antigo
Tombo das Festas do Corpo de Deus que se
fazem por el-Rey nosso senhor neste lugar
de Rifana de Souza, que aqui se realizavam
estas festas por immemorial costume.
O Corpo de Deus de Penafiel reveste-se
hoje de características únicas no país, não
só pela manutenção da secular celebração
desta grandiosa festa da cidade e do concelho, como pela persistência de vários dos
elementos profanos que originalmente a
compunham, unindo-se umbilicalmente à
dimensão sagrada da solenidade.
Reinventando-se ao longo do tempo,
com uma dinâmica própria de adaptação
constante às circunstâncias do devir histórico, a festa do Corpus Christi penafidelense soube manter a singularidade que
a distingue, marcando profundamente
a identidade e a memória colectiva desta
comunidade, e constituindo-se como uma
importante referência do património imaterial local, único no país.
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MEMÓRIAS
QUE FICAM DA
AGRIVAL
ESCRITARIA HOMENAGEOU MÁRIO
ZAMBUJAL E ASSINALOU OS 50 ANOS
DE CARREIRA DE FERNANDO ALVES
Em outubro, a Escritaria homenageou
o escritor e jornalista Mário Zambujal,
descrito como “um dos mais carismáticos
prosadores portugueses”.
Com parâmetros diferentes das edições
anteriores, devido à conjuntura que o país
atravessava pela pandemia da Covid-19, a
13º edição deste extraordinário festival literário trouxe novidades e ganhou outra
dimensão através das plataformas digitais.
Por estes dias, a sua vida e obra “contaminou” Penafiel, e a cidade foi transformada em torno do escritor homenageado,
com alusões nas montras, exposições, arte
de rua, teatro e música.
O festival literário decidiu também nesta edição, que coincidiu com as comemorações dos 250 anos de elevação de Penafiel
a cidade, assinalar os 50 anos de carreira
na rádio de Fernando Alves, numa conversa ‘intimista’ e no reconhecimento público ao ‘poeta da rádio’ que tem sido uma
presença assídua no festival.
Mesmo em condições especiais provocadas pela pandemia, Penafiel manteve mais
uma edição do Escritaria de “forma a satisfazer os penafidelenses e os visitantes
que tanto acarinham o Festival literário”.
“Vai o meu abraço [a Penafiel] que tem
dado um extraordinário exemplo, porque
as grandes ideias culturais não têm só que
morar em Lisboa e no Porto”, disse Mário
Zambujal, acentuando que “Penafiel mantém, há tantos anos, um festival com uma
extraordinária originalidade”.
“Eu andei pelas ruas de Penafiel e esta
multiplicidade de gestos amigos que se
veem em cada esquina, em cada cartaz,
em cada momento torna este festival ori-
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ginal em relação a todos os festivais”, reforçou.
Os escritores homenageados do Escritaria, em Penafiel, recordam o festival literário com saudade e gratidão e pedem
que não se desista. Lídia Jorge, Pepetela,
Manuel Alegre, Pilar del Rio (Fundação
José Saramago), Alice Vieira, Mário de
Carvalho, Mário Cláudio e Mónica Baldaque (filha de Agustina), enviaram textos
com mensagens encorajadoras dedicadas
às pessoas de Penafiel.
Num momento difícil que o Mundo e
Portugal atravessam, os autores homenageados pelo Festival Literário Escritaria
não se esqueceram de Penafiel e dirigiram
a todos os penafidelenses apelos e mensagens de esperança em dias melhores.
A Escritaria, que completou 13 edições,
é o único festival literário que se dedica
a homenagear um escritor vivo de língua portuguesa. Durante uma semana, a
cidade de Penafiel transforma-se e é impossível não “tropeçar” na obra e na vida
do autor homenageado, com dezenas de
iniciativas desde teatro, animação de rua,
exposições, apresentação de livros, música
e muito mais.

Em agosto, promoveu-se a iniciativa
on-line “Recordar a nossa Agrival” com
a publicação e partilha de reportagens e
fotografias de momentos alusivos a este
certame que já faz parte da identidade de
Penafiel, do Vale do Sousa e do Norte do
País.
Apesar de não ser possível a realização
de mais uma edição da AGRIVAL – Feira
Agrícola do Vale do Sousa, devido a todas
as contingências provocadas pela pandemia do Covid-19, entendeu a Câmara Municipal de Penafiel não deixar passar em
branco a data e lembrar, ao longo da semana em que estava prevista a realização daquela que seria a 41ª edição da AGRIVAL,
alguns dos momentos mais marcantes
deste importante certame.
A Agrival acolhe num espaço superior
a 25.000 metros quadrados, expositores
ligados à agricultura, gado, mas também
inúmeras áreas de negócio como maquinaria, agro-indústrial, sector automóvel,
imobiliária, gastronomia, novas tecnologias, artesanato ou serviços, entre outros.
Durante os 10 dias, o certame, que recebe milhares de visitantes, oferece, além da
vertente expositiva, concertos de artistas
e grupos nacionais e regionais divididos
pelos dois palcos, diversos espaços de gastronomia, provas de degustação e concursos dedicados a produtos tradicionais, tais
como o da cebola e do melão casca de carvalho, entre outros.
“A Agrival faz parte do nosso ADN. É
uma iniciativa que nos enche de orgulho
e de elevada importância para a economia
da região. Atualmente a Agrival não é só
de Penafiel, mas sim um dos mais marcantes e importantes eventos do Tâmega
e Sousa”, comenta o presidente da Câmara
de Penafiel, Antonino de Sousa.

“É SEMPRE UM ORGULHO
VOLTAR À MINHA TERRA”
• TEXTO : MARINA SOUSA • FOTO : ARMINDO MENDES

O treinador de futebol Abel Ferreira
foi homenageado pelo executivo municipal de Penafiel, no salão nobre dos
paços do concelho, sob o olhar atento da
esposa e de alguns amigos de infância.
Depois de ter sido distinguido pela autarquia com a Medalha de Ouro da Cidade e o estatuto de cidadão honorário,
no dia 3 de março, na cerimónia dos 251
anos da cidade, Abel Ferreira teve agora
a oportunidade de receber, presencialmente, o carinho e a admiração das gentes da sua terra natal.
Numa cerimónia “simples, mas muito sentida por todos os penafidelenses”,
como referiu Antonino Sousa, presidente
do executivo municipal, o técnico de 42
anos, natural de Penafiel, que está fazer
um trabalho de sucesso ao serviço do Palmeiras, no Brasil, recebeu da autarquia
uma placa com a heráldica do concelho
de Penafiel que foi concebida propositadamente para a sua pessoa e palavras de
agradecimento pelo facto de “pelos clubes
por onde tem passado, pelas experiências

que tem vivido, tem naturalmente levado
o nome de Penafiel consigo”, disse ainda
Antonino Sousa.
“Sou penafidelense de gema, mesmo!”
Num discurso curto, com os olhos de
quando em vez levantados em direção
ao céu, num controlo visível da emoção,
Abel Ferreira disse “não ter outras palavras que não sejam de agradecimento”.
O penafidelense disse ser “sempre um
privilégio” voltar à sua terra natal. “Sou
penafidelense de gema mesmo. Até aos
meus 18 anos andei sempre por aqui.
Depois a minha aventura desportiva levou-me a outras terras, mas é sempre um
orgulho voltar à minha terra”.
Abel Ferreira aproveitou, também, a
presença na sala de alguns amigos com
quem partilhou a infância para recordar
alguns dos momentos em que “foi desafiado para sair pelos traquinas” , mas teve
muitas vezes de “abdicar de usufruir da
sua juventude”, para poder ser bem sucedido na carreira de jogador que estava a
construir na formação do Futebol Clube

de Penafiel. Afirmou, porém, que “quando olha para trás vê que valeu a pena”.
Ainda sobre o clube da sua terra natal, onde iniciou carreira, Abel Ferreira,
garantiu não ter dúvidas de que “a sua
formação enquanto homem foi feita no
Futebol Clube Penafiel”.
Ainda hoje, observou o técnico, tem
presente na memória a frase que estava
na entrada da academia que dizia: “primeiro formamos o homem e depois formamos o atleta”.
Pelos feitos que tem alcançado, o treinador penafidelense também foi condecorado pelo Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, a 22 de março,
com a Ordem do Infante D. Henrique e
pela Câmara Municipal de Penafiel, a 3 de
março, com a Medalha de Ouro do Município e o título de cidadão honorário.
A propósito, o agora comendador comentou: “ao receber estas distinções estou a representar todos aqueles que me
ajudaram a ser aquilo que sou hoje”.
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PRESIDENTE
REPÚBLICA
AGRACIOU
ABEL FERREIRA
COM ORDEM
DO INFANTE
D. HENRIQUE

O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, agraciou o treinador de
futebol Abel Ferreira com a Ordem do
Infante D. Henrique pelos seus êxitos no
Palmeiras, do Brasil.
Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras no final de outubro
de 2020, levando a equipa à conquista
da Taça Libertadores, um ano depois de
Jorge Jesus o fazer com o Flamengo, e da
Taça do Brasil.
O ‘verdão’ só tinha levantado a Libertadores uma vez, em 1999, com o ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari,
somando nova conquista com a vitória
sobre o Santos por 1-0, em 30 de janeiro
deste ano, no Maracanã.
A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem houver prestado
serviços relevantes a Portugal, no país e
no estrangeiro, assim como serviços na
expansão da cultura portuguesa ou para
conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores.
Antes de chegar ao clube brasileiro, o
antigo lateral de Sporting, Vitória de Guimarães ou Sporting de Braga orientava
os gregos do PAOK, após passagens pela
equipa B dos ‘leões’ e pelos bracarenses.
A cerimónia decorreu na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, com os
cuidados e restrições inerentes à pandemia de covid-19
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“ABEL FERREIRA TEM SIDO
UMA EXCELENTE
PROMOÇÃO DE PENAFIEL”
• TEXTO : MARINA SOUSA • FOTO: ARMINDO MENDES

O presidente da Câmara de Penafiel,
Antonino de Sousa, disse hoje na cerimónia de homenagem a Abel Ferreira, que
decorreu nos paços do concelho, que o
treinador natural do concelho tem sido
uma “excelente alavanca de promoção do
território penafidelense”.
No final da cerimónia de homenagem
ao técnico penafidelense que conquistou
recentemente a Taça Libertadores, ao serviço do clube brasileiro Palmeiras, o presidente disse aos jornalistas: “quando se
tem um cidadão penafidelense que está
envolvido num tema que emociona e cativa multidões, como é o mundo do futebol,
que leva atrás de si essa marca de ser um
cidadão penafidelense, que nasceu e cresceu nesta cidade e neste concelho, é claro
que esse é um excelente instrumento e
uma excelente alavanca de promoção do
concelho”.
Antes disso, Antonino Sousa já tinha
elogiado o percurso desportivo do treinador e o quanto Abel Ferreira tem contribuído para engrandecer Portugal e o concelho de Penafiel.

No dia 3 de março, quando Penafiel celebrou 251 anos de elevação a cidade, a
autarquia já tinha atribuído a Medalha
de Ouro e o título de cidadão honorário a
Abel Ferreira.
Na altura, o técnico estava no Brasil,
tendo sido a esposa, Ana Xavier, que o representou na cerimónia.
Abel Ferreira foi hoje presencialmente
acarinhado e homenageado pelo executivo, numa cerimónia com a presença da
esposa, alguns amigos de infância, o presidente da Junta de Freguesia de Penafiel e
o presidente do Futebol Clube de Penafiel.

ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE LAGARES
COMEMORA 30 ANOS
• TEXTO : MARINA SOUSA

A Associação para o Desenvolvimento
de Lagares (APDL), sediada na freguesia
de Lagares e Figueira, no concelho de Penafiel, comemorou 30 anos de “trabalho
continuo”, no dia 23 de março.
Apesar das “bastantes dificuldades provocadas pela pandemia”, o presidente da
direção, garante que “não desiste”, porque
“a instituição é muito necessária para a comunidade”.
Em entrevista ao PENAFIEL MAGAZINE, Belmiro Barbosa descreve o percurso
de três décadas de atividade como “muito
positiva”, mas não deixa de referenciar “as
dificuldades” que a instituição está a atravessar provocadas pela covid-19.
“A freguesia de Lagares tinha uma carência muito grande na área social e era
preciso fazer algo pela comunidade. As
mães queriam trabalhar não tinham onde
deixar os filhos. Os idosos precisavam de
ter um espaço para eles e não tinham. Os
jovens também não tinham nada. E nós
tomamos essa decisão: cinquenta pessoas,

que hoje parte delas já faleceram, tomaram
essa decisão e, a 23 de março de 1991, arrancamos e daí para cá nunca mais parámos”, começa por recordar Belmiro Barbosa, um dos fundadores da associação, que
acrescenta:
“Penso que quem conhecer a nossa instituição hoje e quem conheceu Lagares antes
da sua criação, facilmente se percebe que
foi com a dinâmica desta associação que a
freguesia tomou novos rumos”.
A Associação para o Desenvolvimento
de Lagares é a instituição de solidariedade
social mais antiga do concelho de Penafiel.
Atualmente, dispõe das valências de creche, jardim de infância, ATL, centro de dia,
centro de convívio e serviço de apoio domiciliário. Além disso, a coletividade tem
também a seu cargo a dinamização dos
projetos RSI, (Rendimento Social de Inserção), CLDS, (Contrato Local de Desenvolvimento Social) e o Balcão Social.
A APDL tem cerca de 200 utentes e 52
colaboradores.

“Com o envolvimento
de todos, a instituição
poderá continuar a
construir um futuro
assente na esperança,
sempre com o lema
fazer o bem, muito bem,
cada vez melhor”
“Somos a entidade empregadora maior
da freguesia”, refere Belmiro Barbosa.
A covid-19, à semelhança do que tem
acontecido em vários outros setores de atividade, tem provocado “vários constrangimentos” à instituição.
O líder da direção assume que “é muito
difícil” gerir a instituição no atual contexto
que o país e o mundo atravessa.
“Em termos de despesa é muito maior,
porque temos que obedecer às regras. Há
uma despesa diária muito maior, em termos de equipamentos e desinfetantes. Tivemos que criar vários espaços, portanto é
difícil. As regras têm de ser muito aperta-
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das para que nós estejamos o mais possível
protegidos”, referiu.
Ao nível financeiro, o presidente da associação não esconde as dificuldades, evidenciando que “os gastos são muito maiores e a
associação recebe muito menos”.
“Estivemos fechados com o centro de
convívio e centro de dia. Só um apoio domiciliário é que esteve a funcionar. É evidente que tivemos que fazer uma redução
aos nossos utentes em setenta por cento”,
constatou.
Contudo, Belmiro Barbosa garante “não
querer desistir”, dado que “pensa e sente que esta instituição é muito necessária
para a comunidade”.
Para fazer frente à pandemia, a Associação para o Desenvolvimento de Lagares
recorreu aos apoios existentes, como por
exemplo o “lay-off”, obrigando a suspender
contratos de trabalhadores.
A nível de infeções pela doença, a instituição de solidariedade social de Lagares
registou alguns casos positivos.
“Tivemos dois colaboradores, uma utente
idosa e uma criança, mas felizmente hoje
está tudo sossegado”, garante Belmiro Barbosa.

COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS
FEITA DE FORMA INTERNA E COM
CARTA DIRIGIDA À POPULAÇÃO

ASSOCIAÇÃO QUER ALARGAR A
CRECHE E CRIAR UM CENTRO DE
ATIVIDADES OCUPACIONAIS
Quanto ao futuro, a Associação para o
Desenvolvimento de Lagares tem duas
candidaturas submetidas ao programa
PARES 2.0. Uma é para o alargamento da
creche e a outra é para a construção de um
centro de atividades ocupacionais (CAO),
que deverá ser instalado numa antiga escola primária, no lugar de Ordins.
O presidente da direção da APDL adianta
que “os projetos já estão em curso e as candidaturas já foram feitas”.
“Precisamos de financiamento. Estamos
à espera de ser contemplados para podermos executar”.

Impedida de realizar as habituais comemorações devido à pandemia de covid-19,
a Associação para o Desenvolvimento de
Lagares assinalou os 30 anos de atividade
de forma interna.
Com os funcionários que estavam no ativo e com os utentes das valências de creche, jardim de infância e ATL, (as únicas
que estavam em funcionamento), foi feito
o embelezamento do edifício da instituição
com balões e outros apontamentos festivos
e foram cantados os parabéns.
Momentos que foram registados com fotografia e publicados nas redes sociais da
coletividade.
Além disso, foi enviada uma carta à população, sócios e entidades parceiras, assinada pelo presidente da direção.
Na comunicação dirigida à comunidade
Belmiro Barbosa diz ter “um sentimento
de gratidão pela confiança depositada na
associação ao longo destes 30 anos”.
“Com o envolvimento de todos, a instituição poderá continuar a construir um
futuro assente na esperança, sempre com
o lema fazer o bem, muito bem, cada vez
melhor”, conclui.

PUB
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• TEXTO : REVISTA INPUT –
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENAFIEL

CENTRO QUALIFICA
AE PENAFIEL PERMITE MELHORAR
COMPETÊNCIAS À DISTÂNCIA

Perto de 300 pessoas já melhoraram as
suas qualificações, ao nível do 6º, 9º e 12º
ano, no Centro Qualifica da Associação
Empresarial de Penafiel.
Estas mesmas pessoas conseguiram melhorar a sua posição na empresa ou conseguiram um novo emprego.
O Programa Qualifica integra os processos RVCC que consistem no reconhecimento de competências escolares e profissionais
adquiridas pelos adultos, ao longo da vida,
tendo em vista a respetiva certificação e
que tem ajudado a que muitos adquiram a
sua certificação profissional.
Estes processos integram etapas de reconhecimento e validação das competências
detidas pelo adulto, com uma etapa de certificação das competências através da realização de uma prova, certificada por um
júri. Para chegar a esta prova, os adultos
frequentam uma componente de formação
complementar de um mínimo de 50 horas,
acrescida de um máximo de 25 horas para
a preparação da etapa de certificação.
No Centro Qualifica da Associação Empresarial de Penafiel este processo é orientado por profissionais, sejam os técnicos do
serviço, sejam os formadores que ao longo
do processo estão totalmente disponíveis
para apoiar os formandos, ajudando a que

a motivação “não se perca”, explica Ana
Fidalgo, técnica de Orientação Reconhecimento e Validação de Competências.
No ano de 2020, em que o ensino à distância se tornou mais conhecido para todos, no Centro Qualifica esse já era um método habitual. Para Ana Fidalgo esta forma
de ensino “não veio causar transtornos
pois já era frequente. Os nossos formandos
têm bastante liberdade porque o processo
de equivalência de competências é autónomo e podem ir fazendo mediante a sua
disponibilidade”.
Com a pandemia, a população está mais
tempo em casa, pelo que a técnica de
Orientação Reconhecimento e Validação
de Competências sugere que “aproveitem
o tempo para melhorarem as suas competências”, de uma forma proativa e não “com
a pressa que por vezes nos chegam porque
precisam da certificação para um novo emprego”, explica.
A segurança está garantida mesmo
quando é necessário ter “sessões presenciais. Optamos por ter apenas duas pessoas
numa sala, para cumprir as devidas distâncias e minimizar riscos”.
Hélder Monteiro é prova de como o Centro Qualifica ajudou no reconhecimento
e validação das suas competências num

processo “à medida e com a organização
do tempo favorável”, uma vez que há uma
grande disponibilidade e flexibilidade para
o formando poder executar os trabalhos e
acompanhar a formação.
Hélder Monteiro teve conhecimento do
Centro Qualifica em Penafiel através de
outros profissionais que o incentivaram a
inscrever-se e adquirir mais competências
e valorizar a sua carreira profissional. É
que Hélder precisava de concluir o 9º ano
para poder inscrever-se no curso de segurança e ser reconhecido pelo MAI (Ministério da Administração Interna). No Centro
Qualifica da AEP, e apesar de ser do Porto,
conseguiu de forma confortável e motivado o 12º ano.
“Foi graças às informações dadas pela
Drª Ana Fidalgo do Centro Qualifica que
fui capaz de concluir o 12° ano através do
processo de RVCC. Eu sou um caso que
sem o chamado «e-learning», muito dificilmente conseguiria terminar todo o processo, uma vez que sou do Porto, e o centro
fica em Penafiel”, explicou o formando que
recomenda “a todos que, infelizmente, por
algum motivo não tenham terminado a escolaridade obrigatória, porque é uma forma de enriquecimento pessoal”.
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PAULO ARAÚJO CORREIA
CANDIDATO DO PS À
CÂMARA DE PENAFIEL

O advogado Paulo Araújo Correia vai
ser o candidato do PS à presidência da Câmara de Penafiel nas eleições autárquicas
deste ano, adiantou a Comissão Política
local do partido.
Para o presidente da Concelhia Socialista de Penafiel, Nuno Araújo, “foi uma
decisão consensual entre os membros da
Comissão Política. Todos enalteceram a
vontade, o mérito, a capacidade e a resiliência que o Paulo Araújo Correia tem demonstrado para se afirmar como o melhor
candidato do PS à Câmara Municipal de
Penafiel”.
“O seu percurso profissional e político
posicionam-no como a escolha acertada
para salvaguardar os objetivos do partido
e para mudar Penafiel. Não temos dúvida que o Paulo é o candidato que Penafiel
precisa e merece. Acredito que Penafiel
unido fará do Paulo Araújo Correia o seu
presidente”, acentua numa nota enviada
para o PENAFIEL MAGAZINE.
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Paulo Araújo Correia nasceu e cresceu
em Penafiel. Licenciou-se em Direito, pela
Universidade Lusíada do Porto. Residente
em Penafiel, é também aí que exerce advocacia. Em 2019, conclui com mérito uma
Pós-Graduação em Gestão de Pessoas
e Talento, na Nova School of Business
and Economics. Até outubro passado foi
adjunto no gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno
Santos.
Com esta candidatura à Câmara Municipal de Penafiel, Paulo Araújo Correia afirma que quer mudar o paradigma político
atual, porque Penafiel é um concelho que
“precisa de ser valorizado, onde possamos
viver melhor e com mais qualidade”.
E assume: “Há muito para mudar e fazer
em diferentes áreas, começando pela habitação, emprego e mobilidade”.
É no compromisso com a mudança que
“vou trabalhar para que sejamos um concelho onde predomine o emprego qualifi-

cado, permitindo aos jovens penafidelenses realizar todo o seu potencial na terra
que os viu nascer”.
“Também o acesso a habitação acessível
e digna deve ser uma realidade para todos
os penafidelenses e esta, será outra das
prioridades assumida por esta candidatura”, ressalva.
O candidato do PS à Câmara de Penafiel
assume ainda o compromisso de melhorar
a mobilidade no concelho, “porque viver
melhor em Penafiel também passa por
garantir uma política de mobilidade que
contribua para acabar com as assimetrias
que ainda existem neste território”.
“Também não posso deixar de assumir o
compromisso com a valorização e preservação dos nossos rios, para que os aterros
sanitários mais não sejam que uma distante memória de um passado a não repetir”, considera Paulo Araújo Correia.
E conclui: “É com a ambição de concretizar estes sonhos e com Penafiel no coração que hoje afirmo a minha candidatura
e peço o apoio de todos os penafidelenses,
porque unidos podemos dar vida ao sonho
de mudar Penafiel”.
O concelho de Penafiel é governado em
termos autárquicos, com maioria absoluta,
pela coligação PSD/CDS desde as eleições
autárquicas de 2001.
O PS, que foi poder no concelho antes
de perder a câmara para a coligação PSD/
CDS, é atualmente o único partido da oposição com assento no executivo municipal,
com quatro vereadores sem pelouros atribuídos.

TINO DE RANS APOIA A
CANDIDATURA SOCIALISTA
À CÂMARA DE PENAFIEL
O líder do Partido Reagir, Incluir e Reciclar (R.I.R.), Vitorino Silva, manifestou, em
comunicado, o seu apoio a Paulo Araújo
Correia, o candidato do PS Penafiel às eleições autárquicas de 2021.
“Penafiel e os penafidelenses não podem
continuar indiferentes à diferença. Precisamos de uma mudança no nosso concelho, de frescura e juventude capaz de
realizar os sonhos dos penafidelenses. O
Paulo Araújo Correia representa essa frescura, juventude e capacidade de trabalho,
razões suficientes para o meu incondicional apoio à sua candidatura”, afirma Tino
de Rans, como é conhecido, citado no comunicado, acrescentado:
“Desafio todos os penafidelenses a juntarem-se a esta candidatura, porque juntos e unidos seremos capazes de promover
a mudança que Penafiel precisa e merece”.

MOVINGLAND
PROMOVE TRILHOS
PEDESTRES E BTT
COM PASSAGEM POR
PENAFIEL

Saúde & Bem Estar

AMÊNDOA
SINÓNIMO DE PÁSCOA!
ÂNGELA MOREIRA NUTRICIONISTA (CP 1500N)

CONHEÇA
TODOS OS
PERCURSOS
NO SITE

A associação Movingland, de S. Mamede de Recezinhos, publicou no seu portal um conjunto de trilhos
pedestres e de BTT que percorrem alguns dos pontos
mais emblemáticos da região do vale do Rio Odres que
abrange partes dos concelhos de Penafiel, Amarante e
Marco de Canavezes.
A ideia para o projeto nasceu da realização de “voltas e
passeios pelas redondezas” que elementos da associação
têm realizado e assinalado por GPS, ao logo dos últimos
anos, explicou ao PENAFIEL MAGAZINE José Duarte,
presidente da direção.
“Uma vez que temos aqui vários locais de interesse nos
três concelhos, concluímos que seria interessante associar estes elementos e publicar uma série de trilhos que
convidem as pessoas a explorar a região”, acrescentou.
A associação, fundada em 2013, desenvolve uma série
de atividades de caminhada e BTT num território que
abrange várias freguesias dos três concelhos.
Em Penafiel, a sua área de atuação inclui Castelões, S.
Mamede de Recezinhos e S. Martinho de Recezinhos.
Os dados dos percursos propostos, seis de BTT e cinco
pedestres, podem ser descarregados do portal da Movingland e utilizados em aplicações e dispositivos GPS para
orientação no terreno.
O dirigente sublinhou que os trilhos não estão fisicamente marcados, mas adiantou que a associação está a
trabalhar num projeto de percurso PR (Pequena Rota)
para a região com cerca de 30 quilómetros de extensão.
“Em princípio, será um percurso dividido em várias
secções, que abrangem monumentos da Rota do Românico e os locais de nascimento de figuras ilustres desta
região”, acrescentou.
Recordou, ainda, que tem outro projeto “em carteira”,
mas que está suspenso devido às medidas de prevenção
da pandemia da covid-19.
Em fevereiro do ano passado, a associação propôs a
realização de uma campanha de limpeza de cerca de
meia centena de lixeiras ilegais espalhadas pela sua área
de atuação, principalmente ao longo do rio Odres.
A intervenção, que iria decorrer no Dia Mundial da
Floresta, a 21 de março, foi, entretanto, cancelada com a
entrada em vigor das medidas de confinamento.
“Não vamos desistir desse projeto, continua em pé. Assim que houver a possibilidade de regressar ao terreno,
vamos avançar”, concluiu.

A amêndoa faz parte de um conjunto de alimentos que inexplicavelmente sempre inspiraram em nós uma tendência para os destruirmos nutricionalmente. Assim, quando se pensa nas formas de
consumo de amêndoa no nosso país, somos mais facilmente transportados para as amêndoas de Páscoa cobertas com açúcar e chocolate, tal como para tartes de amêndoa.
As amêndoas são classificadas em duas categorias: doces (variedade comestível) e amargas. As doce têm uma forma oval, uma textura normalmente maleável e um sabor maravilhosamente amanteigado. Estão disponíveis no mercado ainda dentro da casca ou com
a casca retirada. As amêndoas descascadas estão disponíveis inteiras, cortadas ou em pedaços, quer na sua forma natural, com a pele,
ou peladas.
As amêndoas amargas são usadas para fazer óleo de amêndoa que
é utilizado como agente de condimento para alimentos. De outra
forma não são comestíveis, pois contêm naturalmente substâncias
tóxicas como o ácido hidrociânico. Estes componentes são removidos quando se fabrica o óleo de amêndoas.
Cada amêndoa possui 7kcal. É fonte de vitaminas E, B1 e B12; rica
em gorduras monoinsaturadas e contém arginina e ácido fólico. São
inúmeros os benefícios que as amêndoas fornecem ao nosso organismo, nomeadamente:
- Ricas em proteínas. Um quarto de xícara de amêndoas sem sal
proporciona tanta proteína quanto um ovo;
- Reduzem os riscos de ataques cardíacos. Nozes e amêndoas são
grandes protetoras do nosso coração, porque elas têm gorduras
monoinsaturadas, que ajudam a diminuir o mau colesterol;
- Ajudam a fortalecer os ossos. Numa porção de amêndoas conseguimos encontrar uma quantidade significante de cálcio. O cálcio é
um nutriente essencial para ossos e dentes saudáveis;
- São “produtos de beleza”. As amêndoas são ricas em vitamina
E, que ajuda a reduzir os danos causados pela exposição solar. E
caso queira clarear o cabelo, pode aplicar algumas gotas de óleo de
amêndoa no couro cabeludo.
Usufrua deste fruto gordo e tente não estragar as vantagens que ele
nos dá!
Feliz Páscoa!
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