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“ESTAMOS
COM A SITUAÇÃO
FINANCEIRA
EQUILIBRADA”
Entrevista ao Presidente
da Câmara de Penafiel,
Antonino de Sousa. pág.5 a 7

AGRIVAL
CANCELADA PELO
SEGUNDO ANO
CONSECUTIVO

NOVO QUARTEL
DA GNR EM PAÇO
DE SOUSA

A CÂMARA DE PENAFIEL ANUNCIOU QUE
A AGRIVAL NÃO SE VAI REALIZAR, PELO
SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, DEVIDO À
PANDEMIA DA COVID-19.
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ANO CONSECUTIVO
DEVIDO À
PANDEMIA

O Penafiel Magazine iniciou h· algumas
semanas uma nova fase no seu percurso,
agora sob minha direÁ„o editorial, com o
apoio da redaÁ„o da Digit‚ mega, liderada
pela jornalista Sandra Teixeira, que tambÈm
È respons· vel pelos conte˙ dos dos projetos
de informaÁ„o regional e local T‚ megasousa.pt, Expresso de Felgueiras e Expresso de
Amarante.
Sem roturas com o passado e, por conseguinte, dando seguimento ao projeto
desenvolvido nos últimos anos no “Penafiel Magazine”, sob a direção de Miguel
Carvalho e de Gonçalo Novais, propomo-nos dar-lhe um novo impulso, com novos
e mais conteúdos jornalísticos, para reforçar a notoriedade e reconhecimento que a
marca conquistou, nos últimos anos, entre
a comunidade penafidelense.
Os propósitos são os de sempre - pluralismo, isenção e proximidade – que reafirmamos nesta nova fase, contando com a
colaboração de todos para continuarmos
a promover e defender Penafiel, as suas
gentes, as suas instituições, as suas potencialidades e as suas tradições.
Os primeiros resultados desta nova
aposta já são visíveis, nomeadamente

através da página do Penafiel Magazine
na Internet, que estreou um novo design,
alinhando com as demais publicações do
grupo Digitâmega, como o expresso de
Felgueiras, Expresso de Amarante e Tâmegasousa.pt.
Houve um reforço dos conteúdos, em
número e diversidade, procurando chegar
a mais públicos e acentuar a importância
do jornalismo credível feito por jornalistas
profissionais.
As audiências subiram significativamente na edição online do Penafiel Magazine
e na interatividade conseguida nas redes
sociais, cada vez mais uma ferramenta
fundamental para a partilha de informação.
Mas este caminho só agora começou,
estando em preparação algumas novidades que vão conferir ao projeto Penafiel
Magazine motivos de interesse acrescidos.
É para isso que estamos a trabalhar, no
contexto de uma equipa motivada pelas
palavras de estímulo que tem recebido
dos leitores, aos quais agradecemos pelo
apoio.

A Câmara de Penafiel anunciou que a
Agrival não se vai realizar, pelo segundo
ano consecutivo, devido à pandemia da
covid-19.
Em comunicado, a autarquia indica que
“a Penafiel Activa, Empresa Municipal, entidade organizadora, confirma que o atual
momento de pandemia não permite o normal funcionamento do evento por não estarem reunidas as condições necessárias
para a realização da feira Agrival”.
“Eventos que promovam uma grande
concentração de pessoas, como é o caso da
feira Agrival, potenciam um enorme risco
para a saúde pública. A decisão do cancelamento foi articulada em estreita colaboração com as autoridades competentes”,
acrescenta ainda.
A Agrival acolhe, num espaço superior a
25.000 metros quadrados, expositores ligados à agricultura, gado, mas também inú-

meras áreas de negócio como maquinaria,
agro-indústria, 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.
Cada dia é dedicado a um concelho do
Vale do Sousa – Castelo de Paiva, Lousada,
Marco de Canaveses, Paredes, Felgueiras,
Amarante, Penafiel e Paços de Ferreira e
também a região da Galiza se junta a estes
concelhos. A nível do balanço financeiro,
a Agrival tem registado, nos últimos anos,
cerca de 10 milhões de euros em negócios.
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NOVO QUARTEL DA GNR PAÇO DE SOUSA
COM SALA DE ATENDIMENTO À VÍTIMA
• TEXTO : MARINA SOUSA

O novo quartel da GNR de Paço de Sousa, que foi inaugurado no passado dia 16
de abril, dispõe de uma sala de atendimento às vítimas de violência doméstica,
que vai permitir “um serviço de maior
qualidade e facilitador da estabilidade
emocional”, avançou o tenente-general
Rui Manuel Carlos Clero.
A cerimónia de inauguração contou

com a presença do pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e
pelo presidente da Câmara Municipal de
Penafiel, Antonino de Sousa.
O novo equipamento resulta da remodelação do espaço da antiga Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
da vila.
A intervenção resultou de um protocolo assinado, em 2015, entre a Câmara
Municipal de Penafiel e o Ministério da
Administração Interna (MAI), estabelecendo que a autarquia ficava responsável
por cedência do terreno, o lançamento e
a promoção do concurso para a respetiva
empreitada, assim como a fiscalização e
execução da obra. Ao MAI cabia o pagamento da obra.
Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, começou a sua intervenção por dirigir “uma palavra de reconheci-

mento” aos militares da Guarda Nacional
Republicana do quartel de Paço de Sousa,
“por não terem deixado, mesmo em circunstâncias difíceis, de exercer as funções
tradicionais que cabe à guarda assegurar
neste município”.
O novo quartel da GNR de Paço de Sousa “ representa também a preocupação da
guarda para com as vítimas de violência
doméstica. A sala de atendimento à vítima, infraestrutura inexistente nas instalações anteriores, permite agora um serviço de maior qualidade emocional das
vítimas”, referiu o tenente-general Rui
Manuel Carlos Clero.
O Posto Territorial da GNR de Paço de
Sousa tem uma área de atuação de cerca
de vinte e cinco quilómetros quadrados,
serve uma população de cerca de oito mil
habitantes das freguesias de Paço de Sousa, Fonte Arcada, Lagares e Figueira.

MUNICÍPIO PENAFIEL PEDE AO GOVERNO
MAIS EFETIVOS PARA A GNR DE PAÇO DE SOUSA

O presidente da Câmara Municipal de
Penafiel, Antonino de Sousa, pediu ao
ministro da Administração Interna o reforço de militares para o quartel da GNR
de Paço de Sousa.
O apelo foi feito durante a cerimónia de
inauguração do novo posto, que decorreu

na presença de Eduardo Cabrita.
Na cerimónia, Antonino de Sousa indicou que o novo quartel tem capacidade
para acolher 35 militares, mas, atualmente, aquele posto conta com 14 militares.
“Um quartel, um posto da GNR pode
ser o melhor do mundo, pode ter excelen-

te construção e ter a melhor arquitetura,
mas se não tiver efetivos é exatamente
como um hospital sem profissionais de
saúde”, frisou Antonino de Sousa.
“Daí o nosso apelo ao senhor Ministro
no sentido de, assim que for possível, reforçar com efetivos deste posto territorial
da Guarda”, acrescentou.
Em resposta ao apelo do autarca, Eduardo Cabrita lembrou que “o plano plurianual de admissões prevê 10 mil novos efetivos nas forças de segurança até 2023”.
“O ano passado, a pandemia levou a algum período de suspensão da formação e
por isso autorizei, já este ano, o seu reforço. Serão formados 1.400 novos guardas
e, segunda-feira, acompanhando a nova
fase de desconfinamento, já começará a
formação”, disse o governante.
“Depois o comando do Porto fará a avaliação sobre a forma da sua distribuição,
designadamente utilizando instalações
que permitam um alargamento da capacidade aqui em Penafiel”, adiantou.
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PENAFIEL
INTEGRA REDE
DE APOIO À
VÍTIMA DO
TÂMEGA E SOUSA
• TEXTO : SANDRA TEIXEIRA

O concelho de Penafiel vai ter duas estruturas de apoio à vítima de violência
doméstica, que integram a rede de estruturas de apoio da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa).
As estruturas vão funcionar no Gabinete Janela Aberta e na Avenida Sacadura
Cabral, n.º 90.
Os gabinetes de Penafiel vão funcionar
em rede com gabinetes dos restantes 10
municípios da região.
A coordenação das estruturas estará a
cargo da CIM do Tâmega e Sousa, no âmbito da Rede Intermunicipal e Integrada
de Apoio à Vítima do Tâmega e Sousa, formalmente constituída em 2020, e que fará
a articulação com as restantes estruturas
e respostas da Rede Nacional de Apoio às
Vítimas de Violência Doméstica.
Em comunicado, a CIM adianta que “as
estruturas se destinam a atender as vítimas de violência doméstica e todas as
outras pessoas que procurem apoio neste
âmbito, assegurando-lhes diversos tipos
de apoio, gratuito e confidencial”.
As 11 estruturas funcionarão de segunda a sexta-feira e o apoio pode ser prestado em qualquer um dos gabinetes, independentemente do concelho de residência
da vítima ou da pessoa que o procure
A criação destas estruturas de atendimento às vítimas de violência doméstica
insere-se no âmbito da operação “Rede
Intermunicipal e Integrada de Apoio à
Vítima – RIIAV do Tâmega e Sousa”, promovida pela CIM do Tâmega e Sousa e cofinanciada pelo POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Portugal
2020 e União Europeia, através do FSE –
Fundo Social Europeu.
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ATUALIDADE

PISCINAS
MUNICIPAIS
ACOLHEM CURSO
DE NADADOR-SALVADOR

As Piscinas Municipais de Penafiel vão
acolher, entre 12 de maio e 17 de junho,
o Curso de Formação de Nadadores-Sal-

vadores Profissionais, numa parceria entre o Município de Penafiel e Os Delfins,
entidade certificada pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), informa a autarquia através das redes sociais.
“Ser maior de idade na data das provas
de admissão; possuir escolaridade mínima
obrigatória; ter domínio da língua portuguesa e conhecimentos de língua inglesa”,
são os requisitos gerais de admissão que os
candidatos interessados terão que obedecer.
A Câmara Municipal de Penafiel esclarece ainda que o curso só se realizará se
existirem um mínimo de 15 candidatos aos
exames de admissão.
Para mais informações ou esclarecimentos sobre o desenvolvimento do curso
os candidatos podem contactar a Unidade
de Gestão do Desporto (255710700) ou a
entidade formadora através dos respetivos contactos (Tlm.: 913 883 530 / Email:
geral@ans-delfins.com<mailto:geral@ans-delfins.com>) ou aceder à sua página da
internet em: https://www.ans-delfins.com/
formacao/nadadorsalvador

CÂMARA PENAFIEL CRIOU PROGRAMA DE
INCENTIVO À ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS

O Município de Penafiel está a desenvolver um programa de incentivo à atividade física da população sénior, que já
envolve cerca de 200 participantes de 11
instituições do concelho, avançou fonte
da autarquia.
“Seniores ++ atitude é saúde” é a designação da iniciativa que tem, ainda, como
objetivo melhorar a qualidade de vida
dos seniores, tanto a nível físico como a
nível mental e emocional.
A iniciativa traduz-se num conjunto
de sessões transmitidas online, todas as

terças e quintas-feiras, de manhã (10:30)
e de tarde (15:00), monitorizadas por técnicos municipais especialistas em exercício físico adequado e adaptado para esta
população em específico.
Num comunicado, a autarquia indica
que as instituições que tenham interesse em participar devem enviar e-mail
para desporto@cm-penafiel.pt, indicando
o nome e contactos do representante da
instituição para posteriores contactos sobre este programa.
Para mais esclarecimentos e informações, poderá também contactar a Unidade de Gestão de Desporto através do n.º
de telefone 255 710 700.
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ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL, ANTONINO DE SOUSA

“ESTAMOS COM UMA SITUAÇÃO
FINANCEIRA EQUILIBRADA”
Antonino Sousa é presidente da Câmara
de Penafiel desde o mandato 2013/2017,
eleito pela coligação PSD/CDS-PP. Antes
disso, tinha sido vereador entre 2002 e
2013.
Numa entrevista concedida ao “Penafiel
Magazine” e ao “Tamegasousa.pt”, a conversa de cerca de uma hora abordou diversos temas do município e os trabalhos realizados ao longo do mandato do executivo.
A conversa com o atual autarca aconteceu no Museu Municipal de Penafiel, espaço inaugurado em 2009 e já galardoado
com vários prémios.
De acordo com o edil “este espaço tem
sido, nos últimos anos, um dos fatores do
aumento das visitas a Penafiel e uma alavanca para projetar o concelho como um
destino de cultura e património, estando
ao nível dos melhores museus do país”.
Em 2017, a Sociedade de Autores atribuiu

ao município o prémio de melhor programação cultural autárquica.
“Uma distinção destas, num município
que não é capital de distrito, foi, de facto,
muito importante e positivo”, anota o presidente.
INVESTIMENTO NUM ESPAÇO
QUE MARCA A CULTURA
E O FUTURO DO CONCELHO
DE PENAFIEL
Falar em cultura é também falar do auditório “Ponto C – Cultura e Criatividade”, um
equipamento aguardado com expetativa
em Penafiel e que ficará situado no Largo
de Puços.
De acordo com o presidente da Câmara, “a obra sofreu atrasos, devido a alguns
constrangimentos”, não estando tão adian-

tada como desejava.
“Quando concluída, vai também permitir
o crescimento da cidade para a encosta do
Cavalum”, anotou.
Num investimento que ultrapassa os
cinco milhões de euros, “este não será um
equipamento apenas para Penafiel”.
“Vai ser um equipamento muito positivo
para toda a região do Tâmega e Sousa, pois
será o primeiro a ter um palco com capacidade para acolher todo o tipo de artes”,
disse.
Com capacidade para 400 pessoas, o projeto inclui uma sala polivalente para eventos de menor dimensão, uma nova área
multiusos dotada de espaços verdes, zonas
de lazer e um anfiteatro natural, capaz de
acolher diversos eventos de cultura, lazer e
recreação ao ar livre.
O presidente explica que “este equipamento terá uma dupla função: preencher a
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lacuna da inexistência de um espaço cultural com estas características no concelho
e, por outro lado, permitir o crescimento e
desenvolvimento da cidade de Penafiel”.
Explicou, a propósito, que está em curso
a obra de acessibilidade ao Ponto C, “que se
vai prolongar até às traseiras da biblioteca
municipal, uma via que vai rasgar a encosta do Cavalum e permitir que a cidade se
desenvolva nesse sentido”.
Esta reabilitação, prosseguiu, “vai ser
muito importante, pois permitirá a qualquer cidadão chegar ao parque da cidade
através dos percursos pedonais e das pistas
para bicicletas”.
PARQUE DA CIDADE DE PENAFIEL
Situado junto ao rio Cavalum, o Parque
da Cidade de Penafiel tem uma extensão
de 14 hectares e é um dos equipamentos de
referência da cidade.
O presidente da autarquia explicou que
durante o mandato procurou investir neste
equipamento, não se limitando à criação de
percursos pedonais. Nesse sentido, disse,
“houve a preocupação de criar uma zona
desportiva de excelência, com uma pista de
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“Este espaço tem
sido (...) um dos
fatores do aumento
das visitas a Penafiel
e uma alavanca para
projetar o concelho
como um destino de
cultura e património”

atletismo, um campo de jogos e outras valências para os mais novos e para os mais
velhos”.
OBRAS NA VARIANTE
DO CAVALUM
A variante de Cavalum tem recebido
diversas intervenções, nomeadamente na
melhoria da acessibilidade e segurança
para os condutores e peões.
O edil observa que “foi uma aposta deste executivo requalificar a variante do

Cavalum, principalmente por questões de
segurança, uma vez que era uma via com
alguns problemas de sinistralidade”.
As obras nesta variante incluíram a construção de rotundas, sinalização, piso novo,
passeios para peões e pistas para bicicletas,
o que atrai diariamente dezenas de pessoas
àquela zona, que aproveitam o acesso para
se deslocarem ao Parque da Cidade.
PROGRAMA MUNICIPAL
DE APOIO À HABITAÇÃO
É ainda junto à variante do Cavalum que
se têm observado novas zonas de habitação.
O autarca acredita que este crescimento
se deve ao facto de Penafiel ser um concelho atrativo, “quer pela qualidade de vida
que poucas cidades de dimensão média
oferecem, quer pela dinâmica que as políticas municipais vão permitindo”.
“De facto, tem-se assistido, nos últimos
anos, a uma grande procura por parte dos
promotores imobiliários. No ano passado,
por exemplo, houve um aumento significativo no número de processos de licenciamento urbanístico, o que mostra que

“O objetivo do
projeto é a autarquia
lançar um concurso
para arrendar
habitações. (...) Isto
vai permitir que essas
famílias possam
ter uma habitação
proporcional aos seus
rendimentos”

há mais pessoas a quererem viver no concelho e isso vai ser um fator muito importante para o desenvolvimento de Penafiel”,
explica o presidente.
Questionado sobre o valor avultado das
habitações na cidade e se o aumento da
construção pode alterar a situação, Antonino de Sousa acredita que, “se há mais
oferta, é natural que os preços tenham tendência a descer”.
Em termos de políticas municipais de
apoio à habitação, o atual executivo tem
desenvolvido diversas estratégias. O autarca adiantou que foi remetida à tutela
uma proposta para discutir a avaliação do
património do Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), para que essa
gestão possa passar para o município, permitindo uma intervenção diferente.
“Da parte da autarquia, já comunicamos
a nossa disponibilidade para assumirmos a
gestão imobiliária do IHRU e acreditamos
que se a gestão desses conjuntos habitacionais for feita pelos serviços municipais
funcionará muito melhor”.

Antonino de Sousa fala em cerca de 600
habitações do IHRU em Penafiel, reconhecendo que a habitação social é muito importante. No entanto, lembrou, a autarquia
penafidelense não defende a política de
concentrar agregados familiares em bairros sociais.
“Procuramos apoiar as famílias que,
numa circunstância de fragilidade, precisam de ajuda, mas sem retirá-las do seu
meio. Esse apoio tem sido realizado através
do pagamento da renda das suas habitações”, referiu o edil.
O presidente disse, ainda, que Penafiel
está a trabalhar noutro projeto, “mais direcionado para famílias da classe média
baixa, que podem pagar uma renda de 400
euros, mas que não conseguem pagar uma
renda de 700”.
“O objetivo do projeto é a autarquia lançar um concurso para arrendar habitações.
Desta forma, os senhorios contratualizam
com a câmara, que depois lança o concurso
para subarrendar as habitações a um preço
inferior. Isto vai permitir que essas famílias
possam ter uma habitação proporcional
aos seus rendimentos”, destacou.
Por outro lado, a pandemia Covid-19 veio
trazer dificuldades para famílias e empresas.
O executivo, disse, está a avançar com
medidas para desenvolver apoios para as
famílias.
Antonino de Sousa destaca a estratégia
local de habitação, que diz ser muito ambiciosa.
“Investimos 100 milhões de euros na estratégia local de habitação, para permitir
às famílias fazerem obras nas suas casas e
requalificarem os seus imóveis”, observou.
O impacto da Covid-19 teve também impacto nas finanças da Câmara. Segundo o
presidente, o município teve uma quebra
nas receitas de cerca de dois milhões de
euros.
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O INVESTIMENTO NO
TRANSPORTE E A CRIAÇÃO
DE NOVAS ACESSIBILIDADES
O concelho de Penafiel apresenta ainda
algumas deficiências no acesso aos transportes públicos, nomeadamente na deslocação para o centro da cidade a partir das
freguesias mais distantes da sede do concelho.
Antonino de Sousa destaca o trabalho
realizado, referindo que existem projetos
de grande importância em curso, nomeadamente a criação do centro de transportes
junto à estação ferroviária de Novelas. O
equipamento, com cerca de 16 mil metros
quadrados, representa um investimento de
1,5 milhões de euros e vai garantir mais e
melhor transporte público para Penafiel e
para toda a região.
“É uma grande aposta e uma grande intervenção que vai ser muito positiva, simplificando a vida dos penafidelenses. A sua
concretização resolverá o problema de a estação ferroviária estar afastada do centro
da cidade”, indicou.
Ainda sobre a construção de espaços ou
infraestruturas necessárias ao concelho, o
presidente da câmara disse esperar que “se
avance com a construção do IC35, infraestrutura incluída no Plano de Recuperação
e Resiliência, lamentando que a obra não
tenha saído do papel nos últimos anos.
AS FINANÇAS DA
CÂMARA DE PENAFIEL
O autarca admite que, à semelhança de
outros municípios, Penafiel teve períodos
de maiores dificuldades no equilíbrio das
suas contas. Garante, porém, que, “atualmente, a dívida de curto prazo é a mais baixa de sempre”, o que acontece também, referiu, “com dívida de médio a longo prazo”.
O presidente adianta que a Câmara de
Penafiel “está a fazer pagamentos com prazos, como nunca antes aconteceram”.
“Fizemos um percurso nesse domínio
muito consolidado, sem nunca termos cortado com investimentos importantes e necessários. Hoje estamos com uma situação
financeira equilibrada e podemos cumprir
com as nossas obrigações a tempo e horas”,
acentuou.
A entrevista a Antonino de Sousa está
disponível em formato vídeo no canal
do Youtube do portal “Tâmegasousa.pt”
e no Facebook do Penafiel Magazine.
Nessas plataformas, os leitores poderão
ver e ouvir, na íntegra, a entrevista do
Presidente da Câmara de Penafiel.
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ECONOMIA

PENAFIEL PASSEIO D´MODA
REGRESSA EM FORMATO
DIGITAL E COM NOVIDADES

A Associação Empresarial de Penafiel
(AEP), em colaboração com a Câmara de
Penafiel e Junta de Freguesia de Penafiel,
vai realizar, em maio, o Penafiel Passeio
D´Moda Primavera/ Verão 2021, em formato digital e com estabelecimentos de
fora da freguesia.
Em 2020, o evento, que dá a conhecer as
tendências de moda da estação das lojas do
comércio tradicional de Penafiel, foi cancelado devido à pandemia de covid-19.
Este ano, a passadeira vermelha com cerca de 700 metros de extensão não vai ser
colocada nas ruas do centro histórico da
cidade e os modelos não vão ter público a
assistir presencialmente ao desfile.
“Vamos criar na Associação Empresarial
um circuito onde vamos preparar todas
as filmagens. Todo o evento vai ser 100%
adaptado ao digital e com todas as regras
de segurança necessárias”, explicou Nuno
Brochado, presidente da direção da AEP ao
Penafiel Magazine.
Sobre os motivos que levaram a AEP a
retomar o evento, o dirigente sublinha que
“é necessário ajudar os associados a alavancar os seus comércios”.
“Nós queremos manter toda a dinâmica
de eventos que temos até aos dias de hoje e
que no último ano não foi possível organizar fruto da pandemia. Queremos voltar a
retomar a dinâmica que tínhamos embora
adaptados à realidade que temos”, acrescentou Nuno Brochado.

As gravações do desfile Penafiel Passeio
D´Moda Primavera / Verão 2021 vão realizar-se a 15 de maio no recinto das instalações da Associação Empresarial de Penafiel
e a emissão será feita na semana seguinte.
O presidente da AEP avançou, ainda,
que a edição de 2021 do Penafiel Passeio
D´Moda Primavera/ Verão vai contar com
outras novidades.
“As pessoas também vão ter acesso à
preparação do evento. A forma como tudo
decorre no backstage é uma vertente que
também vamos querer mostrar”, referiu
Nuno Brochado, acrescentando:
“Este ano temos associados de fora do
chamado centro de Penafiel, que era o local
onde mais participantes havia no evento,
e isso para nós é um motivo de orgulho e
também um dos objetivos que queremos
atingir, que é sermos mais inclusivos e conseguirmos trazer para o centro de Penafiel
os associados que são de fora, mas que também pertencem ao comércio local”.
Antes da pandemia, o Penafiel Passeio
D´Moda Primavera / Verão costumava
contar com cerca de 250 modelos a dar a
cara pelas coleções de mais de 30 lojas do
comércio local de Penafiel.
“O objetivo mantém-se exatamente igual
aos anos anteriores em relação ao número de estabelecimentos participantes, mas
temos uma diminuição no número de modelos, porque as regras convidam a sermos
prudentes na abordagem da situação”, concluiu Nuno Brochado.

TEXTOS : MARINA SOUSA

AE PENAFIEL
PROMOVE
CAMPANHA PARA
DESCONFINAR
EM SEGURANÇA
A Associação Empresarial de Penafiel
(AEP) está a promover uma campanha de
comunicação digital denominada “P.A.I –
Proteção, Ação, Informação”, que dá a conhecer regras para um desconfinamento
em segurança.
Em comunicado, a AEP informa que o
desafio partiu de um grupo de três enfermeiras da Escola Superior de Enfermagem
do Porto (ESEP), que trabalharam no centro de coordenação covid da USF Paredes.
A iniciativa envolve, ainda, o ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul e a Unidade de
Saúde Pública Vale do Sousa Sul.
O objetivo da campanha, que está a decorrer nas redes sociais através de e-mails
enviados pela associação e da imprensa
local, é “disseminar na comunidade as melhores práticas de prevenção da doença covid-19 de modo a conseguirem-se debelar
os problemas detetados nos inquéritos, junto do maior número de pessoas possível.”
Nuno Brochado, presidente da direção da
Associação Empresarial de Penafiel considerou “importante aliarem-se instituições
credíveis para passar uma mensagem muito necessária para o recuperar da esperada
normalidade”.
“Sabemos que o caminho ainda é longo,
mas para a economia local e para os nossos
empresários, é importante que os comportamentos sejam ajustados à realidade para
que possamos salvar não só vidas como
empresas. Não podemos voltar a parar, é
importante que todos cumpramos as medidas impostas, e esta campanha chega
numa altura decisiva para a continuidade
do desconfinamento”, acrescentou.
A campanha “PAI – Proteção, Ação,
Informação” vai ser realizada por fases.
Inicia-se com a área laboral, seguindo-se
mensagens informativas na área social, familiar e escolar.
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UMA DÉCADA DE DESAFIOS COM
RECONHECIDA INTERVENÇÃO SOCIAL
A Associação para o Desenvolvimento de Galelos tem conseguido superar pelo cuidado, qualidade e inovação nas
respostas sociais que disponibiliza à população
TEXTO: PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA

Fundada em 1999 por iniciativa de um
grupo de amigos, a Associação para o
Desenvolvimento de Galegos é hoje uma
instituição com um conjunto de valências e importantes respostas sociais para
a população sénior e acolhimento de
crianças nos primeiros anos de vida em
creche.
Inaugurado em 2011, o edifício principal da associação, construído numa antiga quinta que adquiriram na freguesia de
Galegos, reúne várias valências com respostas para a população sénior do território, nomeadamente com uma Estrutura
Residencial para Idosos (ERPI), Centro de
Dia e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).
Este edifício está também dotado de um
serviço de creche, com a capacidade de
acolher 33 crianças em idade pré-escolar.
A diretora técnica, Rosa Fernandes,
explicou ao Penafiel Magazine que a instituição possui duas salas com serviços
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únicos no concelho, em apoio às valências
orientadas para os mais idosos.
“A sala de Snoezelen, ou terapia sensorial, é a única numa instituição de cariz
social, em Penafiel, para o apoio aos idosos” sublinha.
A sala inclui equipamento específico
para ajudar a relaxar e estimular a memória, através de técnicas que visam estimular os sentidos.
Segundo a diretora, o processo inclui
o uso de música, camas de água e outros
equipamentos para proporcionar ao utente relaxamento e estimular os sentidos.
Os utentes e colaboradores da instituição também podem usufruir de um jardim sensorial, num espaço exterior no
edifício principal e que, revela, acaba por
ser muito estimulante para alguns dos
momentos de maior relaxamento entre os
idosos.
Este jardim possui ervas aromáticas e

permite o toque e contato, recorda, sendo
particularmente importante para utentes
em cadeiras de rodas.
“Aqui têm a oportunidade de ver as flores, de tocar as plantas, de que existe uma
grande variedade”, frisa.
“É muito importante para os lares cada
vez mais se debruçarem sobre estas questões e de potenciar soluções, em diversas
áreas”, acrescenta.
PANDEMIA COLOCA CONTAS
“A ARRASTAR NO VERMELHO”
Com o surgimento da pandemia, no ano
passado, a situação financeira da instituição agravou-se, admite o presidente da
direção, Adriano Beleza, apontando para,
sobretudo, uma diminuição das já magras
receitas.
Em causa, explica, está o encerramento
de valências por longos períodos, durante

“É muito importante
para os lares
cada vez mais se
debruçarem sobre
estas questões e de
potenciar soluções,
em diversas áreas ”
os sucessivos estados de recolher obrigatório e de outras medidas, entretanto implementadas.
“Os clientes do Centro de Dia, por exemplo, não puderam vir para cá, portanto,
deixamos de contar com as contribuições
deles. Algo similar se passou com os serviços de creche, com as crianças em casa por
longos períodos”, explicou Adriano Beleza.
O dirigente avança que a instituição,
que emprega 29 colaboradores e mais dez
em regime de prestação de serviços, gasta,
em média, mil euros por dia em salários,
uma despesa que se manteve, anota.
Acrescenta ainda, que a associação é
pequena e a margem de manobra é escassa, em função dessa dimensão, e que tem
também outros compromissos, nomeadamente com a banca, que, apesar das dificuldades, não deixou de honrar.
Os acordos com a Segurança Social são
a maior fonte de receita, ressalva, sublinhando que recebe uma renda “simbólica”
pelas instalações do Centro de Saúde de
Galegos e cerca de 2.500 euros por mês
pelo aluguer do Pavilhão.
Para além daquelas receitas, conta, ainda, com as contribuições de sócios e dos

utentes, que pagam diretamente os seus
serviços.
“Tentamos ser o máximo possível coerentes com as contas. Quero também salientar o esforço e sacrifício das anteriores
administrações nesta área, há que se lhes
tirar o chapéu”, sublinha. Anotando, contudo, que as dificuldades são uma fonte de
“saturação” e de “cansaço” para os órgãos
diretivos da instituição.
REFORÇO DA ERPI PARA
GERAR SUSTENTABILIDADE
Por outro lado, o presidente da direção
sublinha a importância de reforçar a resposta, porque as listas de espera crescem,
diariamente.
“Todos os dias recebemos pedidos para o
Centro de Dia, para a ERPI, para a creche
também. As nossas prestações de serviços são de qualidade, sim, mas penso que
não é só por aí, há mesmo uma demanda

por estes serviços, que está em crescendo,
pela região e pelo país”, constata.
A sustentabilidade do projeto e das suas
respostas sociais é uma das questões que
está a tentar resolver, adianta, nomeadamente com a ampliação do serviço de Estrutura Residencial para Idosos (ERPI).
Segundo o diretor, o serviço tem, atualmente, uma capacidade instalada para
dez utentes, manifestamente insuficiente
para os pedidos que, todos os dias, lhe são
dirigidos e que é, aliás, insuficiente para
fazer face às despesas que um equipamento desta envergadura comporta para
a instituição.
Atualmente, tem em carteira um projeto para aumentar a capacidade da valência para 20 utentes, mas, por enquanto,
aguarda o parecer de uma candidatura ao
programa PARES.
“Em termos de instalações, serão as mesmas, basicamente, e o serviço continuaria
a cargo do mesmo número de colaboradores. Acreditamos que só assim a ERPI se
possa tornar mais sustentável”, explica.
PANDEMIA AFETOU,
SOBRETUDO, OS MAIS IDOSOS
A situação de “pressão financeira” causada pela pandemia é um problema transversal a todas as instituições de solidariedade social do país, recorda, por outro
lado, o educador Carlos Ribeiro, sublinhando que há alturas em que se tem que
“tirar de um lado para aplicar noutro”.
“Por exemplo, na creche, temos material
didático básico, mas poderíamos ter mais.
Mas como as nossas finanças são tão complicadas de gerir, temos que tirar (fundos)
de lá para aplicar noutras valências. É
uma batalha diária”, acrescenta.
O educador recorda, contudo, que a pandemia também teve efeitos físicos e psicológicos nos clientes da instituição, algo
que muitas vezes passa despercebido.
“Às vezes esquecemo-nos da questão
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“Não os podemos
abraçar, não há
beijos. Houve quem
nos dissesse que se
sentia prisioneiro, por
não poder sair, o que
nos chocou imenso”

humana, do contacto físico e social. Notou-se nas crianças, mas, sobretudo, nos
idosos, porque alguns, nomeadamente no
serviço de Centro de Dia, precisam de estar ocupados”, acrescenta.
Mesmo para os utentes da ERPI, a pandemia foi problemática, recordando que os
colaboradores são considerados também
como sua “família”.
“Não os podemos abraçar, não há beijos.
Houve quem nos dissesse que se sentia
prisioneiro, por não poder sair, o que nos
chocou imenso”, comenta Rosa Fernandes.
Com a implementação de medidas de
segurança, o contacto físico passou a ser
praticamente impossível, recorda a diretora técnica da instituição, acrescentando
que também se notou efeitos nos utentes
do serviço de apoio domiciliário (SAD).
“Para todos os efeitos, as equipas de SAD
foram, e continuam a ser, o único contacto
com pessoas que alguns dos utentes têm
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ao longo de todo o dia, e só por alguns
instantes. As pessoas sofrem, com o isolamento. A partir do momento que se encerraram em casa, perdeu-se muito, a parte
humana”, realça.
Ainda sobre este assunto, Carlos Ribeiro espera que a pandemia, no futuro, seja
apenas uma circunstância de memórias
para a maioria das crianças.
Explica que os mais velhos podem, de
certa forma entender a necessidade de
evitar contacto, mas frisa que todas as
crianças precisam, de uma forma ou outra, de algum tipo de contacto físico.
“Para os mais novos, pode ser um problema. Sinceramente, não tentamos sepa-

ra-los, controlamos, sim, o ambiente, com
limpezas, por exemplo. Se uma criança
entrar aqui a chorar, é obvio que não vamos envia-la para um canto, vamos ter
que pegar nela ao colo até que se acalme”,
anota.
Para os mais velhos, contudo, poderá
haver algum receio de contato social, no
futuro.
“Vamos todos ter que nos adaptar, espero que para as crianças não passe simplesmente de uma memória triste”, anota.
Remetendo para o primeiro confinamento, em 2020, Carlos Ribeiro recorda o
excesso de informação que, na altura, se
propagava em inúmeros documentos e na
comunicação social.
“Instaurou-se um medo entre as pessoas, das coisas mais básicas, como o receio de apanhar o vírus por simplesmente
abrir uma janela, no carro, por exemplo”,
recorda.
Apesar da situação hoje ser menos confusa, com mais filtragem da informação
disponibilizada às instituições e ao público, o medo e o receio vão ainda persistir,
por mais uns tempos, comenta.
Rosa Fernandes acrescenta que a instituição poderá, na reabertura dos serviços, perder alguns utentes, e que ainda
há uma incógnita sobre os moldes como
se vai proceder ao regresso de serviços e
dinâmicas do Centro de Dia.
“Se se mantiverem as mesmas regras e
medidas de segurança, não vamos poder
reabrir para já o Centro de Dia, por falta
de condições para seguir as recomendações”, acrescentando que está fora de causa “confinar os residentes no lar aos seus
quartos”.
Em jeito de conclusão, os responsáveis
pela direção e gestão da associação são
unânimes em considerar que o mais importante é manter a instituição a funcionar, sobretudo, e com os recursos atualmente disponíveis.
Rosa Fernandes explicou, contudo, que
tem algumas ambições, nomeadamente
em implementar um serviço de formação
dos colaboradores em técnicas de comunicação com os clientes.
“É muito útil em situações em que os
utentes estão nervosos e agitados. Usam o
toque, a forma de falar e técnicas de estimulação sensorial para ajudar a acalmar”,
explica, sublinhando que, por enquanto, é
apenas um desejo que se manifesta pela
constante preocupação em melhorar a
capacidade dos serviços e respostas proporcionadas à comunidade por aquela instituição.
O presidente da direção, Adriano Beleza, realça que, apesar de todas as dificuldades, o que importa mais agora, é “um
regresso à normalidade e em segurança”.

“DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA QUE A NOSSA
PRIORIDADE SÃO OS PENAFIDELENSES”
Antonino de Sousa, Presidente da Câmara de Penafiel
Desde março de 2020, aquando do
aparecimento dos primeiros sinais da
Covid-19 em Portugal, e ao longo deste
tempo, as pessoas ficaram sujeitas ao confinamento, privadas do convívio, contacto físico, do afeto, das celebrações, e sentiram dificuldades no trabalho, emprego e
na economia.
Perante estas adversidades, as autarquias viram-se obrigadas a ativarem, ou
reativarem, programas de apoio para fazer frente à pandemia em áreas como a
ação social, cultura, educação, saúde e
economia.
Em Penafiel muitos foram os programas
de apoio e os investimentos que a Câmara
Municipal implementou. Além da aquisição de equipamentos de proteção
individual, a autarquia delineou um
conjunto de medidas para dar resposta às famílias e às empresas e
por conseguinte minorar o impacto
da pandemia na cidade.
Passado um ano desde o início
desta pandemia, o presidente do
município de Penafiel, Antonino
Sousa, assegura que “continua a
acompanhar de forma rigorosa a
situação da Covid-19, sempre em
estreita ligação com as Autoridades
de Saúde locais e nacionais e atento
a possíveis medidas que possa vir a
acrescentar e implementar para apoiar
todos os munícipes”, lembrando que “as
medidas e ações introduzidas até agora
por parte do município de Penafiel foram
fundamentais para reduzir o impacto negativo na vida dos penafidelenses”.
Antonino de Sousa afirmou ainda
que, desde o primeiro dia, a autarquia continua empenhada em
fazer frente à Covid-19:
“A nossa prioridade
é o bem-estar

dos penafidelenses e, no âmbito competências municipais e dos recursos disponíveis, tudo faremos, sempre com o rigor
de seguir, com serenidade, o plano de contingência e o contacto permanente com as
Autoridades de Saúde, para minimizar os
efeitos provocados pelo surto da Covid-19,
nomeadamente no que respeita às suas
consequências sociais e económicas”.
O edil de Penafiel recorda que “desde o
primeiro confinamento, o município foi
célere a implementar o Plano Municipal
“Juntos Vamos Vencer” de apoio às Famílias e
de Resposta ao
Impacto
da Co-

vid-19 na Economia Local. Daí resultaram
várias medidas que estão a fazer a diferença nas vidas dos nossos concidadãos e
que, com certeza, vão continuar a fazer.
O município está atento às fragilidades e
necessidades da população de Penafiel e
pronto para as resolver e lhes darmos resposta”.
“Temos consciência de que se vivem
tempos difíceis na nossa economia, mas
também ao nível social, para as muitas
famílias que estão a ser afetadas por esta
crise”, ressalva, reforçando que “a prioridade são os penafidelenses”.
“Há mais de 1 ano que fomos atacados
pelo Covid-19, um vírus que se instalou no
mundo e mudou as nossas vidas. Ao longo
deste tempo, fomos submetidos ao confinamento, privados de estar com os nossos entes queridos e amigos, privados dos
afetos e de celebrar datas importantes e
festivas. Vivemos um clima de medo e de
terror, com as notícias que, todos os dias
nos entravam casa a dentro, dando conta
das situações caóticas nos hospitais, das
vidas que se perderam e das catastróficas
consequências socias e económicas que
desta crise resultariam. Felizmente, hoje
é possível ver alguma luz ao fundo do túnel. Os números estão mais controlados e
o processo de vacinação está a decorrer
de forma célere, haja vacinas”, comenta,
realçando que “temos de ter esperança”.
Embora declarado o fim do estado de
emergência e o país avançar no desconfinamento, Penafiel é um dos concelhos que
continua com um número considerável
de casos de infeção provocada pelo
novo coronavírus. Os
próximos me-
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ses continuarão a trazer consequências
penosas para a população, para os agentes
económicos e sociais.
“Se continuarmos com a baixa taxa de
infeção e de transmissão do vírus, vamos
poder continuar a desconfinar de acordo
com o plano que está estabelecido pelo governo. E o que desejo é mesmo que possamos desconfinar em segurança e retomar
a normalidade possível. Se, pelo contrário,
os números se degradarem, poderemos ter
de voltar atrás no desconfinamento, com
as graves consequências que daí resultariam para todos, em termos sociais e de
saúde pública, ao nível económico e do aumento do desemprego e também do ponto
de vista da saúde emocional”, constata.
O presidente Antonino Sousa admite
que desde há um ano que se vive num
clima de medo. No entanto, está confiante
que “se a sociedade continuar a cumprir as
medidas de proteção e as recomendações
das Autoridades de Saúde, juntamente
com a evolução do processo de vacinação
e a monitorização da situação pandémica,
teremos boas hipóteses de voltar à normalidade o quanto antes”.
“Temos motivos para enfrentar este período de desconfinamento com otimismo,
mas sempre com muito cuidado e muito
rigor no cumprimento das normas (lavagem das mãos, etiqueta respiratória, uso
de máscara, distanciamento social). Todas
são importantes para combater esta doença”, afirma.
O desejo do autarca penafidelense é que
o desconfinamento continue a ser feito
com segurança e responsabilidade, deixando o apelo a que “todos juntos, sigamos
com proteção e precaução o caminho da
prudência e responsabilidade, que temos
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CÂMARA DE PENAFIEL
COM RESPOSTAS
CONCRETAS PARA ATENUAR
IMPACTO PANDEMIA
trilhado até aqui, para que possamos regressar à normalidade há muito desejada”.
“Deixo-vos, assim, um apelo, muito forte,
para que, todos juntos, sigamos com proteção, precaução, o caminho da prudência
e responsabilidadade, que temos trilhado
até aqui, para que possamos regressar à
normalidade que tanto desejamos o quanto antes. Votos de muita saúde para todos”,
conclui Antonino de Sousa.

Em março de 2020 o município de Penafiel começou, de imediato, a pôr em
marcha um plano de contingência, devidamente articulado com o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa ACES – Vale do
Sousa Sul, as corporações de Bombeiros
Voluntários do concelho, a Delegada de
Saúde Pública, os Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária e o Destacamento
da Guarda Nacional Republicana (GNR),
com o objetivo de criar mecanismos de
atuação em rede, de forma concertada e
com respostas adequadas.
Em comunicado, a autarquia lembra
que, numa primeira fase, tomou diversas
ações para lidar com a pandemia. Foram
suspensas as atividades desportivas para
idosos, as feiras municipais e as iniciativas
culturais previstas no âmbito do programa
dos 250 anos da Cidade de Penafiel. Além
disso, encerraram-se, preventivamente,
todos os Espaços do Cidadão, os serviços
municipais do Arquivo, Museu e Biblioteca
e os equipamentos desportivos (pavilhões e
piscinas).
Outra das medidas importantes de combate à pandemia foi a criação de condições
para a instalação de um centro de diagnós-

tico da Covid-19, em Penafiel, no pavilhão
de Feiras e Exposições.
A limpeza e desinfeção permanente de
espaços públicos foi, de igual forma, outra
das medidas tomadas de imediato pela Câmara Municipal.
Preocupada com o impacto social da crise pandémica, a autarquia de Penafiel criou
uma rede de apoio social que consistiu na
entrega de bens de primeira necessidade.
Elaborou o plano municipal “Juntos Vamos
Vencer”, que incluía 25 medidas de apoio
a famílias e empresas locais e distribuiu
máscaras sociais à população, Máscaras
que foram produzidas por empresas locais,
muitas delas em risco de encerrar ou que
iriam colocar trabalhadores em regime de
lay-off.
A fim de promover a igualdade de oportunidades e apoiar alunos sem acesso às
tecnologias durante o período de telescola,
foi também entregue material informático
aos Agrupamentos de Escolas do concelho.
Neste campo, a Câmara Municipal de Penafiel fez ainda um investimento de 300
mil euros na aquisição de 750 tablets que
foram distribuídos aos alunos carenciados
e que frequentam o 1.º, 2.º e 3.º ciclos de
ensino. Paralelamente foram entregues 50
cartões de acesso à internet.
A autarquia destaca ainda o apoio dado
às Corporações de Bombeiros, na aquisição
de Equipamentos de Proteção Individual,
testes de despiste da Covid-19 e apoio financeiro suplementar.

Procedeu à desinfeção dos Jardins de Infância, realização de testes nestas unidades
e ações de formação sobre boas práticas de
higienização aos Assistentes Operacionais.
Em articulação com o Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) do Tâmega II –
Vale do Sousa Sul, o município assegurou
ainda a testagem de funcionários e utentes
das Instituições Particulares de Solidariedade Social.
As empresas com volume de faturação
até 150.000€ ficaram isentas do pagamento da taxa de derrama referente ao ano
2019.
No que respeita aos serviços municipais,
foi intensificada a recolha de lixo para dar
resposta ao aumento de produção de resíduos sentido nesta época de maior resguardo e disponibilizou ainda o transporte
escolar gratuito a todos os alunos do ensino
básico e secundário que vivam a mais de
dois quilómetros da escola.
A nível cultural, a Câmara de Penafiel
não deixou cair no esquecimento datas
marcantes e importantes, quer a nível nacional quer para a cidade. Caso disto foram
as comemorações do 25 de Abril ou as Endoenças - em que se colocaram e acenderam simbolicamente cerca de 3.000 velas
no cais de Entre-os-Rios.
Outras celebrações, como o Corpo de
Deus, o Dia dos Avós, Dia da Mãe, Dia Internacional do Idoso foram, simbolicamente, assinaladas no ano transato através das
redes sociais do município.
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PRINCIPAIS AÇÕES MUNICÍPIO PENAFIEL DE
APOIO ÀS FAMÍLIAS NO ÂMBITO COVID-19

O Plano Municipal Solidário de Penafiel
foi reforçado em 500 mil euros e foram
apoiados diretamente, no ano de 2020,
3779 munícipes. Das medidas destacam-se:

• 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 Covid-19,
que se traduza num rendimento per capita
igual ou inferior a 200€ mensais;

• 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;

• Suspensão, imediata de cortes de fornecimento de água e saneamento, enquanto se
mantiver em vigor o estado de Emergência;

• Apoio ao pagamento de fornecimento de
energia às famílias afetadas pelo Covid-19
– apoio efetuado durante o estado de emergência a indivíduos e/ou agregados familiares que comprovem a quebra temporária
dos rendimentos, devido à pandemia Covid-19 e apresentam um rendimento per
capita igual ou inferior a 200€ mensais;

• 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;

• Comparticipação nas despesas em medicação a famílias afetadas pela 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;
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• 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 Covid-19 –
UBER, enquanto a rede de apoio se mantiver;

• 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;

• 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;
• Disponibilização on-line de livros e jogos
para crianças, jovens e adultos, com o objetivo de apoiar as famílias em quarentena
ou isolamento social;

• 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 lay-off para
produzirem máscaras para o município;
• Distribuição de 1600 apoios alimentares
por semana, aos alunos do pré-escolar e 1º
CEB, beneficiários do escalão A.

JUNTA DE BOELHE CONSTRÓI PARQUE
DE LAZER JUNTO AO RIO TÂMEGA
TEXTOS: MARINA SOUSA

A Junta de Freguesia de Boelhe construiu um parque de lazer, junto ao rio
Tâmega, numa área com 10 mil metros
quadrados e que será batizado de “Parque
Fluvial das Famílias”.
“O que eu quero com isto é criar condições para que as famílias estejam aqui
à vontade a disfrutar da paisagem, que é
paradisíaca”, referiu ao Penafiel Magazine,
Artur Teixeira.
O novo espaço, localizado no lugar de
Passinhos, conta com mesas para piqueniques, chapéus de colmo, churrasqueiras,
um campo de futebol de praia, chuveiros,
casas de banho, bar de apoio, relva, areia e
um baloiço.
O espaço onde está agora o equipamento de lazer de Boelhe já existia, mas “tinha
um aspeto completamente diferente”, disse
o autarca.
A obra de requalificação da margem ribeirinha arrancou em 2020, antes da pandemia, e foi executada durante o período

em que a população esteve em confinamento.
O investimento ronda os cinco mil euros
e foi feito através de administração direta
pela Junta de Freguesia de Boelhe, que garante que aquilo que fez é o exemplo de que
“com poucos recursos se faz muito”.
“Quando há criatividade e gosto por
aquilo que fazemos, gastamos muito pouco”, sublinhou Artur Teixeira, garantindo
que “não tem a mínima duvida que é a melhor praia fluvial do Tâmega”.
O autarca acrescentou, ainda, que não
considera a intervenção do Parque Fluvial
uma obra.

“Considero um aproveitamento dos recursos naturais que temos e explorá-los
com criatividade. O que eu fiz no rio foi um
aproveitamento da paisagem e do ambiente”, assegurou.
O Parque Fluvial de Boelhe está praticamente concluído, “faltando colocar quarenta camiões de areia, mais vinte mesas e
mais alguns chapéus de palha”.
“É evidente que agora estamos em pandemia, nada disto pode ser usado, mas logo
que isto passe já pode ser utilizado”, concluiu o presidente de junta.
Além da requalificação do espaço ribeirinho da freguesia de Boelhe, a junta de
freguesia está, também, a fazer obras nas
ruas que dão acesso ao novo equipamento
de lazer.
O presidente de junta garante que estão
a ser criadas todas as condições de acesso.
“As ruas estão a ser alargadas e pavimentadas, para que as pessoas venham até aqui
com conforto”, salientou Artur Teixeira.

FONTE ARCADA VAI TER ROTUNDA
PARA REDUZIR SINISTRALIDADE

O presidente da Junta de Freguesia
de Fonte Arcada avançou, ao Penafiel
Magazine, que a Câmara de Penafiel vai
construir uma rotunda, em frente ao edifício da junta, que irá “reduzir a sinistralidade” e dar “maior segurança às pessoas”.
A nova rotunda vai ser construída no

entroncamento entre a Avenida Francisco
Aranha Furtado Mendonça e a Avenida
Domingos Sousa Andrade.
“A obra está para concurso, mas penso
que deverá avançar talvez dentro de um
mês ou dois”, referiu António Silva.
O autarca garante que a infraestrutura
“é uma necessidade”, uma vez que o local “é problemático” no que diz respeito à
ocorrência de acidentes.
“Todos os serviços (igreja, casa mortuária, cemitério, campo de futebol, centro
escolar) estão na parte de cima da freguesia, ou seja, para as pessoas se deslocarem
a esses locais têm que passar por esse entroncamento e têm de sair à estrada principal e é aí que corre o perigo”, explicou
António Silva, acrescentando:
“É um local onde há muitos acidentes.
As pessoas excedem-se na velocidade e a

rotunda visa, essencialmente, condicionar
a velocidade do trânsito e dar segurança
às pessoas que entram num cruzamento
que não tem visibilidade”.
Também para garantir a segurança das
pessoas, no final de 2020, a Câmara Municipal de Penafiel construiu cerca de 600
metros de passeios, na Avenida Francisco
Furtado Mendonça, entre a junta de freguesia e a Rua Central de Anho Bom.
“As pessoas para se deslocarem daquele
que é o maior lugar da freguesia à mercearia, ao centro, à junta ou à igreja tinham
que vir pela berma da estrada e era muito
perigoso”, referiu o presidente de junta de
Fonte Arcada.
“Os passeios vieram dar outra segurança, essencialmente às pessoas. Aqui não
visava tanto os carros, mas sim as pessoas”, concluiu António Silva.
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ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE
BOELHE INAUGUROU
NOVAS INSTALAÇÕES
TEXTO: MARINA SOUSA

A Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Boelhe inaugurou a
nova sede, localizada no antigo jardim
de infância da freguesia, um investimento de 450 mil euros, adiantou ao Penafiel Magazine o presidente da direção.
O espaço, cedido pela Câmara Municipal de Penafiel, foi requalificado e dispõe
agora de cozinha, sala de estar, sala de
jantar, quartos para os utentes descansarem e duas casas de banho. A área envolvente ao edifício conta com cerca de
cinco mil metros quadrados e está dotada
de relva e jardim.
A inauguração e bênção das novas instalações contou com a presença do executivo da Câmara Municipal de Penafiel,
da Assembleia Municipal, executivo da
junta de freguesia, membros da direção
da coletividade, colaboradores e da madrinha da associação.
Artur Teixeira, o presidente da direção
da Associação para o Desenvolvimento
da Freguesia de Boelhe e da Junta de Freguesia de Boelhe, destacou o “realizar de
um verdadeiro sonho”, dedicando a obra
ao seu pai, fundador da associação.
Feliz com o feito alcançado, o presidente da direção e presidente de junta disse
ainda que considera esta “a obra mais importante da freguesia de Boelhe, porque
vem ao encontro dos mais vulneráveis,
dos mais desfavorecidos, dos mais velhinhos, daqueles que no passado deram
tudo”.
“Esta obra vem dar-lhes muito mais
conforto e muito mais qualidade de vida”,
acrescentou Artur Teixeira.
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Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, lembrou que
“o caminho para ali chegar não foi fácil”.
“Surgiram alguns obstáculos à concretização da empreitada, mas a obra de excelência”, disse.
O investimento contou com o apoio de
150 mil euros de fundos comunitários e
cerca de 45 mil euros da Câmara de Penafiel.
Antonino de Sousa lembrou, ainda,
que “ainda falta pagar mais de metade da
obra” e deixou um apelo à comunidade.
“Aquilo que quero hoje aqui é um apelo
à comunidade para que se mobilize para
que seja possível pagar aquilo que falta.
A câmara vai reforçar o apoio que deu,
até porque o edifício é municipal e se está
requalificado está mais valorizado, mas é
importante que a comunidade contribua”,
ressalvou.
O presidente da Câmara Municipal de
Penafiel deixou, ainda, a garantia de que
em breve a rua de acesso às antigas escolas, agora sede da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Boelhe,
também vai ser requalificada.
“Vamos também requalificar esta rua e
provavelmente criar aqui uma dinâmica
de trânsito diferente, um sentido único,
para que funcione melhor”, concluiu.
Fundada em 1997, a Associação para o
Desenvolvimento da Freguesia de Boelhe é uma instituição particular de solidariedade social que dá apoio a cerca de
80 utentes, distribuídos pelas valências
de Centro de Dia, Centro de Convívio e
Serviço de Apoio Domiciliário.

FREGUESIAS

JUNTA DE
ABRAGÃO
CEDE
TRANSPORTE
GRATUITO
TEXTO: MARINA SOUSA

A Junta de Freguesia de Abragão está
a ceder transporte gratuito para que um
médico do centro de saúde possa fazer
consultas ao domicílio à população mais
idosa e também àqueles que necessitem
para fazer a toma da vacina contra a covid-19.
“Foi o centro de saúde que fez o pedido
e nós achamos por bem servir os nossos
utentes, tanto daqui como das freguesias
vizinhas da área de cobertura do centro
de saúde de Abragão”, disse o presidente da
Junta de Freguesia de Abragão, José Manuel Sousa, ao Penafiel Magazine.
O apoio da junta de freguesia ao centro
de saúde iniciou-se em outubro de 2020,
mas segundo o presidente de junta “tem
sido mais solicitado este ano”.
“A maior parte são pessoas idosas que
não conseguem ter consultas no centro de
saúde e então já que não podem ir ao centro de saúde vai o centro de saúde a casa
delas, através da junta de freguesia e do
médico”, referiu o autarca, acrescentando:
“Nós estamos dispostos diariamente a
dar esse apoio, mas não é todos os dias que
é necessário”.
Além da cedência gratuita de transporte
para as consultas ao domicílio promovidas
pelo centro de saúde da vila, a Junta de Freguesia de Abragão tem também disponibilizado uma viatura à população que necessita de se deslocar à cidade de Penafiel para
fazer a administração da vacina contra a
covid-19.
“Há pessoas que julgam que a junta de
freguesia é só obras e esquecem-se que o
apoio social nesta altura, principalmente, é
muito mais importante do que as obras em
si. As obras só servem se houver população, se houver quem usufrua delas. Se não
houver pessoas não há necessidade de haver obras e esta é uma obra importante que
estamos a fazer”, concluiu o presidente da
junta de freguesia de Abragão.

JOÃO PINTO É O NOVO COMANDANTE
DOS BOMBEIROS DE PAÇO DE SOUSA
TEXTO: MARINA SOUSA

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa (AHBVPS) conheceu no início de abril o novo
comandante da corporação, que tem como
objetivos “manter o espírito de equipa,
apostar na formação, na melhoria contínua do parque automóvel e potenciar uma
nova escola de estagiários”.
Em declarações ao Penafiel Magazine,
João Pinto de 33 anos, natural de Paço de
Sousa, recordou que “está ligado há 19 anos
aos bombeiros locais”.
O novo comandante dos Bombeiros de
Paço de Sousa iniciou a sua ligação à associação humanitária como cadete e fez toda
a promoção até bombeiro de primeira, formação que não chegou a concluir, porque,
entretanto, ingressou no concurso de quadro de comando.
A chegada ao comando da corporação
resultou de uma votação feita pelos colegas
do corpo ativo depois de, em outubro de
2019, Adelino Correia ter pedido a demissão do cargo.
“É um desafio. Sou uma pessoa que tem
muitos anos de terreno e gosto do terreno.

Agora vou passar mais para a parte da liderança. Já liderava equipas, mas agora vou
liderar o corpo de bombeiros. É um desafio que espero estar à altura e espero dar a
resposta que eles necessitam”, acrescentou
João Pinto.
Para as funções que tomou posse, João
Pinto, já tem os objetivos bem traçados.
“Vou tentar manter à mesma o espírito
de equipa que é aquilo que cada vez mais
vamos precisar para as batalhas que vamos
ter. A formação e a melhoria contínua do
nosso parque automóvel e instalações. Já
temos uma casa com 80 anos que precisa
de ser intervencionada”, explica.

A promoção de ações de formação e a
abertura de uma nova escola de estagiários, são também apostas que o novo líder
do comando quer fazer.
“Nós fazemos cursos inovadores todos os
anos cá. Já tivemos alguns com renome. E
para o ano vou tentar fazer um exercício
internacional. Sem contar que queria já
este ano potenciar mais uma escola de estagiários para aumentar o número do efetivo”, salientou.
Atualmente, o corpo ativo dos Bombeiros
Voluntários de Paço de Sousa é composto
por 70 operacionais.
“O ideal é todos os anos tentar sempre
uma escola para que os ensinamentos vão
passando e as pessoas vão ganhando experiência de terreno”, adiantou João Pinto.
Em relação ao dia da tomada de posse, o
novo comandante confessou que “foi um
dia bastante emotivo”.
“O facto de crescer na casa e de um dia
chegar ao cargo de comando e com a história toda para trás com o enraizado do meu
avô, todo o percurso e história que tenho
vivido naquele quartel, claro que acabou
por ser um dia muito emotivo”.

INAUGURADA CASA DA CULTURA DE GALEGOS
TEXTO: SANDRA TEIXEIRA

A Casa da Cultura de Galegas foi um
dos projetos vencedores do Orçamento
Participativo de Penafiel.
O novo espaço funciona no edifício da
antiga junta de freguesia e é composto
por biblioteca.
O espaço multicultural “reúne excelentes condições para a promoção de peças
de teatro, música, conferências, workshops e exposições”, lê-se no comunicado.

A Casa da Cultura de Galegos estará aberta ao público às terças e quintas
das 10:00 às 12:00, às quartas-feiras das
14:00 às 16:00 e aos domingos das 10:00
às 12:00.
Citada no comunicado, a presidente
da Junta de Freguesia de Galegos, Laura
Duarte, considera que “esta Casa da Cultura tem como missão afirmar-se como
um polo cultural relevante na freguesia,
com uma programação variada, de qualidade, e de acesso livre e gratuito”.
“Vai contribuir para a prática cultural,
fomentado o gosto pela cultura, com o
desenvolvimento de várias atividades
intergeracionais e multiculturais. Um espaço que desempenhe uma função ativa,
dando ênfase às expressões artísticas da
comunidade. Um agradecimento especial
à Câmara Municipal e aos seus técnicos

por toda a ajuda prestada”, acrescentou.
O espaço multicultural, totalmente requalificado tem condições para a promoção de peças de teatro, música, conferências, workshops, exposições e conta ainda
com biblioteca para adultos e crianças.
“Estamos perante uma Junta de Freguesia com uma visão atenta às necessidades e que se preocupa com as suas gentes. A cultura continua a ser preservada
e está bem presente em Galegos, e em Penafiel”, ressalvou o presidente da Câmara
de Penafiel, Antonino de Sousa.

www.PENAFIELMAGAZINE.pt 19

A MAIOR ORGANIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE
NEGÓCIOS E REFERENCIAÇÃO
DO MUNDO

O BNI (Business Network International)
é a maior e mais bem sucedida organização de referências de negócios do mundo.
Está presente em mais de 73 países, conta
com mais de 10 000 grupos e tem mais de
280 mil empresários. Em Portugal iniciou
em abril de 2003 e atualmente está presente de Norte a Sul do país.
O princípio básico da organização assenta na construção de relações de confiança
em ambiente estruturado e profissional,
promovendo a criação de negócios entre
todos os seus membros.
A missão desta organização é ajudar os
membros do BNI a aumentar seus negócios
por meio de um programa de marketing de
referência estruturado, positivo e profissional que lhes permite desenvolver relacionamentos significativos de longo prazo
com profissionais de negócios de qualidade.
Nos últimos 12 meses, mesmo em plena
pandemia, gerou mais de 16 mil milhões de
euros em negócios para os seus membros.
Em Portugal, e segundo o BNI Portugal,
“em março de 2021, os membros do BNI
fecharam 1,4 Mil Milhões de euros em
negócios para as suas empresas através
de 1.090.663 referências de negócio que
passamos uns aos outros. Este é o valor de
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negócios mensal mais alto desde agosto de
2018 e o maior número de referências desde outubro de 2019”.
Em Penafiel está fixado o grupo BNI
Diamante, inserido no BNI Norte Interior,
que reúne todas as sexta-feiras a partir das
6h45 e conta com 22 membros.
De acordo com o BNI Diamante, “o grupo é composto por um conjunto de empresários dinâmicos, focados e devidamente
preparados para potenciar os negócios dos
seus parceiros, através da sua rede de contactos”.
O BNI Diamante opera desde 2012 e desde a fundação já foi gerado um volume de
negócio superior a três milhões e quinhentos mil euros por troca de mais de 7.000
referências de qualidade.
Existem inúmeras vantagens em aderir
a um Grupo BNI. Quem adere vê aumentadas as perspectivas de negócios por meio
de referências; terá acesso a programas exclusivos de treinamento e oportunidades
para aperfeiçoar suas habilidades de apresentação e negócios; poderá participar em
até 52 reuniões de networking por ano, aumentando a sua visibilidade perante muitos outros profissionais de negócios da sua
comunidade empresarial e terá acesso a

uma variedade de ferramentas e materiais
formativos sobre redes de contacto, como
falar em público e práticas recomendadas
de negócios.

PARTICIPAÇÃO E
INTEGRAÇÃO NO BNI
Apenas uma pessoa de cada especialidade profissional pode entrar num grupo
BNI. Os membros de cada grupo devem
representar a sua atividade principal, não
uma atividade em regime de part-time.
Uma vez por semana, sempre antes das
7h00, há um hábito de networking e partilha de ideias que se replica pelo mundo inteiro, onde existir um grupo de trabalho da
organização BNI. Os participantes dizem
que o horário é o ideal.

As reuniões são semanais e têm uma duração de 90 minutos.
Há uma taxa de adesão inicial e uma renovação anual.
O BNI pode criar grupos em todas as cidades ou localidades com pessoas interessadas em desenvolver negócios baseados
em referências.
O BNI aposta igualmente em eventos e
formações online, designando-se BNI Online, cujo objetivo é “continuar a oferecer
uma variedade de oportunidades, sendo a
solução online a ideal para que os membros
se preparem para quando voltarem as reuniões presenciais”.
Refira-se que, o BNI foi fundado nos Estados Unidos em 1985 por Ivan Misner, um
dos maiores especialistas do mundo em
“Networking” e em marketing palavra-passa-palavra, segundo o jornal The New
York Times.

BANDA MUSICAL DE RIO DE MOINHOS
COMEMOROU 114 ANOS
TEXTO: MARINA SOUSA

A Banda Musical e Cultural de Rio de
Moinhos celebrou, a 1 de maio, 114 anos de
existência com uma cerimónia simbólica,
que visou “marcar a data” e mostrar que “a
associação está viva”, revelou o presidente
da direção da associação.
Ao Penafiel Magazine, João Lourenço
explicou que na manhã do dia de aniversário foi hasteada a bandeira por alguns
membros da direção e foi colocada uma
coroa de flores no cemitério para homenagear os falecidos colaboradores da banda.
“Foi uma coisa muito singela para não
haver grandes ajuntamentos. Foi mesmo
para marcar a data. Cento e catorze anos
não são 114 dias e foi também para mostrar que nós estamos vivos e funcionamos,
apesar de estar tudo parado”, referiu João
Lourenço.
A Banda Musical e Cultural de Rio de
Moinhos está parada há quase um ano e
meio, por causa das restrições impostas
pela pandemia da covid-19.
Em média, a associação realiza por ano
25 concertos. Em 2020, tinha 20 contratos
celebrados e realizou apenas um, a 1 de janeiro.
A direção da associação assume estar a
viver uma “fase complicada”, sobretudo do
ponto de vista financeiro
“A situação não é nada famosa, porque

não havendo festas e concertos, que é a
nossa única fonte de rendimento, estamos
a viver um bocadinho à custa de benfeitores e alguns subsídios que temos da Câmara Municipal e junta de freguesia. Há
despesas que são fixas, tenhamos serviços
ou não, temos que as pagar”, explicou João
Lourenço.
A paragem da atividade da banda está
também a mexer com o lado emocional dos
elementos do grupo.
“Todos os músicos estão ansiosos para
voltar ao ativo a cem por cento. A banda é
quase uma segunda família e é quase como
nós não podermos voltar a estar com a
nossa família. Então estão todos um boca-

dinho apreensivos para ver quando é que
isto começa a trabalhar a cem por cento”,
acrescentou o presidente da direção.
Sem perspetiva para regressar aos concertos, a direção da Banda Musical e Cultural de Rio de Moinhos vai retomar, em breve, os ensaios “com pequenos grupos”, com
o objetivo de “recuperar o tempo perdido”.
“Se não ensaiamos, em vez de progredirmos vamos regredir um bocadinho. Quando começarmos a trabalhar vamos ter que
fazer um trabalho quase de início. Sendo
que muitos músicos não são profissionais,
não se dedicam tanto ao instrumento, sabemos que vamos ter que fazer um esforço
acrescido para recuperar o perdido”, disse
João Lourenço.
À semelhança de muitas outras coletividades culturais, a Banda Musical de Rio de
Moinhos vive dias de “incerteza” em relação do futuro da sua atividade, por isso o
presidente da direção assume não ter projetos a longo prazo.
“Para já o nosso grande objetivo é mesmo
iniciar os trabalhos e os concertos. Depois
vamos ver o que nos trás os próximos tempos”, concluiu João Lourenço.
Fundada a 1 de maio de 1907, a Banda
Musical e Cultural de Rio de Moinhos é
uma instituição de utilidade pública composta por cerca de 70 elementos.
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VEÍCULOS DOS BOMBEIROS
ENTRE-OS-RIOS COM
MATERIAL REFLETOR PARA
AUMENTAR SEGURANÇA
TEXTOS : MARINA SOUSA

Os Bombeiros de Entre-os-Rios estão a
colocar material refletor nos veículos de
combate a incêndios da corporação para
“aumentar a visibilidade noturna e diurna dos veículos e a maior segurança dos
operacionais”, avançou ao Penafiel Magazine José Filipe, segundo comandante
da corporação.
Desde 11 de março, já foram dotadas
com faixas refletoras dois Veículos Ligeiros de Combate a Incêndios (VLCI) e dois
Veículos Florestais de Combate a Incêndios (VFCI).
“O primeiro veículo foi quase como que
uma cobaia para ver como isto ia ficar. Ficou brutal”, referiu José Filipe, acrescentando:
“A mais valia é a segurança dos operacionais que andam nestes veículos, porque uma coisa é nós andarmos no teatro
de operações, no meio do monte ou onde
quer que seja, com um veículo que não
tem sinalização nenhuma e outra coisa
totalmente diferente é termos um veículo
com uma sinalização que é vista a quilómetros em que sendo refletida uma luz
naquele veículo consegue-se ver a quilómetros”.
Nos próximos tempos, a corporação
vai avançar com a caracterização de um
veículo de apoio logístico, um veículo de
desencarceramento, um veículo rural de
combate a incêndios e um veículo florestal
de combate a incêndios.
A intenção da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Entre os

22 penafiel magazine

Rios seria ter a caracterização dessas quatro viaturas concluída antes da abertura
da época florestal, 15 de maio.
“Vai ser quase impossível dado o fluxo
de trabalho que a gráfica que está a fazer
isso tem. Mas, ao mesmo tempo, os principais veículos de combate já estão caracterizados. Foi uma das prioridades começar
por aqueles que trabalham mais, que têm
mais uso”, disse José Filipe.
A longo prazo, os Bombeiros de Entre os
Rios pretendem caracterizar outros veículos, que também fazem parte do combate
a incêndios, que já estão caracterizados,
mas com um material diferente daquele
que está agora a ser aplicado.
“Um dos principais objetivos é que neste corpo de bombeiros os veículos de incêndio pautem todos pela igualdade de
caracterização, ou seja, que haja uma uniformização da imagem de Entre-os-Rios”,
concluiu o segundo comandante.
A nível distrital e nacional, são já várias
as corporações de bombeiros que têm as
suas viaturas caracterizadas com material de alta visibilidade como aquele que
os Bombeiros de Entre-os-Rios estão a
colocar. A nível do concelho de Penafiel, a
corporação é pioneira na ação.
O investimento realizado ainda não
foi calculado. O primeiro veículo foi uma
oferta da gráfica que está a realizar o trabalho de caracterização e para os quatro
veículos que faltam também já há interessados em proceder à oferta.

VOLUNTÁRIOS
FAZEM LIMPEZA
DAS MARGENS
DO RIO SOUSA
EM GUILHUFE
E URRÔ
Um grupo de voluntários está a limpar
as margens do rio Sousa, na freguesia de
Guilhufe e Urrô, numa extensão de cerca
de 1.100 metros e com o objetivo de construir um trilho, avançou ao Penafiel Magazine o presidente da junta.
O grupo, composto por elementos da
junta de freguesia, da Associação para o
Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe e Urrô e da secção de Pesca Desportiva
do Lusitano Clube de Retorta, já limpou
600 metros, faltando ainda cerca de 500
metros, explicou Vitorino Oliveira.
Os trabalhos tiveram início na zona da
Rua dos Moinhos, junto ao antigo depósito
de água, que em tempos serviu o abastecimento à cidade de Penafiel. Passaram pela
levada de Quintela e, até ao momento, estão concluídos até à levada do Cordolina,
junto à antiga fábrica das meias.
Questionado sobre os objetivos da ação
de limpeza das margens do rio Sousa na
freguesia, o autarca argumentou que “a
iniciativa se prende com valores ambientais e culturais”.
“Este é um projeto que ainda não está
fechado e pretendemos que seja dinâmico,
juntando o lazer com a vertente desportiva, assim como divulgar a freguesia, dando a conhecer os seus recursos naturais
nesta zona do Vale do Sousa onde estamos
inseridos e ao mesmo tempo praticar caminhadas, BTT, pesca desportiva e outras
práticas”, acrescentou.
“Para além de se fazer a limpeza da
margem do Rio Sousa, aquela zona vai
também ser objeto de um trilho que se
pretende no futuro registar nas entidades competentes, para poder obter apoios
como Câmara Municipal e outras”, avançou Vitorino Oliveira.

CANDIDATO DO PS EM
PENAFIEL QUER HABITAÇÃO
PÚBLICA PARA COMBATER
FALTA DE CASAS
TEXTO : ARMINDO MENDES

O candidato socialista à Câmara de Penafiel, o advogado Paulo Araújo Correia,
defende uma política pública de habitação
para ajudar a resolver o problema da falta
de casas no concelho.
Em declarações à agência Lusa, o jurista
sublinha ser essa uma das três prioridades
da sua proposta eleitoral para um concelho
que é governando pela coligação PSD/CDS
desde 2001.

Paulo Araújo Correia, de 34 anos, recorda a sua experiência pessoal e a dificuldade que teve para arranjar alojamento na
cidade, depois de ter passado alguns anos
em Lisboa, quando foi assessor do Governo, com o então secretário de Estado Pedro
Nuno Santos.
“Um T2 em Penafiel custa 500 euros”,
acentuou, solinhando ser um valor demasiado alto para a maioria das pessoas, nomeadamente para os jovens do concelho.
Defende, por isso, a aposta na construção
de habitação pública, através dos vários
programas que o Governo tem criado,
como o Primeiro Direito, para garantir preços mais acessíveis e maior oferta.
Outra aposta, disse, é a mobilidade, justificando que a população que vive em vários pontos das extremidades do concelho
tem grandes dificuldades para se deslocar
à cidade, onde se encontram vários serviços públicos, incluindo o centro hospitalar,
devido à insuficiência de transportes públicos. Paulo Araújo Correia preconiza que a
câmara deve negociar com os operadores
privados de transporte “mais e melhores
ligações”, suportando o custo social dessa
medida.
A terceira grande prioridade, observou o
candidato, é a qualificação profissional, observando a importância de a gestão municipal trabalhar na atração de empresas que
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garantam emprego qualificado aos jovens
de Penafiel. A criação de um ‘cluster’ da
saúde, potenciando a dimensão do Hospital Padre Américo, é uma das propostas do
candidato socialista.
Por fim, Paulo Araújo Correia mostra-se
preocupado com o aterro sanitário situado
em Rio Mau, freguesia de onde é natural,
destacando o impacto negativo que aquele equipamento tem na qualidade de vida
daquela zona do concelho. À Lusa disse
haver necessidade de ser encontrada uma
alternativa àquele equipamento, até porque, anotou, “o seu prazo de vida útil já se
esgotou há muitos anos”.
O candidato também comentou a coligação autárquica em Penafiel com o partido
RIR, do ex-candidato presidência Vitorino
Silva, recentemente anunciada.
Além da proximidade ideológica com Vitorino Silva, que foi presidente da freguesia
de Rans pelo PS, Paulo Araújo Correia recorda que a liderança da concelhia do PS,
protagonizada por Nuno Araújo, tem apostado no diálogo com outras forças políticas
para permitir constituir uma plataforma
alternativa à atual “maioria de direita que
governa o concelho há duas décadas”.
O PS tem quatro assentos no executivo
municipal de Penafiel, que é liderado pelo
social-democrata Antonino Sousa, acompanhado por quatro vereadores.

EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE PENAFIEL É
MANDATÁRIO DA CANDIDATURA DE PAULO ARAÚJO CORREIA
O ex-presidente da Câmara Municipal de Penafiel e ex-governador Civil do
Porto, Agostinho Gonçalves, vai ser o
mandatário da candidatura do socialista
Paulo Araújo Correia pela coligação “Penafiel Unido”, nas eleições autárquicas.
Em comunicado, o PS adiantou que
Agostinho Gonçalves aceitou o convite
para ser o mandatário da candidatura
liderada por Paulo Araújo Correia sem
“hesitações” e refere que esta “é uma forma de continuar a dar o seu contributo
para o desenvolvimento do concelho e do
Partido Socialista na candidatura à Câmara Municipal de Penafiel”.

“Acredito que esta candidatura tem
tudo para ser bem-sucedida. O Paulo
Araújo Correia tem uma forte ligação a
Penafiel, é filho da terra, tem experiência governativa ao mais alto nível e está
empenhado em dar continuidade às conquistas do poder local, contribuir para o
desenvolvimento do concelho, manter a
proximidade dos autarcas à população,
ajudando a comunidade, compreendendo
as suas necessidades e, sobretudo, dar esperança aos jovens para que possam realizar todo o potencial na terra que os viu
nascer”, realçou.
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FREGUESIAS

PRAIA FLUVIAL DE
LUZIM TEM ATRATIVO
TURÍSTICO INSPIRADO
EM TELENOVELA
TEXTO : MARINA SOUSA

LARGO DE
RIBAÇAIS
EM ABRAGÃO
ESTÁ A SER
REQUALIFICADO
TEXTO : MARINA SOUSA

A Câmara Municipal de Penafiel está
a requalificar o Largo de Ribaçais, na freguesia de Abragão, uma intervenção orçada em cerca de 223 mil euros.
A requalificação envolve a Rua Central
de Ribaçais, Largo Dr. Manuel Lemos, Largo Corte Real e Avenida Professor Crisodono Cruz.
O presidente da Junta de Freguesia, José
Manuel Sousa, indicou ao Penafiel Magazine que “as obras decorrem há já cerca de
quatro meses”.
O local, onde habitualmente se realiza a
feira quinzenal, vai ganhar uma nova imagem e novos equipamentos.
“Vai levar novos parqueamentos, novos
bancos de jardim, novas ruas em pedra,
novas casas de banho, uma nova pagarem
de autocarro. O parque infantil vai ser remodelado”, referiu o autarca de Abragão.
“Toda aquela zona vai ficar mais aprazível”, acrescentou.
A empreitada, que arrancou no início de
2021, deverá estar concluída em julho ou
agosto.
“O empreiteiro deu um prazo de sete meses. Já vamos no quarto mês. Penso que
mais três meses, no máximo quatro, devem
estar prontas”, concluiu José Manuel Sousa.

24 penafiel magazine

A moldura “Amor Amor Trilhos do Paraíso Rodativa BTT”, localizada na Praia
Fluvial de Luzim, é o mais recente atrativo
turístico das margens do rio Tâmega, criado pelo grupo abragonense Rodativa BTT.
A moldura integra o Trilho do Paraíso e
foi criada em alusão à telenovela da SIC,
“Amor Amor”, que está a ser gravada naquele local.
Durante o período da pandemia, o grupo
de BTT, que nasceu em 2016, dedicou-se
à construção do Trilho do Paraíso, junto à
margem do rio Tâmega.
Ao longo dos seus cerca de 35 quilómetros de extensão foram criados locais específicos para a captura de imagens fotográficas.
Depois do Baloiço do Picoto, situado no
ponto mais alto de Abragão, entre Vila
Cova e Vila Boa de Quires, e da moldura
Rodativa BTT, junto à Ponte do Canal, agora foi a vez da Praia Fluvial de Luzim ser
decorada com um quadro composto por
um banco em vime, entre duas árvores, e
uma placa que tem um coração e as letras
“Amor Amor”.
“É um espaço muito agradável junto à
praia que vai cativar bastante gente certa-

mente. Aquele panorama foi relacionado
com a telenovela “Amor Amor” que está
a ser feita ali e enquadra-se perfeitamente ali”, explicou Tiago Azevedo ao Penafiel
Magazine, acrescentando:
“A ideia foi interligar Abragão a Luzim. A
praia fluvial como tem muita gente de verão e Abragão não tem, a ideia foi enquadrar aquele espaço todo, aquela área junto
à margem do rio, preencher aquilo com
muita gente, para dar umas caminhadas e
praticar BTT”.
O Trilho do Paraíso Rodativa BTT começa em Abragão, faz um circuito até ao Baloiço do Picoto, passa pela Brenha e Talegre
de Duas Igrejas, desce a Boelhe e Luzim e
regressa a Abragão.
“Dar a conhecer a nossa freguesia é o
principal objetivo e cativar a malta para o
desporto. É cativar a malta para vir para
Abragão, porque Abragão é uma zona muito bonita, mas está a ficar muito despovoada. Eu como abragonense de gema, tento
puxar o máximo possível a malta para cá”,
explica Tiago Azevedo, mentor da ideia da
criação do Trilho do Paraíso Rodativa BTT.
Ponto “selfie” é mais um atrativo
O projeto Trilho do Paraíso Rodativa BTT
inclui ainda o quarto ponto de captura de
imagens.
“É um ponto selfie. Fica numa parte alta
que vai apanhar a Ponte do Canal, o Parque de Lazer de Abragão e parte do rio
Tâmega. É um trilho que já existia, mas
estava tapado. Nós limpamos aquilo tudo.
Vai levar umas placas a dizer zona de selfie
Ponte do Canal e vai ficar engraçado”, revelou Tiago Azevedo ao Penafiel Magazine.
“O pessoal aparece, agradece e é fantástica a envolvência das pessoas. A gente gosta
disto e como o trabalho é reconhecido, ficamos contentes. É isso que nos leva a prosseguir com a obra”, concluiu.

TERMAS DE SÃO VICENTE
VAI TER UM NOVO
COMPLEXO DESPORTIVO
E PARQUE DE LAZER
TEXTO : MARINA SOUSA

A Câmara de Penafiel está a investir
cerca de um milhão de euros no novo
complexo desportivo de Termas de São
Vicente, uma obra há muito desejada pelo
clube da localidade que joga há cinco temporadas em campos emprestados.
O Penafiel Magazine falou com César
Barbosa, presidente do agora Futebol Clube das Termas de São Vicente, que explicou
que os trabalhos estão “praticamente” em
fase de conclusão.
“Foi preciso persistência”, referiu o dirigente, evidenciando, “com orgulho”, que “o
objetivo está alcançado”.
“Há vários anos que insistíamos com a
câmara para fazer o complexo. Será municipal, mas muito útil para nós”, referiu César Barbosa.
A obra arrancou em setembro de 2020
e prevê a construção de um complexo
desportivo com relvado sintético, dois balneários para equipas e um balneário para
árbitros, uma sala de massagista, uma sala
de arrumos, casas de banho, um bar e uma
bancada com capacidade para cerca de 200
pessoas.
Desde o fim da época de 2016/2017, a primeira em que jogaram pela Associação de
Futebol do Porto, que o FC Termas São Vicente não tem equipas de formação.
“A nível financeiro, o clube não foi
aguentando. Jogar em campos emprestados e pagar inscrições, não tínhamos qualquer tipo de lucros. Foram anos difíceis, até

podermos dizer que estamos próximos do
objetivo desejado”, recorda o presidente.
César Barbosa acredita, no entanto, que
com as novas instalações a dinâmica da coletividade vai sofrer “um impacto enorme”.
“A nível de adeptos vamos crescer imenso, porque a partir do momento em que o
clube voltar a ter a formação que teve há
alguns anos atrás, vai haver mais gente a
acompanhar. Ter jogadores da freguesia e
do concelho englobados no projeto também
vai trazer mais bilheteira, vai criar mais
sócios, mais simpatizantes e finalmente
vamos poder também lucrar com o bar dos
jogos, o que já não acontece há vários anos”,
acrescentou.
A data da conclusão da empreitada do
novo Complexo Desportivo das Termas de
São Vicente ainda não é conhecida, mas a
direção está confiante que possa jogar “em
casa” já na próxima época.
Além da construção do Complexo Desportivo das Termas de São Vicente, a Câmara Municipal de Penafiel vai proceder
também à criação de arruamentos de acesso ao equipamento, mas a obra ainda vai
ser lançada a concurso.
Junto ao novo complexo desportivo das
Termas de São Vicente vai nascer também
um parque de lazer.
O presidente da junta de freguesia, José
Barbosa Soares, avançou ao Penafiel Magazine que “um dos terrenos já foi comprado juntamente com os terrenos do campo
de futebol, mas essa é uma obra que ainda
vai ser programada”.
A empreitada do Parque de Lazer das
Termas de São Vivente vai ser feita em
duas fases. A primeira vai iniciar-se ainda
este mandato autárquico, mas a segunda
transitará para o próximo.
A área prevista para o Parque e Lazer das
Termas de São Vicente é de cerca de dois
hectares.
“No terreno que já existe, junto ao complexo desportivo e à ribeira de camba, irá
começar em breve a fazer-se alguma coisa
para embelezar aquela zona e no futuro
irão ser comprados outros terrenos para
que se crie condições para que as pessoas
possam andar a pé à vontade”, concluiu.

DESPORTO

ADC SÃO
VICENTE
DO PINHEIRO
MUDA DE NOME
TEXTO : MARINA SOUSA

A Associação Desportiva e Cultural
São Vicente do Pinheiro mudou de nome
e passou a chamar-se Futebol Clube Termas São Vicente 2020, com o objetivo de
“melhor representar a terra e unir as pessoas”.
A alteração da denominação da coletividade foi efetuada no final de 2020 e era
um anseio antigo, avançou ao Penafiel
Magazine, o presidente da direção.
“Foi um objetivo demorado. Levou uns
três, quatro anos a ser alcançado, mas conseguimos atingi-lo”, referiu César Soares.
“Em três associações existentes e três
campos disponíveis apenas o São Vicente
do Pinheiro está no ativo e o nosso objetivo com a alteração do nome foi passarmos a ser o representante das freguesias
das Termas no geral. Serve para juntar as
pessoas das três freguesias que compõem
as Termas São Vicente apenas num pensamento que é: não existe Pinheiro nem Portela nem S. Miguel Paredes, que esqueçam
esse tipo de divisões e que apoiem o clube
central das Termas”, explicou.
Apesar da mudança de nome, a associação mantém a data de fundação, 1984, e a
sua história.
Ainda sobre o novo nome escolhido
para a coletividade, o líder da direção do
Futebol Clube Termas São Vicente 2020
explica que “2020 foi o ano da mudança.
Foi o ano da subida. Foi um ano difícil para
devido à covid e por isso considerar significativo valorizar aquele ano”.
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CCRDSV IRIVO COMPLETOU 39 ANOS
DE OLHOS POSTOS NA SUBIDA
TEXTO : MARINA SOUSA

CONSTRUÇÃO DE NOVOS
BALNEÁRIOS VAI PRECISAR
DE APOIOS

O Centro Cultural Recreativo e Desportivo de São Vicente de Irivo, (CCRDSV) celebrou, no passado dia 25 de abril, 39 anos
de existência com olhos postos na a subida
de divisão da equipa sénior, na solidificação da formação e na construção de uns
balneários novos.
Em declarações ao Penafiel Magazine, o
presidente da direção, Carlos Monteiro, lamentou “a festa triste” do aniversário, que,
pelo segundo ano consecutivo, não se realizou como habitualmente, devido à pandemia de covid-19.
A data foi assinalada apenas com o hastear das bandeiras, um pequeno almoço
na sede do clube, uma sessão de artifício e
uma missa em honra dos falecidos dirigentes, atletas e sócios.
“Não pudemos fazer a grande festa que
costumávamos fazer. Fizemos o que era essencial. É triste, porque a data do aniversário é a data em que nós convidámos muita
gente, nomeadamente as instituições públicas e patrocinadores que nos apoiam. É um
momento de festa e alegria e claro que com
a pandemia não pudemos faze-lo”, lamentou o presidente.
A pandemia da covid-19, à semelhança
do que vem acontecendo em vários setores
de atividade do país, afetou a dinâmica que
estava implementada no clube, sobretudo
no que diz respeito à formação.
No início da época 2020/2021, o CCRDSV
Irivo tinha todos os escalões de formação
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constituídos, com cerca de 130 atletas, mas
devido ao estado de emergência a atividade
teve que ser suspensa.
O presidente da direção lamenta o “retrocesso” no trabalho efetuado, mas garante
ter como objetivo para 2021/2022 “a solidificação da formação”.
“Acho que vai ser um retroceder muito
grande na formação, porque no próximo
ano vai ser uma tarefa muito mais complicada voltar a criar as equipas todas de
novo”, desabafou Carlos Monteiro.
Ao longo da sua história, o Irivo sempre
jogou na Associação de Futebol Amador do
concelho de Penafiel. Esta época, pela primeira vez, está inscrito na Associação de
Futebol do Porto (AFP). Até às restrições
impostas pela pandemia da covid-19, o presidente da direção considera que “a equipa
estava a fazer um campeonato fantástico”.
“Nós tínhamos grandes objetivos para
segunda volta do campeonato que infelizmente não a vamos cumprir”, acrescentou
Carlos Monteiro.
O campeonato sénior da 2ª divisão da AF
Porto não vai ser retomado. O que vai existir é uma prova diferente para se apurar o
campeão.
“Eles criaram uma competição que é uma
espécie de Liga dos Campeões em que as
equipas começam do zero e vamos competir. Começamos dia 09 de maio”, explicou o
presidente do CCRDSV Irivo.

Quanto a obras, o CCRDSV Irivo tem
como objetivo a construção de uns balneários novos.
“Os nossos balneários são desde a fundação e têm condições muito precárias. Não
têm condições de higiene. São realmente
muito antigos e com umas condições muito
débeis”, reconheceu Carlos Monteiro.
Para já a direção do Irivo ainda não consegue apontar datas para o arranque da
obra.
“Já era para ter começado, mas está muito verde ainda. A pandemia atrasou o projeto”, explicou o presidente da direção do
CCDSV Irivo, admitindo:
“A obra terá que ter apoios de verbas da
Câmara e outros parceiros nossos, patrocinadores, e mesmo da junta de freguesia
como é habitual. Será uma obra ainda bastante cara e um clube com o nosso calibre
não terá capacidade para custear a obra
totalmente”.
A cumprir o terceiro ano como presidente da direção do Centro Cultural Recreativo Desportivo São Vicente de Irivo, Carlos
Monteiro, que está na direção da coletividade há cinco anos, adiantou ainda ao Penafiel Magazine que a sua continuidade
no cargo, nas eleições que se realizam em
meados de junho de 2022, “quase de certeza que não será assegurada”.
“Estarei por fora a ajudar no que for necessário, mas já fiz a minha parte. Acho
que a mudança é importante, até porque
vão trazer novas ideias, novos objetivos e
isso faz com que o clube cresça”, argumentou Carlos Monteiro.

MERENGUITA
INCENTIVA
ALUNOS
A DANÇAR
EM CASA
TEXTO: MARINA SOUSA

A Escola de Danças de Salão Merenguita, sediada em Penafiel, assinalou o Dia
Mundial da Dança incentivando os alunos
a dançar em casa.
Em entrevista ao Penafiel Magazine,
Hugo Romano, responsável pela escola, explicou que “por causa da covid-19 não conseguem fazer nada”.
“Infelizmente não vamos fazer nada do
ponto de vista prático”, lamentou o dança-

rino, acrescentando que “apenas estão a
incentivar os alunos a dançar em qualquer
lugar sozinhos ou em família”.
“É um dia mundial da dança diferente,
onde cada um na sua toca pode dançar”,
brinca Hugo Romano, explicando:
”O ano passado já não fizemos nada de
especial, mas ainda conseguimos fazer
qualquer coisa com a malta da competição,
mas este ano é zero. É cada um na sua toca”.
Desde que pandemia da covid-19 começou que as aulas práticas da Escola de Danças de Salão Merenguita estão praticamente suspensas. A pouca atividade prática
que a associação tem feito é recorrendo ao
‘online’.
O responsável da escola refere que é com
“tristeza” e “apreensão” que todos estão a
viver o momento.
“A malta está ansiosa por voltar. Nós
também, mas infelizmente nunca sabemos
o que isto vai dar. Estamos com o problema
do mundo, mas as danças de salão e a cultura estão a sofrer muito”, disse.
Hugo Romano garante, no entanto, que
a escola tem feito todos os esforços para ir
mantendo a “a dança viva”.
“A associação faz tudo por isso, mas
quem dança sabe que temos que estar com
as pessoas. Temos que estar par a par. Temos que estar presencialmente”, acrescentou, anotando: “Quem dança é sempre muito mais feliz e resolve muitos problemas”.
A 03 de março de 2021 a Escola de Danças de Salão Merenguita completou 20
anos de história, mas por causa das restrições impostas pela pandemia da covid-19

a “festa foi adiada para 2022”, informou
Hugo Romano.
“Tínhamos muita coisa pensada para
fazer, mas adiamos os festejos para 2022
para ser uma festa ainda maior”, explicou
o responsável pela associação.
“Tínhamos planeado um evento na cidade, um espetáculo muito bom que já era
para ser feito o ano passado aquando das
comemorações dos 250 anos de elevação
de Penafiel a cidade. Este ano, iriamos juntar as duas coisas. Íamos fazer um jantar
extraordinário com malta internacional.
E íamos realizar mais algumas atividades
que a Merenguita faz, para além da dança,
como caminhadas e outras”, comentou.
“Íamos rever os 20 anos, que foram de
muito trabalho, muitas alegrias e poucas
tristezas”, concluiu Hugo Romano.
A Escola de Danças de Salão Merenguita
é uma associação que se dedica à prática da
dança social e de competição.
Atualmente, com cerca de 70 alunos, a
coletividade tem vindo a colecionar vários
prémios, como os campeonatos do mundo
de medalhistas em 2008 no Canadá e, em
2009, em Hong Kong.

ADRAP PREPARA ESPAÇO PARA SEDE
A Escola de Ciclismo Silva & Vinha
ADRAP Sentir Penafiel vai ter uma sede
própria, no antigo jardim de infância do
Carvalheiro, que está a ser requalificado
para acolher aquela coletividade.
As instalações, cedidas pela Câmara de
Penafiel, encontram-se em obras desde
outubro de 2019 e correspondem a “um
anseio antigo da associação”.
“A Câmara Municipal de Penafiel e
Junta de Freguesia de Galegos cederam-nos aquele espaço por 20 anos, renovado
automaticamente. Falei com uns empreiteiros amigos e, aos fins de semana, com
a colaboração dos pais, diretores desportivos e empresários, avançamos para a
remodelação total daquilo tudo”, avançou

ao Penafiel Magazine, o presidente da
direção da Silva & Vinha ADRAP Sentir
Penafiel.
Joaquim Ferreira, que considera que a
obtenção de um espaço sede “já deveria
ter acontecido há bastante tempo”, mas
ainda assim, garante estar “feliz com o
feito alcançado”.
“Para nós é o coroar do nosso trabalho,
até à data, porque onde estávamos não
era nosso. Não tínhamos autonomia nenhuma. Não podíamos fazer nada. Isto
deveria ter acontecido há bastante tempo, mas não houve oportunidade”, anotou Joaquim Ferreira.
“A inauguração só vai acontecer lá para
julho ou agosto”, anunciou.
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