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Presidente  

do Partido Socialista

Outra forma 
de fazer política
As eleições Americanas deram o mote para muitos 
debates sobre a ação política. Neste sentido, a elei-
ção de Trump, tem pelo menos um aspeto positivo, 
o incremento da reflexão. À boleia do novo Presi-
dente Americano tem sido possível não só discutir 
as diferenças entre direita e esquerda e respetivos 
radicalismos mas, sobretudo, tem sido interessan-
te trazer para o debate a análise ao sucesso que o 
“Populismo” e os populistas têm tido nos tempos 
mais recentes e o espaço que têm vindo a ocupar, 
com responsabilidades, há que reconhecê-lo, dos 
partidos políticos.
Em ano de eleições autárquicas e precisamente para 
evitar o vazio populista, os partidos devem assumir 
compromissos efetivos com as populações. Antes 
de mais, o compromisso da prestação de contas e da 
apresentação de um programa político para Pena-
fiel. Este exercício pode parecer banal, mas desde 
2002 que o único Partido que apresentou ininterrup-
tamente um programa eleitoral aos Penafidelenses, 
foi o Partido Socialista. Não surpreende por isso, 
que quando se analisa em profundidade a atividade 
da Câmara, se verifique como pano de fundo uma 
estratégia de remedeio onde a improvisação e as 
retificações apresadas estão sempre à tona.
Esta falta de compromisso com as populações e 
a exclusão intencional de umas freguesias rela-
tivamente a outras, faz com que existam hoje no 
nosso concelho, freguesias adiadas em muitas 
áreas. É impossível não haver diferenças entre as 
28 freguesias de Penafiel, o que não pode acontecer 
é a banalização da discriminação e a indiferença e 
impotência com que privilegiados e prejudicados 
encaram a situação.
Vivemos tempos de distanciamento e de descrença 
das pessoas com a política, mas é preciso dizer que 
a política e os partidos políticos são insubstituíveis. 
O que se esgotou em Penafiel não foi a política mas 
uma certa forma de fazer política.

*Os textos de opinião são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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TÂMEGA E SOUSA

Museu Municipal 
com aumento 
de visitantes

O Museu Municipal Amadeo de 

Souza-Cardoso em 2016 por perto 

de 20.000 pessoas, registando um 

aumento de visitas em comparação 

com 2015 de 35%, uma tendência de 

crescimento do número de visitas 

que tem marcado a atividade deste 

espaço. São dados do Município 

de Amarante justificados com a 

projeção dada a Amadeo de Souza-

-Cardoso na exposição da Fundação 

Calouste Gulbenkian no Grand Palais 

(Paris), bem como graças à realiza-

ção de várias iniciativas temáticas e 

escolares locais.

TÂMEGA E SOUSA

Presidente da Câmara 
agraciado 
por associação

O Presidente da Câmara Municipal 

do Marco de Canaveses, Manuel 

Moreira, foi agraciado com o diplo-

ma e o cartão de sócio honorário 

pela Associação de Combatentes 

da Guerra do Ultramar desta 

localidade. A entrega destas con-

decorações foi feita durante um 

almoço-convívio promovido por 

esta associação local marcoense, 

aproveitando-se o convívio para ho-

menagear o atual líder do Executivo 

da Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses.

Reforço da 
compostagem 
doméstica
Empresa intermunicipal 

quer distribuir 4.000 

biocompostores.

ANA MÁRIO |    texto

A Ambisousa, Empresa Intermunici-
pal de Tratamento e Gestão de Resí-
duos Sólidos EIM, irá promover uma 
campanha de Reforço da Composta-
gem Doméstica de Resíduos Urbanos 
Biodegradáveis (RUB) nos municípios 
onde atua.  O arranque desta ação, foi 
assinalado com o evento de apresen-
tação pública da campanha, no dia 26 
de Janeiro, na Biblioteca Municipal de 
Lousada. sob o slogan “À terra só o que 
é da terra”.
Tendo como principal objetivo evitar o 
envio de RUB para aterro, esta campa-
nha permitirá gerar valor, onde, pela 
utilização dos compositores domésti-
cos, será criado composto natural, um 
substituto de fertilizantes e adubos. 
Esta ação, segundo os responsáveis 
permitirá ainda “uma amplificação do 
projeto de compostagem doméstica já 
existente na Ambisousa”. 
O projeto aprovado no âmbito do pro-
grama POSEUR envolverá todos os 
municípios, assim como as juntas de 
freguesia, escolas, instituições locais 
e toda a população em geral da área 
Ambisousa. A campanha será promo-

vida ao longo de 2 anos tendo em vista 
a distribuição de 4.000 compostores. 
Atualmente existem cerca de 1.400 
compostores distribuídos por todos os 
concelhos da área Ambisousa, sendo 
o objetivo final entregar mais 2000 
compostores até ao final de 2017 e os 
restantes em 2018.

Esta campanha destina-se apenas 
aos habitantes da área Ambisousa, 
nos concelhos de Castelo de Paiva, 
Felgueiras, Lousada, Paços de Ferrei-
ra, Paredes e Penafiel, que possuam 
habitações com espaços adequados 
à prática da compostagem: jardins, 
hortas, quintas e pomares. Todos os 
interessados deverão inscrever-se e 
serão contactados para a entrega do 
compostor. Após verificação da exis-
tência das condições necessárias, uma 
equipa Ambisousa fará a entrega do 
compostor e explica o seu funciona-
mento.

Uma amplificação 
do projeto de 
compostagem 
doméstica


