
EDITORIAL
Passou um ano desde que fui eleito Deputado, nas listas do PSD, indicado por Penafiel.
A resposta a este desafio deu-se com muito trabalho e, sobretudo com muitas ações em concreto, 
lutando pelo bem da nossa terra e do nosso país!
Este boletim pretende mostrar aos eleitores de Penafiel, e principalmente aqueles que em mim 
depositaram a sua confiança, algumas das ações resultantes deste meu trabalho na Assembleia 
da Republica.
Fiz da proximidade com as pessoas e as instituições locais um ponto de honra do meu trabalho. 
Os deputados dever estar juntos de quem os elegem e a eles prestarem contas, numa ligação 
inquebrável com Penafiel, conforme afirmei sempre nas eleições legislativas.
Recebi várias delegações de instituições penafidelenses e visitei muitas mais, reunindo e ou-
vindo os seus representantes e as populações que tão bem servem.
Também destaco as áreas das comissões em que participo, num trabalho de mudança para o 
nosso País.
Aí, dediquei muito do meu tempo de serviço às áreas do poder local e do ambiente, com des-
taque para a defesa da sustentabilidade dos serviços de água e saneamento em Portugal.
Fiz da luta pelo IC35 a minha principal bandeira e, em resultado de muito trabalho já rea-
lizado, o governo considera esta obra uma prioridade nacional para cumprir brevemente!
NÃO DESCANSAREI ENQUANTO A OBRA NÃO ARRANCAR!
Convido os penafidelenses a escrutinarem neste boletim o meu trabalho e a apresentarem 
as suas críticas, sugestões e temas que considerem importante fazerem parte do meu 
trabalho no ano vindouro!

Mário Magalhães
Deputado
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UM DEPUTADO EM PROL DE 
PENAFIEL E PORTUGAL!
Plenário e Comissões Parlamentares: trabalho de 
grande responsabilidade e empenho

IC35, UMA LUTA JUSTA QUE IREMOS GANHAR!

INTERVENÇÃO SÉRIA 
EM PLENÁRIO

Como deputado, integro a comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e do Poder local, e 
ainda a comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
Na primeira tenho acompanhado principalmente os dossiers ligados a temática da Sustentabi-
lidade do Sector das Águas, tendo sido o relator do relatório das 13 audições da comissão, bem 
como nos assuntos do Poder Local e as suas reformas.
Para além deste relatório, fui relator de mais quatro petições e de uma iniciativa europeia.
Na comissão dos Negócios Estrangeiros, área completamente diferente, com muita diplomacia 
e menos visibilidade, dado que a maioria das matérias são assuntos de estado nomeadamen-
te audições a embaixadores e entidades estrangeiras, tenho desenvolvido muito trabalho de 
representação, sendo vice-presidente da Comissão de Amizade Parlamentar Portugal-China, 
que tem tido um actividade intensa e muito importante, considerando o momento das rela-
ções entre Portugal a China e em especial Macau onde existem 150 mil portugueses.
Nesta comissão fui relator de um parecer sobre dupla tributação e prevenção fiscal.

Num período em que foram suspensos todos os investimentos de obras 
públicas, principalmente de estradas, consegui colocar o IC 35 na agenda, 
e como já disse o senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, é uma 
prioridade.
Infelizmente durante seis anos o anterior governo tinha fechado este as-
sunto numa gaveta e perderam a chave da mesma, mas começámos agora 

a ganhar o tempo perdido. Já reuni, negociei e discuti mais com este Go-
verno sobre o IC 35 num ano, do que alguém tinha conseguido falar nos 
últimos dez!
Tive sempre o cuidado de trabalhar em harmonia com os autarcas de con-
celhos os abrangidos pela obra.
A empresa Estradas de Portugal já tem quase elaborado o projeto para a 
1ªfase, e já foi lançado o concurso para o restante.
As coisas começaram a andar. Por isso tenho fundadas espectativas de que 
o IC35 vai ser feito e esse assunto vai continuar a estar todos os dias na 
minha agenda.
Os Penafidelenses podem ter a certeza disso!

Das várias intervenções que fiz em plenário, destaco a intervenção o tema da sustentabilidade dos siste-
mas de água e saneamento, desde a altura em que com muita honra dirigi a Empresa Municipal Penafiel 
Verde enquanto Vereador da Câmara Municipal de Penafiel.
A água potável, como sabemos, não tem cheiro, não tem sabor e muito menos tem cor política. De-
fendi e defendo o acesso da água a todos, de forma eficiente e sustentável e acima de tudo encontrar 
mecanismos de proteger os socialmente mais vul-
neráveis.
O sistema actual está em ruptura a solução é alte-
rá-lo, de forma a ser eficiente, sem representar o 
gasto de milhões de euros ao estado.
Vou continuar alguns dossiers que tenho em mãos 
e continuar a relação de proximidade com as pes-
soas e com os autarcas e instituições de Penafiel.

Para mim, ser Deputado não é 
uma meta pessoal, um objetivo 
ou um fim, mas apenas o meio 
que encontrei para ajudar mais 
e melhor PENAFIEL!

COMO TODOS SABEM ESTA É A MINHA 
PRINCIPAL BANDEIRA E PREOCUPAÇÃO 
E a primeira batalha está ganha!
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COMUNICAÇÃO PERMANENTE
mario.magalhaes@psd.parlamento.pt
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REPRESENTAR 
PENAFIEL E PORTUGAL

No âmbito do trabalho nas comissões, recebemos em audição 
o Audição Secretario Geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen.

Juntamente com o meu colega José Manuel Canavarro, representei a 
Assembleia da República numa reunião de trabalho com a Sra. Embai-
xadora do Paquistão, Humaira Hasan.

Com agrado promovi em Penafiel o Ciclo de Conferências “Café Pin-
gado com...”. Um dos pontos altos, foi a palestra sobre o Plano de 
Emergência Social proferida pelo Sr. Secretário de Estado da Solida-
riedade e Segurança Social, Marco António Costa.

Ainda no âmbito do mesmo ciclo, Penafiel recebeu uma douta 
palestra sobre a Reforma Administrativa do deputado e  docente 
universitário Carlos Abreu Amorim.

A festa de Natal da Junta de Freguesia de Penafiel. Momento de convívio 
e comunhão, a exemplo de muitos outros que vivi e vivo nas instituições e 
autarquias do nosso concelho, aplaudindo o excelente trabalho por todos 
feito em prol da comunidade!

Numa das muitas presenças em trabalho nas freguesias de 
Penafiel, participei na inauguração das novas instalações do 
Centro Cultural e Juvenil de Fonte Arcada.

Penafiel, concelho de grandes tradições, ricas e 
profundas. O corpo de Deus simboliza todos as 
festas, religiosas ou profanas, que o nosso povo 
vive intensamente.
Participar aí, como no S. Martinho, na Agrival, 
no 3 de Março, no dia dos Avós e em todas as 
manifestações do concelho, transforma o de-
ver em momentos de rara felicidade!

Do contacto com o mundo ao contacto 
com o concelho!



Cumpri a minha primeira promessa, quando da candida-
tura a Deputado, e recebi na A.R. aqueles com quem mais 
de perto trabalhei durante 10 anos por Penafiel, os nossos 
Presidentes de Junta, e alguns amigos comuns.
Um momento muito feliz, uma colaboração mútua e frutu-
osa com passado, no presente e com futuro!

Um grupo de cerca de 80 alunos da Escola Secundária de Penafiel deu-me a 
felicidade de também ir conhecer o Parlamento.
Fiz as honras da casa, assistiram ao plenário e revelaram muito interesse pelo 
nosso trabalho.
São o futuro do país e demonstram que o país tem futuro!

O meu agradecimento à Direção e aos Professores da Escola D. António  
Ferreira Gomes de Penafiel, pela a visita que fizeram com os seus alunos, à 
Assembleia da República.
Estes puderam assistir a uma sessão Plenária, e visitaram ainda a Sala do 
Senado, bem como outras partes do Palácio de S. Bento. Espero que tenham 
gostado, espero que outras escolas venham a seguir este bom exemplo. Con-
tem comigo pois continuarei a colaborar e apoiar estas visitas.

Deputado Mário Magalhães 
acolhe VISITAS DE CENTENAS DE 
PENAFIDELENSES À ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA

Quase duas centenas de crianças e jovens de Penafiel encheram de 
alegria e entusiasmo o Parlamento, num dia de visita inesquecível!
Juntamente com os seus professores, representaram a EB 2,3 Nº 2 
de Penafiel.

O Rancho Folclórico de Abragão, a exemplo do Grupo Folclórico de 
Penafiel, que destaquei na capa deste boletim, levou a riqueza da 
cultura musical e da etnografia do nosso concelho à Assembleia 
da República, encantando todos quantos puderam assistir a sua  
actuação!
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