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acima da saúde
nómica e estamos a pô-la
acima da saúde. O impacto
das despesas que vamos
tes e demais logística será
idêntico ao valor que ainda
temos a receber de direitos
televisivos”.
O presidente do FC Paços de Ferreira questionou

Em tom duro para com
o Plano traçado que prevê
o regresso à competição

verdade desportiva do campeonato. “A 30 de junho os
jogadores podem ir embora
porque acabam contrato. E
se decidirem sair? Considerar um jogador infetado
como tendo uma mera uma

o regresso da competição
está marcado para o últi-

se o Paços tiver três guar-

“Em tão curto espaço de

posição sobre o “anár-

um jogador para baliza?”.

à competição com a preparação necessária para um

equipa já entrou em pre-

a cumprir os 10 jogos que
neses questionou a falta de
realismo para a situação
por parte do organismo que
gere o futebol. “Não há um
Plano B da Liga para o caso
de não ser possível jogar
as 10 jornadas que faltam.
Querem o futebol a tudo
PUB

medidas de higiene e segurança.
Durante esta primeira

O presidente do Futebol Clube de Paços de
Ferreira mostrou-se bastante crítico e cético relativamente ao apressado
regresso do futebol que
a Liga tenta promover,
vendo apenas “questões
económicas” nessa vontade.

vel já equipados de casa e
estão a realizar treinos inutilizados os três relvados
Cada atleta tem o seu material de treino e os exercícios respeitam a distância
de segurança exigida.
Fora do período de treio plantel principal realizaram há uma semana testes

-

o bom senso impere por
parte dos organismos que

nal sobre o regresso.

envolvido diretamente com

que todos se encontram aptos e livres da doença.
Com todos os resultados
sional do FC Paços de Ferreira voltou aos treinos na

do clube foram aconselhados a continuar a respeitar
o isolamento social.
No decorrer da próxima
regressar aos treinos de
preparado para as 10 jornadas em falta na Liga.
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Decisão do Governo e da Liga termina com 2.º divisão

Editorial

Época dos rubro-negros acabou,
mas clube quer cumprir
A decisão do Governo
e da Liga Portuguesa de
Futebol de terminar com
as competições de futebol da 2.ª divisão, obrigou os clubes a terminar
contratos com jogadores
e a alterar o seu funcionamento.
Esta terça-feira, dia
5 de maio, a Liga Portuguesa de Futebol hofazendo subir o Farense
e o Nacional e fazendo
descer o Cova da Piedade e o Casa Pia.
Com esta decisão, o
Futebol Clube de Penafiel viu o seu campeonato
terminar, classificando-se em 15.º lugar, com 28
pontos conquistas em 24
jogos, nos quais conquistou seis vitórias, 10 empates e oito derrotas.
Para António Gaspar
Dias, este é “momento
difícil, que ninguém queria ou esperava dentro da
Liga Pro”, um momento
que “não é justo para ninguém”, quando faltavam
ainda dez jornadas para
jogar. “Todas as equipas

queriam acabar o campeonato, mas tendo em conta
as circunstâncias, tenho
de acreditar que esta era
a posição mais justa e segura”.
Para o Futebol Clube
de Penafiel, esta medida implicou “arrumar a
casa”. “É hora de dizer
aos jogadores que a época
está finalizada”, referiu o
presidente.
Esta decisão suspende também a preparação
da próxima época. “Não
sabemos como será, não
temos nenhuma indicação do começo da próxima época, estamos
dependentes do evoluir

da pandemia”. E poderá
acontecer que, até existir
uma vacina, não haverá
público nos estádios.
Financeiramente, e
num momento em que o
FC Penafiel aderiu ao lay-off, o presidente espera
poder garantir o rendimento dos funcionários,
de forma a “não verem
coartado o seu rendimento mensal na totalidade.
Vamos também tentar
acabar a época da melhor
maneira possível, tendo
em conta os constrangimentos que todos temos
agora. A minha função é
proteger a sociedade desportiva e o Futebol Clube

de Penafiel e não é nossa
intenção dar por finalizado, ainda que a lei assim
nos permita, nenhum contrato”, acrescentou.
Segundo António Gaspar Dias, a passagem
do clube para Sociedade Anónima Desportiva
(SAD) foi uma mais valia
para o clube. “Provavelmente se fossemos uma
sociedade unipessoal por
quotas, estávamos numa
situação muito difícil e, se
não fossemos Sociedade
Anónima Desportiva, não
sei se sobreviveríamos”.
As regras aplicadas ao
futebol profissional no
Penafiel foram também
estendidas aos escalões
de formação, pela Associação de Futebol do Porto. As competições e os
treinos estão cancelados,
até ordem em contrário.
“É um desejo meu acreditar que, daqui a um mês ou
dois, teremos uma vacina
ou estaremos mais livres
desta pandemia e poderemos ter o Campo das Leiras com os nossos atletas
de formação a treinar”,
rematou.

Futebol popular cancelado
A Associação de Futebol Amador de Penafiel
também deu por encerradas as suas provas desportivas. Contudo, não haverá títulos.
“Deliberou a Direcção
da Associação de Futebol

Amador de Penafiel, que
devem dar-se por concluídas as competições de
todos os escalões de futebol e futsal, masculinas e
femininas, não resultando das mesmas qualquer
efeito desportivo imedia-

to”.
Em comunicado, dão
nota de que esta decisão
“visa proteger a população, especialmente os
jovens e as crianças que
amam o futebol”, Associação “está a AFAP certa do

apoio de todos para esta
medida excecional, acreditando que estaremos
agora separados, mas estaremos num futuro próximo juntos e aptos a preparar a época 2020/21”.

A fatura
das ajudas
Paulo Gonçalves | Diretor
paulogoncalves@imediato.pt

É inevitável que pela quinta edição consecutiva
do IMEDIATO. Começamos pelo “período da incerteza”, passamos pela “ansiedade da propagação”, viemos o “medo pelo presente e pelo futuro”, testemunhamos os “atos solidários” no seu combate e agora,
felizmente, já falamos de “retoma progressiva” rumo
a uma normalidade controlada. No fundo o ciclo esperado e do qual apenas ignorávamos a duração que
teria. Estamos longe de ter o problema resolvido, até
porque este não se esgota nos números que diariamente a DGS enuncia. O verdadeiro problema, para
quem escapou da doença, começa daqui em diante
com o processo da cura económica. Ninguém julgue
que recebeu sem fatura os apoios, ajudas, créditos e
demais facilidades que os governantes prometeram.
com a barriga, de forma a levarmos uma pancada pequena, mas constante ao longo dos próximos anos.
A entrevista ao IMEDIATO do economista José Mardúvidas pertinentes para muitas das empresas e trabalhadores da região, que vão pagar essa fatura com
Longe de ser uma atividade prioritária para o país,
o futebol representa 0,3% do PIB nacional e a Liga
minuição entre 350 e 400 milhões de euros nas receitas previsionais imediatas devido à paragem durante dois meses devido à pandemia. Na região, há
dois Clubes que participam nas competições da Liga
viu a direção da Liga acabar com o campeonato e o
presidente, Gaspar Dias, quer cumprir com as obridecisão foi diferente e há a intenção de disputar os
10 jogos em falta. Um regresso apressado que deixa o
presidente do FC Paços de Ferreira inquieto, pela insensibilidade demonstrada pela saúde face à pressão
da necessidade económica. É o assunto em destaque
nesta edição. Boa leitura e que impacto dos 50 dias de
paragem no tempo, vividos entre meados de março e
o início de maio, tenham servido para reavivarmos
medos nunca antes provados, mas também sido úteis
na introspeção sobre a sociedade que criamos e queremos para o futuro.
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Crime aconteceu em julho do ano passado

Fugiram quando foram descobertos

Padeiro confessa homicídio
Começou a ser julgado
uma arma ou ameacei de
do ano passado matou a
tiro de caçadeira o atual
namorado da ex-compaLousada.
Ao Tribunal, o dono de
uma padaria em Aparecida, Lousada, começou
por negar os episódios de
violência doméstica constantes da acusação, cometidos contra Filipa Pinto,
com quem viveu durante
separado um mês antes

que prestou declarações
por videoconferência a partir da cadeia onde está em
prisão preventiva.
Assumiu, contudo, ter
sido o autor dos três disparos feitos contra a car-

dido”, João Miranda disse
que cometeu “um ato irracional” por temer pela
própria vida. “Não o queria
matar. Gostava muito dele,
como se fosse um irmão.
Nada desculpa o que fiz,
mas se pudesse voltar atrás

vídeo conferência – não
ouvisse o seu depoimento.
Depois relatou vários episódios de violência de que
mem com quem viveu 12
anos e com quem tem três

rematou.

Filipa Pinto refutou
ainda o depoimento do

micida conta “inferno”, de
insultos e agressões
Contudo, a versão de
João Miranda relativamente à violência doméstica
foi contrariada pela sua
-

dava a distribuir pão, que
e que morreu. “Mas peguei
na caçadeira para me defender e não para os afrontar. Tive medo do Tiago”,
explicou.
Mostrando-se “arrepen-

Apanhados a furtar gasóleo

pediu que o arguido – que
assiste ao julgamento por

e garantiu que ele atingiu
volvido e que era também
amigo do arguido, com intenção de o matar. “Depois
de matar o Tiago disse que
só não me matava porque
rematou.

Na última quinzena foi feita mais uma detenção

Episódio aconteceu quando militares tentavam
dispersar ajuntamento

Um militar do Posto da
GNR de Paços de Ferreira foi agredido na noite
do passado dia 3 de maio,
quando tentava por termo a
um ajuntamento, em Paços
de Ferreira. Do episódio resultaram dois detidos – um

em que o país está sujeito
a um estado de calamidade
que proíbe o ajuntamento
de mais dez pessoas.
Quando tentavam dispersar as pessoas, ordem
não foi bem aceite pelo

Direitos Reservados

Nove pessoas detidas
Agressores de GNR com termo
por incumprimento
de identidade e residência

A agressão aconteceu
quando os militares se
deslocaram à zona da Cavada, após denúncia feita
por populares, devido ao
mente decorria uma festa.
Na mesma, estavam cerca
de 30 pessoas, numa altura

crime de violência doméstica, fugiram quando

se aperceberam da presença do denunciante.
Um fugiu de carro e
o outro apeado, abandonando o bidão e a mangueira, a qual ainda se
encontrava com ligação
direta ao depósito de
combustível da viatura
pesada.
iniciaram várias diligências no sentido de intercetarem os suspeitos,
tendo ambos sido localizados pouco depois.

Denuncia devido a violência doméstica,
não presenciada pelas autoridades

Detido na posse de armas
Um revólver, uma espada, duas réplicas de
arma de fogo, várias munições de diferentes calibres e seis carregadores,
foram apreendidas pela
GNR de Penafiel a um

constituído arguido por
posse de armas ilegais e
os factos remetidos ao
Tribunal Judicial de PeContudo, os militares não presenciaram
a situação de violência
doméstica e a vítima retalar no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, em

Furtaram ainda um carro para transportar
bens furtados
mais um crime de desobediência às medidas
Estado de Emergência.

foram identificados pela
GNR e detidos. Presentes
a Tribunal no dia seguinte,
foram libertados, com termo de identidade e residência, indiciados pelos crimes
de resistência e coação.

Depois de terem sido
denunciados, os dois
tecedentes criminais,
um pela prática de furto

Na posse de todo o
material, o indivíduo foi

De 19 de abril a 3 de
mentos na cabeça, rosto e
braços e foi levado para o
Hospital Padre Américo,

pesada estacionada na

âmbito de uma denúncia
por violência doméstica.

um dos agentes foi empurrado, acabando por cair e
libertados pelo tribunal,
com termo de identidade e
residência.

-

detenções por incumprioperações.
A última detenção realizada pelas autoridades de-

veu-se ao incumprimento
de suspensão da atividade
de estabelecimento comermjá sido detidas mais duaspessoas.
Na origem das restantes
seis detenções estiveram
associadas ao incumprimento de confinamento
obrigatório.
As detenções aconteceram em Paços de Ferreira,

Assaltaram loja
por furto a um estabelecimento comercial, no qual
furtado um carro.
tes, entre outros artigos de venda ao público, no valor
total de 3100 euros, assim como a viatura, foram recuperados.
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Economista José Marques da Silva prevê que desemprego atinja 20 mil habitantes do Tâmega e Sousa

Crise vai ser dramática para a região
José Marques da Silva
é economista e CEO da
FINANCE XXI Consulting. Natural de Felgueiras, conta com uma experiência de mais de 20
anos na implementação
de projetos de investimento e competitividade,
empresarial e territorial
e foi co-Coordenador dos
Planos Estratégicos e de
Desenvolvimento Intermunicipal do Tâmega e
Sousa.
Conhecedor do tecido
empresarial da região
do Tâmega e Sousa, José
Marques da Silva, em entrevista ao Jornal IMEIDATO, falou dos efeitos
que esta crise pode ter
nas empresas e no comércio, assim como das
suas consequências ao
nível das falências e do
desemprego.
Que impacto estima que
crise venha a gerar no tecido económico da região,
nas indústrias exportadores e na economia doméstica?
O impacto da crise sobre as empresas e o emprego será muito forte. De
resto, como acontecerá no
resto do país. A crise será
transversal aos diferentes
sectores e regiões e direta
ou indiretamente, todos
sofreremos as consequências desta crise severa.
No caso concreto da
sub-região do Tâmega e
Sousa os efeitos desta crise serão acentuados, devido às particularidades que
a caraterizam. Esta é uma
região com uma atividade económica muito dependente das exportações
(mais de 40% das empresas
exportaram em 2019) e em
particular da indústria. Os
nossos principais parceiros
comerciais, Espanha, França e Alemanha estão em
forte crise, estimando-se
que a procura possa cair
entre 15 e 20% (menos 300
a 350 milhões de euros).
Além disso, a sub-região
do Tâmega e Sousa tem o
pior poder de compra per

capita entre as NUTS III
(72,3% da média nacional),
ou seja, não dispomos de
margem para gerar procura
interna e economia local.
Tendo ainda em conta os
níveis de qualificação da
população, o envelhecimento e a perda populacional, a nossa especialização
produtiva não potencia as
atividades que vão sair a
ganhar desta pandemia,
como a saúde, a indústria
farmacêutica. Estas variáveis não ajudam e vão penalizar fortemente a nossa
capacidade para recuperar.
Precisamos ainda de
interlocutores institucionais, fortes e coesos, que
assumam, nos diferentes
fóruns, a voz e a defesa
dos interesses desta sub-região. Precisam de falar
a uma só voz, unir esforço,
concertar entre si um plano coerente, ganhador, útil
aos empresários e trabalhadores em geral.
Podemos perder os ganhos alcançados ao longo
dos últimos dez anos em
termos de inserção internacional das nossas empresas exportadoras. Após
a crise de 2008 o território
ganhou cerca de 3 mil novas empresas exportadoras,
que podem agora perder-se.
Temos uma massa crítica empresarial com grande
capacidade para se reinventar, para se adaptar à
mudança e aos nossos paradigmas. E é esse trabalho
que eles têm que fazer. Mas
te. A resposta dos empresápara driblar esta crise. Precisamos do apoio do governo e da União Europeia.
Estes apoios do Governo e da União Europeia
à nossa região?
As falências e o desemprego vão ser uma realidade nos próximos tempos. A
taxa de desemprego que se
encontrava no início deste
ano muito próximo dos 6%,
o nível mais baixo dos últimos 17 anos, poderá du-

plicar com a crise. Ou seja,
poderemos vir a ter 10 mil
novos desempregados no
território.
A resposta começa num
nível supranacional. O Governo está a fazer aquilo
que pode e o apoio da União
Europeia será decisivo para
a resposta à crise.
Esta não é uma crise
passageira e temos que ter
alguma gestão dos instrumentos da crise, para nos
podermos aguentar por um
período que pode ir até aos
dois ou três anos.
Esta crise também vai
mudar comportamentos
dos consumidores?
O comercio e serviços
valem cerca de 1/3 da nossa produção na sub-região do Tâmega e Sousa e
cumpre uma função social
muito importante, de ligação das pessoas ao território. O comércio vai sofrer
enormemente, mas muito
antes dessa alteração do
paradigma de consumo. Há
problemas de fundo mais
sérios, temos o poder de
compra mais baixo do país,
esta é a região mais pobre
e isto não deixa espaço
para uma recuperação por
parte do consumo interno. Se já éramos os mais

pobres, imaginemos agora
quando lhe juntarmos 10
mil desempregados, que é
o que estimo aconteça nos
próximos três anos. A atividade comercial e dos serviços vou ter um enorme
revés, porque vão ter que
lidar com a perda de rendimentos das pessoas, com
o aumento do desemprego
e com novas regras, novos
hábitos.
Este setor precisa de
apoio, que se ajude a antecipar cenários. A crise vai
ser dramática e estes vão
ser os primeiros a senti-la.
Fala de um plano de
recuperação económica. O
que deveria conter?
Desde logo, não podemos perder o saber fazer e
o know-how da indústria
que fomos construindo ao
longo dos últimos 40 anos.
Um plano de reconversão
industrial muito sério que
atenda às especificidades
do território parece-me decisivo e tem de ter uma dotação orçamental consentânea com os objetivos que
podemos perseguir. Este
tem que atender também
ao facto de termos uma
classe empresarial muito
empreendedora, com uma
grande atitude de capaci-

dade enfrentar o risco.
Este plano tem ainda
que criar condições saudáveis e sustentáveis para
nomia, temos que encaminhar os nossos jovens para
setores de futuro do nosso
território, caso da saúde,
criar condições para trazer
esses setores de atividade
para o nosso território.
Ao nível do desemprego
este plano também tem que
atuar. Em fevereiro deste
ano tínhamos 8672 desempregados inscritos no
Tâmega e Sousa, mais 200
desempregados do que em
dezembro do 2019, mas estes podem vir a representar
18 ou 20 mil nos próximos
três anos. Será preciso criar
mecanismos de reconversão das pessoas, apoios sociais e apoios ao comércio e
serviços da região.
A União Europeia tem
previsto um pacote de
apoio. Isto vai conseguir
minimizar este impacto na
nossa economia?
As empresas estão com
um sério problema de liquidez e as medidas do Go-

verno ajudam a minimizar
este impacto. Mas daqui a
uns meses, o problema não
vai ser a falta de dinheiro
ou de capacidade para aceder a ele. O problema das
empresas do nosso território é o elevado endividamento, de falta de capitais próprios e capacidade
linhas de apoio do Governo, são linhas de mais endividamento. Vão resolver
problemas de curto prazo,
mas quando chegar a altura de os empresários terem
que começar a pagar essas
linhas, os problemas estruturantes de fundo, vão lá
dinheiro, é criar condições
de competitividade e sustentabilidade no futuro.
ceiro para os próximos
sete anos, até 2027 terá
o maior envelope financeiro de que há história,
poderá ser de cerca de 70
ou 80 mil milhões de euros
para apoio aos países e à
economia, um envelope
muito próximo ao que foi
disponibilizado na crise da
Troika.
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Maior feira agrícola do norte e centro cancelada devido a pandemia

Opinião

Nuno Araújo

É com enorme satisfação e orgulho que assistimos

Mónica Ferreira

Agrival só em 2021
que atingiu toda a humanidade. São inúmeros os elogios
internacionais à gestão portuguesa do Covid-19 e os
res, a nível europeu, na resposta à pandemia. Contudo,
Portugal venceu apenas uma importante batalha contra
este inimigo sem rosto, estando ainda longe de vencer a
apela, como nunca antes, à responsabilização de todo o
povo português. Este regresso progressivo e faseado à
normalidade, exige que cada um de nós cumpra, com o
máximo de rigor, as obrigações de segurança a que está
obrigado. A solidariedade, empatia e espírito de colaboração que nos caracterizam, reforçam a minha convicção
continuaremos a vergar esta praga.

E a segurança
no trabalho?
Duarte Graça

O estado de emergência terminou, mas ainda é
necessário minimizar o contacto social presencial, a

produção de máscaras compradas pela Câmara Municipal
Mas uma questão se levanta: com que segurança é isto
feito? Sabemos que nunca faltam abusos aos direitos do
seja afetada por as pessoas terem medo de represálias
por parte dos patrões, sabemos que os abusos continuam

funcionamento das empresas, mas com as condições em
que funcionam para quem trabalha.
As/os trabalhadoras/os merecem segurança!

EVENTO ACONTECE EM PENAFIEL EM AGOSTO

realizar.

excecionais e da incerteza
decorrente do momento
que atualmente vivemos,
não estão reunidas as condições necessárias para a
realização da Feira Agrival,
no próximo mês de agosto”,

O Pavilhão de Feiras
e Exposições de Penafiel
receberia a 41.ª edição da
Feira Agrícola do Vale do
Sousa, mas por decisão da
Penafiel Activa, Empresa
Municipal, entidade organizadora, este ano tal não
vai acontecer. “Após uma
avaliação das condições

Importante agora, é
conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus. “É importante a ação
de cada um para acabar
com o contágio. E eventos
que promovam uma grande
concentração de pessoas,
como é o caso da Feira Agrival, potenciam um enorme

Pela primeira vez
em 40 anos, a Agrival, a
maior feira agrícola no
norte e centro do país,
que acontece em agosto,

risco para a saúde pública”,
informam, acrescentando
que “a decisão do cancelamento foi articulada em
estreita colaboração com as
autoridades competentes.
Esta decisão é para a proteção de todos, garantindo
a segurança e bem-estar do
público, expositores e de
todas as pessoas envolvidas na sua realização. Neste momento, a prioridade é
superar esta pandemia”.
A Agrival acolhe num
espaço superior a 25.000
m2, expositores ligados
à agricultura, gado, mas
também inúmeras áreas
de negócio como maquinaria, agro-indústria, sector automóvel, imobiliária,
gastronomia, novas tecnologias, artesanato ou serviços, entre outros. O evento
acontece durante 10 dias a
proporciona aos milhares
de visitantes concertos,
concursos ou gastronomia.
Nos últimos anos, a
Agrival tem gerado negó-

cios na ordem dos 10 milhões de euros em negócios.
Apesar de este ano não
se realizar, a maior feira
agrícola do Centro e Norte
de Portugal promete dedicar todos os esforços para
surpreender o público em
2021, na 41.ª Edição da
Agrival, que irá decorrer de
20 a 29 de agosto.
“A Agrival faz parte do
nosso ADN e é uma decisão difícil de tomar, mas os
tempos são difíceis e primeiro está a saúde e bemdos milhares de visitantes.
Teremos certamente em
2021, com a ajuda de Deus,
uma Agrival com redobrada energia e alegria que nos
fará esquecer este momento e que será a oportunidade perfeita para celebrar
todo o nosso magnífico
território”, rematou Antonino de Sousa, presidente
da Câmara Municipal de

Medida aplicada a empresas com volume de negócios até 150 mil euros

Câmara não vai cobrar derrama a empresas com menos lucro
A Câmara Municicobrar derrama às empresas com um volume
de negócios até 150 mil
euros, taxa essa referente ao exercício de 2019,

e que deveria ser paga,
pelos empresários pena-

de autorização da Autoridade Tributária, o que en-

mês de maio.

A derrama é um imposto municipal que incide
sobre o lucro tributável das
pessoas colectivas, caben-

Esta medida, criada pela
Câmara Municipal, carecia

do ao Municípios fixar a
respectiva taxa anualmente.
A medida faz parte do
Vamos Vencer” de apoio às
Famílias e às empresas.

Câmara Municipal pediu esclarecimentos à DGAL sobre números apresentados

PS questiona autarquia sobre o plano para reduzir prazos de pagamento a fornecedores
O Partido Socialisconta de que pediu esclarecimentos à Câmara
Municipal de Penafiel,
relativamente ao prazo
médio de pagamento aos
fornecedores. A Câmara
errados e critica PS por
estar a fazer política,
numa altura em que é
preciso pensar nas famílias e nas empresas.
No requerimento que foi

enviado ao presidente da
Câmara Municipal de PenaPS pediu informação quanto ao plano da autarquia
para reduzir o prazo médio
278 dias para pagamento
a fornecedores, prazo este
divulgado recentemente
pela Direção Geral das Au-

socialistas, o “quinto pior
do país e o pior do Distrito
do Porto em matéria de pagamento a fornecedores”.

Os socialistas pedem um
plano para reduzir este prazo para um número nunca
superior a 30 dias, “permitindo assim às nossas
empresas terem a liquidez
necessária a atravessar este
período negro e a assegurar
a manutenção dos postos
de trabalho no nosso concelho”.
No requerimento, pedem ainda que a autarquia
disponibilize no site do
município, um mapa que
com as rubricas nas quais

serão aplicados os dois
milhões de euros do empréstimo que a autarquia
contraiu para dar resposta
à pandemia provocada pela
Covid-19.
Câmara aponta erro
matemático
Contatada, a Câmara
mentou que o PS enviasse
à imprensa um documento “com insinuações e informações erradas”, que

lhe tinha sido apresentado duas horas antes, sem
que o pudesse analisar ou
responder. “Assim se vê e
regista, o “espirito de colaboração” prometido pelo
PS local durante a pandeautarquia.
Quanto ao conteúdo do
requerimento, dos prazos
médios de pagamento, a
Câmara Municipal de Pedem constituir um erro
matemático, grosseiro,

por parte da DGAL a quem
já foram pedidos esclarecimentos”. “Não é necessário ser especialista, na
matéria, para se perceber
que ao nível de prazos de
pagamento é impossível
passar de 114 dias para
255 em apenas 3 meses”,
acrescentam, lamentando
haver “quem escolha fazer
política, a qualquer custo,
e depois há quem opte por
dedicar-se a ajudar as famílias e as empresas Pena-
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Para o ano está prevista a substituição dos contentores do concelho

Opinião

400.000 euros para municipalizar
recolha do lixo

Abílio Fernandes
PSD Paços de Ferreira

-

Passados 16 anos, a
recolha dos resíduos sólidos urbanos em Paços
sobre a alçada da Câmara
Municipal. Ao IMEDIATO, o vice-presidente e
vereador do Ambiente,
Paulo Ferreira, falou do
processo de mudança,
dos investimentos feitos
e das expectativas com a
municipalização.

Igualdades?

primeiros tempos sejam

-

-

-

-

-

-

mento “na casa dos 400 mil

da de contratar cinco mo-

-

-

Raimonda oferece máscaras
à sua freguesia “geminada”
-

bem como para depositar

-
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Comerciantes esperam que clientes se apercebam que “comércio local tem de tudo”

Munidos de máscaras,
viseiras e gel desinfetante, os comerciantes do
concelho partilharam os
seus receios, mas também a vontade de voltar.
Carla Costa, dona da
Alternativa Jeans, em Paços de Ferreira, confessou
ao IMEDIATO que “não se
sente segura” a voltar a
abrir a loja. Contudo, a lojista contou que os clientes
com quem interagiu, que
ainda são poucos, “se sentiam seguros”, mesmo que
muitos tenham receio de
experimentar a roupa.
Para Carla Costa, esta
paragem foi “bastante
stressante”, porque, ainda
que tenha vendido algumas peças de roupa online,
a quebra foi “quase total”.
Já no estúdio de fotogra-

PUB

trabalho foi retomado com

“otimismo, segurança e
muita vontade”. O espaço
manteve as regras de higiene que já aplicava, devido aos trabalhos realizados
com bebés, e alargou a segurança.
“Uso obrigatório de
máscaras para clientes e
para a equipa de trabalho,
assim como proteção de
pés e bata descartável para
entrar no estúdio foram
algumas das medidas que
adotamos”, explicou a proprietária, Cristina Silva.
Comércio local está “no
fundo”, mas tem oportunidade de ganhar clientes
Atrás do balcão da Ourivesaria Pacense há quase
meio século, José Mendes
já passou por muito, mas
nunca viu nada como esta
reabertura. “Recebi um ou
outro cliente, mas nem se
compara, isto está mesmo
no fundo”, comentou com
o IMEDIATO o comerciante
de 75 anos.
O lojista prevê que a
recuperação seja difícil e
deixa mesmo em aberto
encerrar a loja. “A situação
não vai ser fácil, também já
tenho alguma idade, se tiver
de fechar, fecho”, confessou.

NOVAS MEDIDAS DE FUNCIONAMENTO

Também na galeria
espaço estão “conscientes
de que numa primeira fase
vai ser tudo muito complicado”.
Para trabalhar em segurança, todos os funcionários da empresa receberam
uma formação e foram criadas “zonas sujas” e de atendimento, regras de entrada
e processos de desinfeção
das peças que foram experimentadas ou tocadas pelo
cliente.
Para Pedro Bessa, um
dos responsáveis, “numa
escada muito longa, subiu-se o primeiro degrau”
e começam-se a dar passos
para reestabelecer a con-

que o comércio local vai
oferecer maior segurança
aos fregueses que os shoppings.
Também Carla Costa considera que, se bem
aproveitada, a reabertura
do comércio local pode ser
uma boa oportunidade para

PUB

Depois de um mês e
meio de paragem, o comércio local, juntamente
com cabeleireiros e livrarias, reabriu esta segunda-feira. O IMEDIATO
acompanhou este regresso em Paços de Ferreira e

Mónica Ferreira

Clientes voltam timidamente – e “com um pouco de medo”

local.
“Acho que, como os shoppings ainda não abriram,
as pessoas vão comprar
no comércio local e vão-se
aperceber de que temos de
ria da Alternativa Jeans.
Cabeleireiros e barbearias com “recuperação fácil”

O IMEDIATO também
esteve à conversa com Pedro Pinto, proprietário da
barbearia Barbas Vintage,
de Paços de Ferreira, que
retomou ao trabalho apenas por marcação.
“Estou a notar alguma
to que alguns clientes têm
medo e que cortam o cabelo
e a barba em casa. É complicado, porque nesta paragem tive quase as mesmas
despesas, mas não tive receitas nenhumas”, contou.
Contudo, o barbeiro
sente que a recuperação do
seu ramo vai ser “fácil”, e
que vai retomar o trabalho
quase na plenitude.
“Temo é pelo resto dos
em risco”, terminou.
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Sérgio
Brochado
Se a culpa é minha eu posso
colocá-la em quem eu quiser!!!
Da democratização da culpa e culpabilização democrática
Estes dias de confinamento vão
ficar na história da humanidade
como um momento único de “auto-sincro-multi-re-evolucionamento”
cientifico, a cada instante estamos
a revolucionar todo o conhecimento
humano sobre Filosofia, Psicologia,
Sociologia, Politica e acima de tudo
de duas ciências que claramente
todos nós dominamos: a Virologia e a
Epidemiologia. Não houve na história
da humanidade uma fase com tama-

Nuno
Sousa
O espaço que ocupamos
tem um custo
E de repente, tudo mudou. Metade
do mundo está em confinamento e
subitamente parece que sabemos trabalhar sem termos de picar o ponto
ou assinar uma folha de presença.
O mundo continuou, mais devagar,
é certo, mas continuou. As aulas
passaram a ser online (muitas aulas
presenciais eram tão más que o vírus

nha produção de literatura exploratório-popular-científica de qualidade
certificada e aprovadíssima pelo júri
académico-cientifico do Facebook.
Mas fomos muito além disso, quem
é que hoje quer saber das palavras,
dos textos, dos livros ou literatura,
quando podemos partilhar vídeos do
Youtube e tudo se torna prático, simples, filosófico e tão básico…
Pelo que percebemos foi decretada
uma nova ordem social que no fundo
não tem ordem, melhor tem ordem,
mas não tem ordenação, é algo orgânico positivo, espontâneo, aleatório
e quase nem se dá conta. Estou certo
que as declarações individuais de sacrifício em prol do bem-estar comum,
vão ser o farol que vai guiar muitos
dos que nos próximos tempos se
encontrarão na porta do Instituto de
Emprego. É fundamental saberemos
que esta fase vai permitir acabar com
a corrupção, extinguir as negociatas e
eliminar os abusos que os detentores
do poder exercem sobre nós o Povo
(exemplo: 1º de Maio direitos iguais
para todos… os trabalhadores). Vai
ser fundamental no dia em que não

conseguirmos pagar a conta no supermercado, que sejamos capazes de
explicar ao camarada da caixa que o
mundo de hoje passou a ser diferente,
todo o sistema capitalista caiu ou esta
prestes a ruir, alguém assim o decretou no Instagram.
Mas não ficará por aqui, os discursos diários, os zigue-zagues científicos, as horas de diretos e os mete-e-tira máscara, serviram para muitos
finalmente perceberem que têm todas
as condições para assumirem sem
vergonha as suas deduções cientifico-matemáticas. Democratizaremos
as afirmações cientificas, tal e qual o
Trump o faz… e atenção o gajo é presidente daquele país que nos filmes
acaba sempre por salvar o Mundo!!!
Com a força de uns mil likes qualquer
afirmação está validada ao nível de
um ministro, cientista, investigador,
PhD ou comentador dos programas
jornalístico/televisivos.
A grande conclusão é que nós
somos um povo que não gosta de ficar
preso a limites e ao passado, se um
dia aqui se fez uma revolução sem
disparar um tiro, hoje fazemos a revo-

lução sem tirar o cú do sofá.
Eu cá quero contribuir para esta
revolução com mais uma premissa, quando chegar a hora de fazer o
balanço de tudo isto e coisa não for
bem, bem, cor-de-rosa, se nos atribuírem a culpa vamos ser solidários e
vamos distribui-la pelos outros…
Nota Final: juntamente com as
máscaras distribuam tampões para
ouvido e vendas… o Covid19 não é o
único vírus que ameaça o equilíbrio
da social.

foi uma bênção, passe o exagero) ou
televisionadas. Uma solução meritória também pela velocidade com que
tudo foi produzido e colocado em
antena. Impressionante e diferente do
que estamos habituados. Aliás, de um
modo geral, a conduta e gestão desta
crise por parte do governo, tem sido
exemplar. Naturalmente que há situações menos positivas a apontar, mas o
balanço é francamente positivo, tendo
em conta a qualidade, a velocidade e
comunicação das soluções.
Mas voltemos a picar o ponto.
Sabemos que existe uma cultura de
“presencialismo” nos escritórios
portugueses na medida que mais vale
estar presente no horário de trabalho
(e mais uns 15 minutos além) mesmo
nada fazendo, do que efetivamente
produzir o que devemos produzir com
a qualidade exigível, independentemente do horário. Esta necessidade
de estar nos locais de trabalho (não
é tido em conta aqui atendimento ao

público dado que exige a presença de
alguém, naturalmente) ocupa espaço.
Espaço que é pago, por um valor cada
vez mais alto, principalmente nos
meios urbanos e centros de cidade.
Raramente pensamos isso. O custo
do espaço que ocupamos num escritório. Mas ocupamos e, em média cada
vez mais. Em média, ocupamos 10 m2
num escritório moderno. E cada vez
ocupamos mais espaço porque acrescentamos uma copa, uma cantina,
um espaço para descansar, uma sala
de bastidor, um espaço para jogos,
etc. Estamos paradoxalmente a trazer
ferramentas de ócio para o espaço de
trabalho.
Com o confinamento e o teletrabalho, muitos desses escritórios ficaram
significativamente vazios. E o trabalho continuou a ser feito. Porque precisamos de ocupar todo esse espaço
quando temos espaço em casa que
fica vazio e sem uso durante 10 horas
por dia? Porque se tem de pagar renda

ou hipoteca de dois locais que nunca
são ocupados ao mesmo tempo? Esta
pandemia pode e deve repensar o uso
dos espaços do trabalho. As empresas
podem reduzir o espaço que precisam
de escritório em pelo menos 30% se
usarem uma solução híbrida de teletrabalho com trabalho presencial. As
equipas podem revezar-se a utilizarem o escritório, sendo que academicamente e para efeito exemplificativo,
podemos ter metade das pessoas a
usar o escritório durante metade da
semana e a outra metade das pessoas
a ocupar o restante tempo da semana.
Quanto poupariam as empresas com
esta solução?
As crises servem muitas vezes para
dar um passo em frente na humanidade. Devemos aproveitar esta para
dar esse passo em frente na dicotomia
trabalho/ lazer e elevar as pessoas à
sua condição de seres responsáveis,
exatamente o contrário do que vivemos ainda.

Errata
Na edição passada, de 24 de abril,
nesta página de Opinião, por lapso
publicámos um texto da autoria de
Manuela Bentes, com o título “Terrorismo” que não correspondia ao texto
que a autora tinha mandado para
publicação nessa edição.
Apesar de ser um texto da autora,
já tinha sido publicado no passado.
À autora e aos leitores apresentamos as nossas desculpas pelo erro.
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Anúncios
FA R M ÁCI A D E P E N A M A I O R

Tel. 255 864 504
Horário: 9h-13h/14h-21h
Sáb: 9h-13h/14h-20h
Domingos,Feriados e Dias Santos: 10h-13h

Paços de Ferreira - tel. 912 543 178
cabeleireiro.lindinha@gmail.com

FA R M ÁCI A DA M ATA R E A L

Tel. 255 862 350
Horário: 9h-19h30 (abertos ao almoço)
Sáb: 9h-13h
Rua da Ponte Real, 108/112
4590-180 Paços de Ferreira
FARMÁCIA FREAMUNDE
Tel. 255 881 375
Horário: 9h-13h/14h-20h
Sáb: 9h-13h/14h-19h
Rua Alexandrino Chaves Velho, 111
4590-318 Paços de Ferreira

PROCURA

Vanda Campos
Rua António Matos, Nº 50
T.255 891 581 - 2762@solicitador.net

Av.ª D.José de Lencastre N.º9 2ºDto
4590-506 Paços de Ferreira
T.255 863 731 - F. 255 863 737
dinasilva-9170p@adv.oa.pt

I DA D E D O FE R RO
www.idadedoferro.com
geral@idadedoferro.com
Rua do Carral, 201 - Carvalhosa
255 861 342 • 935 553 390

Cont. 932 323 700

Rua D. José de Lencastre, lj 5
Cont. 913012079
Dois aprendizes estofadores
Arreigada
Cont. 919 925 215

TANOARIA
MAIA
ARTESANATO EM MINIATURA
MUSEU DA TANOARIA

Para Visitar o Museu: Quintas e Sextas
das 9 às 12 horas | das 14 às 17 horas
Rua do Souto, n.º 233, Seroa - Paços de Ferreira

Para marcação: Manuel Maia - 916 870 267

de acordo com as condições oferecidas.

Móveis - desde 9,99 euros
Reta de Carvalhosa
Cont. 917 822 593

Meixomil- 4590 Paços de Ferreira
255 962 442 • 917 535 570

com algum conforto e segurança de preferência

Terreno c/ 1200 m2 - Trindade - Meixomil
Cont. 914870083
Serviços para limpeza doméstica no concelho de Paços de Ferreira
Cont. 933791504

Limpezas Tei xeira

AT - ANTÓNIO TORRES
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COACHI

Coaching…
para quê? (60)

O conceito é simples:
uma caixa onde quem
precisa pode retirar bens
alimentares essenciais, e
quem quer (e pode) ajudar reabastece. As caixas
solidárias já chegaram a
Paços de Ferreira, através
da iniciativa de Cátia Veida Casa Futebol Clube do
Porto (FCP).

PUB

“Reparei que havia uma
iniciativa a nível nacional,
fui convidada para um grupo online e vi que em Paços de Ferreira não havia
nenhuma caixa solidária.
Coloquei nas redes sociais,
tive uma afluência muito grande e no mesmo dia
colocamos dez caixas pelo
concelho”, contou Cátia

Veiga ao IMEDIATO.
Agora, em Paços de Ferreira já existem mais de 30
caixas solidárias espalhadas pelas várias freguesias
e a iniciativa começa a desenvolver-se.
“Agora começamos com
outro projeto de ação solidária, em que vamos levar
diretamente a famílias carenciadas comida, roupa.
Já chegamos a cerca de 80
pessoas”, contou ao IMEDIATO a jovem de 26 anos
por trás da iniciativa pacense.
Para conseguir responder a tantos pedidos, o grupo está a aceitar doações
de comida e roupa, tendo
estabelecido também parcerias com lojas e restaurantes do concelho.

CASAMENTOS
ALOJAMENTO LOCAL
E V E N TO S C O R P O R AT I V O S

w w w. q u i n t a d o s j a s m i n s . p t

Rua do Barrimau, 55
4590-750 Paços de Ferreira
info@quintadosjasmins.pt
+351 918 805 888

Contudo, segundo a
coordenadora da iniciativa, “como em tudo na
vida, existem pessoas que
se aproveitam” e retiram
alimentos das caixas mesmo que não tenham, necessariamente, problemas
económicos. Mas esse não
é o “foco”, garantiu Cátia
Veiga.
“Queremos é ajudar as
pessoas que precisam. Colocamos contactos para
entrarem em contacto
connosco, porque muitas
vezes as caixas estão vazias, acontece. Queremos
chegar à pobreza escondida porque com a pandemia
nerável”, rematou.
Aniversário da Casa FCP
caixa solidária
A celebrar o seu primeiro aniversário em tempos
de pandemia, a Casa FCP
caixa solidária na sua sede,
no Edifício Cavalum (em
frente ao Tribunal de Pe“O Departamento de
Casas do FC Porto lançou o

aceitamos. Já tínhamos algumas atividades previstas
para ações de solidariedade e entendemos que esta
seria a melhor forma de
começar”, contou ao IMEDIATO Pedro Moreira, presidente da direção da Casa
A caixa “azul e branca”
foi uma das primeiras do
concelho e pretende ajudar a resolver “a falta de
alimentos e outros bens
essenciais em alguns lares”
do concelho.
“Já recorreram à nossa

caixa, pois já a tivemos de
a reabastecer. Daí ser importante que as pessoas
que queiram ajudar vão lá
colocar produtos necessários, todas as pessoas interessadas podem e devem
reabastecer a caixa”.
Por agora, o presidente
da direção da Casa FCP de
po vai “ver como corre esta
caixa” e, se for necessário
e conveniente, pode vir a
colocar noutros “locais estratégicos e de fácil acesso
a quem precisar”.

POR JOSÉ CASTRO
Coach pessoal & organizacional

Estimados leitores
Vamos abordar hoje uma
virtude fundamental a cultivar no ser humano: a Temgirmos aquilo que desejamos
sem prejuízo próprio ou dos
outros. Vemos hoje em dia
pessoas incapazes de gerir
determinado desejo intenso,
quer se trate de comida, álcool, compras, etc. Se na fase
de uma “doença” mental (e
isso leva-nos para outras
especialidades), na fase inicial, faltou a dita temperança ou moderação. Sabemos
também, que esses desejos
escondem frequentemente desequilíbrio em alguma
Atingir esse equilibrio,
essa moderação, implica
trabalhar determinadas características, tais como a
prudência, humildade, autocontrolo e perdão.
Algumas questões podexão.
Em que fase da vida começou a ter esse desejo de
forma mais intensa?
Qual a dificuldade em
resistir a um impulso imediato?
Quantas vezes se arrependeu do que disse ou fez?
Costuma analisar racionalmente as opções que
tem?
Acha-se uma pessoa
superior relativamente aos
outros?
Como reage a uma provocação de um colega?
Quais as emoções que
frequentemente alimenta?
Através da Prática do
Coaching, poderá trabalhar
em si a Temperança. Desta
forma, potenciando a sua
moderação, contribuirá para
o seu bem-estar. Esta nova
atitude levá-lo-á a relações
intrapessoais e interpessoais
mais positivas.
Não perca o próximo
artigo de “Coaching…para
quê?” Até lá, aprecie Viver!
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