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Regresso: entre o medo do futuro
Governo devia, pelo menos,
reduzir o IVA na restauração. Parou tudo menos os
impostos”, considera.
Sem novas medidas de
apoio ou mais clientela,
António Santos começa a
sentir-se “derrotado” e a
ponderar colocar metade
dos funcionários no desemprego de forma a cortar
custos.
Contudo, o proprietário
do restaurante S. Domingos

Direitos Reservados

O dia 18 de março foi
marcado pelo início de
uma nova fase de desconpresenciais para o ensino
e das creches.
O IMEDIATO saiu à
rua para saber como foi
esta reentrada em Paços
sentiu nos proprietários

VISITAS AOS LARES COM APENAS UMA PESSOA E O DISTANCIAMENTO EXIGIDO

com as contas a acumularem-se e as receitas ainda
que os próximos tempos
tragam recuperação.
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“Sinto-me completamente em baixo, não pode
continuar assim”.Em 37
anos, o Restaurante S. Do-

mingos, em Paços de Ferreira, nunca passou por
uma situação semelhante à
atual. Se na “realidade pré-Covid” o estabelecimento
recebia até 120 clientes por
dia, nos primeiros dias de
reabertura teve pouco mais
de 12.
O restaurante viu a sua

lotação diminuída para 70
lugares, com obrigatoriedade de uso de máscara entre clientes e funcionários e
horário reduzido.
Para António Santos,
proprietário do espaço, o
recomeço está a ser muito lento e, fazendo contas
“nem dá para cobrir as des-

pesas”. Se a situação continuar assim, o restaurante
últimos meses já tem tido
perdas de 7.000 a 9.000 euros por mês.
“Não aderi ao lay-off e
paguei os salários na to-

clientes voltem com segurança.
Mas, a retoma à normalidade, ou a algo semelhanca “fantástica” das comunhões. Agora, a próxima
“onda alta” é o verão, com
o regresso dos emigrantes.

“Depois é só mesmo o
peração não venha apenas
nessa altura”, rematou.
“Receio que toda esta
reabertura traga um retrocesso no controlo da
pandemia”
O IMEDIATO também
esteve à conversa com
Bruno Araújo, do Batikano
Park, um café/lounge no
paço reabriu na terça-feira
(19) de forma “muito calpondeu às expectativas da
gerência.
“Tivemos muito pouca
gente e à noite ainda se
notou mais. No total tivedo num dia normal tínhamos mais de 100”, contou o
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da região estão a abrir as suas portas e a proteger as pessoas

Editorial

e a esperança

Reconquistar

proprietário.
belecimento passou a prestar apenas serviço de café

para as visitas, que faz com
que os familiares e ami-

vários clientes à noite, é
-

no edifício para verem os
utentes. Com divisórias e

Além das medidas de

para os visitantes, todos os
cuidados são poucos, até
-

Batikano Park implementou outras, como um menu
Way e a entrada de clientes
apenas com acompanhamento de um funcionário,
para impedir que estes se
cruzem com outros.
Araújo contou que os úl-

a diretora.

Bruno Araújo.
“Para ser sincero, já
atendi mais clientes do que
estava à espera”

das pessoas vai permanecer
com o mobiliário que tem,
Assim, o proprietário
afirma que não está em
causa encerrar a loja, por-

de portas e que o foco foi

receitas nulas.
proprietário é sincero: não
ceio que toda esta reaberno controlo da pandemia
e que tenhamos de voltar
Quanto às receitas, o
dono do estabelecimento
penafidelense considera
que ainda vai demorar al-

Sousa, proprietário da revendedora de mobiliário
Cubus, em Paços de Fer-

perar, mesmo que não seja
como antes, não vai haver
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como os turnos espelho,
que confinavam as funcionárias no espaço em
junho quero começar a dar
-

Lares voltam a permitir
visitas. Idosos dos centros
de dia estão “desamparados” em casa

diretora.
Contudo, ainda não há

-

Nunes, porque estes idosos

O proprietário contou
que colocou desinfetante
à disposição dos clientes
e que o uso de máscara é

Padre Américo já voltou a
permitir a idosos e os seus
rem na mesma sala a partir
de dia 18.
Contudo, como contou

Nunes, os visitantes sem-

estão a abrir as portas para

No lar e centro de dia,
já se prevê um alívio das

Ainda assim, afirmou
que foram poucos os que
apareceram à procura de
do em conta que a maioria
dos clientes vão à exposi-

colocou um limite de loximo estão dois casais ao
estar em risco se as receitas não acompanharem as
despesas, acrescidas com a

bem. Vai ser ainda melhor
quando puderem dar aquele
-

nos últimos dois meses
vendeu móveis online e
teve uma quebra de 90 a
95%, porque a maior parte

utentes pelas janelas do
edifício. Ainda assim, esta
-

em conjunto com os Bombeiros de Paço de Sousa,
em que acompanhamos
semanalmente os idosos
do centro de dia e é muito
complicado, estão sempre a
brir. Necessitam de voltar,

Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Paulo Gonçalves | Diretor
paulogoncalves@imediato.pt

O risco do Covid19 ainda é latente, mas a
nossa visão tem que alcançar muito mais além
do que aquilo que o clima de medo e suspeição
coletiva nos permitiu ver durante dois meses e
rolar para não perdermos o hábito social de viver
e comunicar em liberdade. Não poderemos, obviamente, confundir isso com irresponsabilidade
social, mas readquirirmos os nossos direitos fundamentais é o primeiro passo para a recuperação
emocional de uma população que viveu um período inédito na sua existência. Se a saúde foi o
bem primordial que defendemos no período de
empresas e trabalhadores tem que ser o próximo
rantir uma estabilidade social pós-Covid. Um dos
passos importantes já dados nesse sentido foi a
acompanhou os primeiros dias da nova era do
comércio local e percebeu que, por mais mediprincipal receio dos comerciantes está no medo
que os clientes ainda têm de entrar nos espaços
comerciais. É um arranque titubeante e que só o
tempo vai diluir, mas para quem tem um espaço comercial o tempo conta e muito e poderá ser
escasso para manter a porta aberta. Cabe-nos a
todos ajudar a revitalizar esse comercio local, dedo mesmo, de forma a que passem com menor
Na presente edição trazemos também a sentença a que foi condenado o autor do bárbaro ato
bordosa. Fez-se justiça com a pena máxima de 25
anos de prisão para quem provocou duas mortes
da vida decretada por um ser humano aos seus
semelhantes.
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José Pinto agiu “por vingança e por motivos fúteis”

25 anos de cadeia foi
a pena aplicada pelo TriPinto, o homem que em
fevereiro do ano passado
atropelou várias pessoas
frente ao Moto Clube de
Rebordosa, em Paredes,
provocando a morte a
dois motards.
Foi a partir do estabelecimento prisional de Custóias, que José Pinto ouviu
o Juiz Presidente do Coletiaplicar-lhe pena máxima
pelos vários crimes de que
vinha acusado, cometidos
no dia 23 de fevereiro do
ano passado, durante uma
festa da matança do porco,
no Moto Clube de Rebor-

Direitos Reservados

25 anos de cadeia para homem
que atropelou mortalmente dois motards

JOSÉ PINTO COLHEU VÁRIAS PESSOAS NO ATROPELAMENTO

alta velocidade e avançou
em direção a várias pessoas
que estavam em frente à
sede da organização, a participar na festa. José Pinto
- que conduzia o carro com
uma taxa de alcoolemia
de 1,85 g/l – entrou ainda
numa rua de sentido único,
em contramão, embatendo

dosa.
Para o tribunal, ficou
provado que o homem,
emigrante em Inglaterra,
agiu por vingança, por “moque, naquele dia, após uma
discussão com alguns elementos do grupo, entrou
no seu carro, arrancou a

imobilizado. Fugiu a pé,
deixando para trás várias
pessoas feridas com gravidade. Duas delas, Pedro
Leal e José Nogueira, não
resistiram à gravidade dos
ferimentos e faleceram no
hospital no dia seguinte, já
o homicida se tinha entregado às autoridades.
O depoimento do emigrante, que quis fazer crer o
tribunal de que tinha tomado aquela atitude após ser
agredido, não convenceu o
tribunal. Da mesma forma,
não convenceu o arrependimento que manifestou no
seu depoimento, durante
o qual confessou parcialmente os factos, inclusive,
que tinha guinado o carro

para atingir mais pessoas.
José Pinto foi ainda recriminado pelo facto de
ter cometido o atropelatreze anos dentro do carro.
deste espetáculo macabro
em que o senhor era o ator
Pela “gravidade dos facnado à pena máxima pelos
crimes de homicídio (consumado e tentado), ofensa
à integridade física, dano e
ainda proibido de conduzir
durante dois anos e nove
meses, após cumprimento
da pena de prisão.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

Grupo atuava armado
e com violência

Prisão para
gangue
dos bancos
Sete homens, suspeitos de terem assaltado uma dependência bancária em
Lousada em março do
ano passado, foram
condenados a penas
de prisão pelo Tribuum ano e 14 anos.
Os indivíduos, que
atuavam munidos de
armas e marretas, foram
ainda condenados por
mais dois assaltos, ocorridos entre 27 de fevereiro e 20 de março de
2019, a uma habitação e
a um banco, em Valongo.

Crime aconteceu em outubro do ano passado

co da Comarca de Porto
89 anos que, em outubro
do ano passado, matou a
tiro a mulher de 93 anos,
na cozinha do apartamento onde viviam na
freguesia de Raimonda,
em Paços de Ferreira. O
homem está ainda acusado dos crimes de homi-
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ca, e detenção de arma
proibida e vai começar a
ser julgado no dia 23 de
junho.

Segundo nota publicada
pela Procuradoria-Geral
Distrital do Porto, entre o
ano de 2009 e abril de 2019,
José Augusto dirigiu várias
vezes à esposa, “expressões que a atingiram na sua
honra e a humilharam, desferiu-lhe socos e pontapés
Naquele dia, e durante
uma discussão com Maria
Assunção Alves, por achar
nha um amante, o homem
muniu-se de uma arma
ilegal de calibre 6,35mm e
disparou dois tiros sobre a
mulher, atingindo-a na cabeça.

Direitos Reservados

Idoso acusado de matar a tiro mulher de 93 anos, por achar que esta o traía

CRIME DEIXOU EM CHOQUE A COMUNIDADE DE RAIMONDA

Já com a mulher sem
vida, coberta de sangue e
caída no chão da cozinha,
José Augusto Alves ligou
para uma sobrinha a dar
conta da tragédia; disse-lhe que ia passar o resto

dos dias na cadeia porque
tinha matado a mulher. Foi
depois encontrado pelas
autoridades ainda com a
arma na mão e confessou
o crime. Foi detido e colocado em prisão preventiva.

Vítima sempre negou
maus-tratos
Há vários anos que Maria Assunção Alves, de 93
anos, sofria às mãos do
marido; as discussões e
agressões eram frequentes
e conhecidas de todos. Mas
sempre foram negados pela
mulher, que pedia inclusive
às pessoas para não contarem nada ninguém, por
medo do marido.
Numa das vezes em que
foi obrigada a deslocar-se
ao hospital, depois de ter
sido agredida com um banco pelo marido, Maria Assunção Alves foi confrontada pela médica, acabando

por confessar que tinha
sido agredida pelo marido.
Mas mais tarde, após queixa, acabou por desmentir a
agressão às autoridades.
Em outras circunstâncias, familiares da mulher
chegaram a apresentar
queixas no Gabinete da
Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima da autarquia de Paços de Ferreira,
que levou o caso até ao
Ministério Público. Mas as
denúncias acabaram por
não ter desenvolvimentos,
porque a muher negava as
agressões.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

Jornal Imediato

Região | 5

Sexta-feira - 22 de maio de 2020

tal poupe em energia cerca de 323 mil euros por
rá ainda um outro de um
permitir o alargamento
das instalações das unidades de Pneumologia e
Nefrologia.

O centro de rastreio de
Paços de Ferreira entrou
em funcionamento a 19
de maio, nas instalações
da Associação Empresarial (AEPF). Apenas na
primeira manhã foram
-

INVESTIMENTOS VÃO MELHORES QUALIDADE DOS SERVIÇOS

por 1800 módulos e de uma
caldeira de biomassa, que
vai permitir uma redução
anual da despesa com energia em 199 mil euros.
Segundo Carlos Alberto
Silva, presidente do Con-

Ricardo Rodrigues

Com arranque previsto
-

deverá estar concluído no

os cidadãos não precisam
TESTES SÃO REALIZADOS SEM SAIR DO CARRO

A primeira manhã no
centro de rastreio de Covid-19 na AEPF correu com
velocidade e destreza, pelas
mãos de dois enfermeiros
de Felgueiras.
Segundo Paulo Ferreira,

vice-presidente da Câmara
Municipal de Paços de Ferreira, o centro de recolha
foi criado para “dar mais
rapidez à realização dos
testes aos pacenses e também conforto e segurança”,

por não ser necessário sequer sair do carro.
Em conjunto com os
testes que estão a ser realizados no centro de saúde de Paços de Ferreira,
há dias em que se testam

A Cadeia de Paços de
Ferreira “não tem, nem

da DGRSP garantiu que já
foram feitos 189 testes a
guardas prisionais e outros
trabalhadores do Estabelecimento Prisional do Porto, e os cem resultados já
conhecidos deram todos
negativo. Agora, tendo em
conta a localização da cadeia, a zona com “a situação epidemiológica mais
intensa”, vão ser feitos

mais de mil testes.
Até ao momento, nenhum dos funcionários ou
dos 600 reclusos que a prisão alberga tiveram resultados positivos e, em todo
o país, apenas existiu uma
situação de infeção.
“Até ao presente momento a única situação
positiva à Covid-19 entre
reclusos disse respeito a

recluso ou trabalhador
tiu ao IMEDIATO a Direção-Geral de Reinserção
(DGRSP).
Ao IMEDIATO, fonte

selho de Administração,
este investimento “vai alterar toda a forma como
o Hospital se apresenta e
interage com os utentes e
preparar, uma das maiores
instituições da região, para

Um milhão para investir em Pneumologia e Nefrologia
Esta foi a segunda aprovação de investimento que
o CHTS teve em poucos
dias por parte do Tribunal

mais de 100 pessoas no
concelho, mas “não há um

Centro de diagnóstico
de Lousada já testou 5.000
pessoas
Segundo um comunicado da autarquia de Lousada, o centro de diagnóstico
à Covid-19 do concelho,
a funcionar no Complexo
Desportivo, já passou os
5.000 testes desde o início

vice-presidente.
A iniciativa resultou de
uma parceria entre a Câmara Municipal de Paços de
Ferreira com o ACES Norte
e um laboratório e vai ser
suportada pela autarquia,
num investimento que
pode vir a rondar “alguns
milhares de euros”.
Contudo, para Paulo
Ferreira, a prioridade municipal é assegurar a segurança dos cidadãos do concelho, sendo que a quantia
é “muito bem paga”.

uma cidadã que, quando
foi detida pelos órgãos de
polícia criminal, estava
positiva para a doença.
Foi encaminhada em ambulância do INEM para o
Hospital Prisional onde
permaneceu isolada e em
tratamento e de onde já
teve alta clínica, após dois
fonte da DGRSP.
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coberturas de alumínio de
última geração. Este novo
material vai assegurar mais
conforto térmico e uma
poupança de energia de cerca de 27 mil euros por ano.
Aquele que é, segundo o
hospital, “um dos maiores
gética da região do Tâmega
e Sousa dos últimos tempos”, vai dotar a unidade
de um sistema solar fotovoltaico para produção de
energia elétrica, composto

ções climáticas e a necessidade de reduzir custos com
energia e diminuir a nossa
pegada ambiental”.
O projeto, que considerou “ambicioso e altamente diferenciado do ponto
de vista tecnológico, com
ganhos para os doentes,

Direitos Reservados

nanciado em 95 por cento
por fundos comunitários –
prevê o revestimento de 17
mil metros quadrados das
fachadas do Hospital Padre

O Tribunal de Contas autorizou o Centro
Hospitalar do Tâmega e
Sousa (CHTS), em Penatimento de cinco milhões
de euros, num projeto de

de Contas.
No início da semana, foi
dada luz verde para investir um milhão de euros, no
alargamento das instalações das especialidades de
Pneumologia - numa região com elevado número
de incidência de doenças
do foro respiratório - e de
Nefrologia.
Nesta última, será criada
uma unidade de diálise do
Serviço Nacional de Saúde,
que permitirá dar resposta
ao universo de mais de 550
mil utentes que o hospital
serve, evitando que tenham
que ser transferidos para
outras unidades hospitalares.

de abril, com uma média de
130 cidadãos testados por
dia. Do valor total, cerca de
1.500 testes foram feitos a
lousadenses, mas também
foram recebidos cidadãos
de Felgueiras e de Paços de
Ferreira.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt
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Vítor

-

Aragão

mais interessado em manifestar apoio a
-

Tenho de falar, se não,

-

rebento!

-

Se o momento é oportuno para o país

-

-

-

-

-

-

Manuela
Bentes

-

O Outro lado das coisas...

-

Lições da História

-

-

-
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Antonino de Sousa visitou comerciantes no regresso à atividade

Opinião

E Costa não
sabia…

cauteloso e em segurança

Rodrigo Lopes

a ser feito com todos os

O presidente da Câma-

Todos sabemos que o primeiro-ministro é mestre

Antonino de Sousa visitou o comércio local para
se inteirar de como estão
os comerciantes a reabrir

pandemia ia perdendo força – muito por mérito do com-

como referiu Simão Ribei-

confinamento imposto
pelo estado de emergência.

subidas diárias de infetados e o número de mortes a subir

-

-

-

para que as pessoas se sintam seguras “e comecem a
-

rantiu que “a reabertura

Covid e as
desigualdades

-

ta fase de reabertura é mais

-

satisfação e um bom exem-

-

-

ria” que tem o comércio
-

-

Município distribuiu ainda 3 mil máscaras e atribuiu apoio de 1500 euros a cada corporação

A Câmara Municipal
de Penafiel alargou as
medidas de apoio do âmbito do combate à pandemia provocada pelo

situação para impor uma ainda maior concentração e

ceiro extraordinário no

precedentes e temos de
que a autarquia decidiu
precisam e na medida em

corporações do concelho

-

protegerem e de combater

Profensino

-

-

Luz verde para novos cursos

-

e Tecnológica Profensino viu aprovada nova
candidatura apresentada
para o próximo ano leti-

Para revitalizar comércio
-

com o Projeto “(Re)imaginar novos caminhos na
Europa II”.
-

Numa altura em que
os negócios começam a
reabrir e as empresas a

-

-

dem ainda uma expansão
-

-

-

-

cumprir as medidas de se-

-

representa uma parte sig-

-

defende novas medidas
para o centro histórico
revitalizar a zona.

fase “exige-se que o tra-

Jornal Imediato

Atualidade | 9

Sexta-feira - 22 de maio de 2020

Valor das prestações vai ser diluído nos restantes 18 anos

Opinião

Autarquia de Paços isenta de pagar
1,8 milhões ao FAM até 2021
medidas de contingência e
prevenção, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira
sofreu também, de acordo
com Paulo Ferreira, uma
quebra de receitas com a
isenção de taxas que se vai

A Câmara Municipal
isenta do pagamento das
prestações ao Fundo de
Apoio Municipal (FAM)
até ao final do ano de
2020 devido à pandemia
ao IMEDIATO o vice-presidente da autarquia pacense, Paulo Ferreira.
“Esta foi uma solicitação do presidente da Câmara Municipal ao Governo e
que foi autorizada. Assim,
a autarquia está isenta de
pagamento ao Fundo de
-

nal do ano, um valor que
ronda 1,8 milhões de euros
e vai ser diluído nos cerca
de 18 anos que faltam para
pagar o empréstimo”, contou.
Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, o montante vai ser

“fundamental para dar
resposta à pandemia no
concelho” e para apoiar as
famílias pacenses, neste
ano bastante “atípico” que
colocou a autarquia numa
“situação difícil”.
Além dos custos acrescidos e inesperados com as

municipal.
“Estamos muito limitados a nível de verbas para
lidar com a pandemia e sem
esta ajuda seria muito mais
difícil. Esta é uma ação importante para fazer face ao
que a situação exige”, rematou.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Alunos do pré-escolar ao 9º ano já tinham este apoio

Refeições escolares gratuitas para alunos até ao 12º ano
O presidente da Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, Humberto Brito,
anunciou que a autarquia
pacense vai alargar a oferta

de refeições aos alunos do
ensino secundário do concelho a partir do próximo
ano letivo.
“Anuncio que para o ano

letivo 2020/2021, a começar em setembro próximo,
as refeições escolares serão
gratuitas do pré-escolar ao
12º ano”, publicou o autarca.

Recorde-se que os alunos até ao 9º ano já tinham
acesso a esta medida, que
agora vai ser estendida ao
10º, 11º 12º anos.

Refeições
escolares …
Armanda Fernandez
PS Paços de Ferreira

Foi com especial regozijo que o PS de Paços de
Ferreira assistiu ao lançamento da importante medida de
garantia das refeições escolares gratuitas do pré escolar
ao 12º ano, por parte da Câmara Municipal de Paços de
Ferreira. Esta medida merece-nos muito entusiasmo por
tão relevante e adequada se revelar, sobretudo, em tempos de pandemia, reforçando o orçamento dos agregados
familiares.
Perante esta crise económica não podemos descurar
a importância de medidas de cariz mais assistencialista
que ajudem as famílias, no entanto, medidas como esta
verdadeira diferença por se tratar de uma medida de politica social que complementa as ajudas governamentais,
dos nossos concidadãos e são a mais condigna forma de
se contribuir para a igualdade democrática e unidade
concelhia.

Jornal Imediato

10 | Atualidade

PUB

Sexta-feira - 22 de maio de 2020

Cidade celebra on line
27º aniversário
Direitos Reservados

Ferreira tem vindo a modi-

CELEBRAÇÕES ESTE ANO FORAM DIFERENTES DAS HABITUAIS

A 20 de maio de 1993,
a vila de Paços de Ferreira foi elevada à categoria
de cidade. 27 anos depois,
em plena pandemia de
Covid-19, a Junta de Freguesia decidiu celebrar
o marco através de uma
tertúlia online.
O autarca da freguesia
de Paços de Ferreira, Alexandre Costa, contou ao
IMEDIATO que “celebrar
algo nesta altura é um pouco complicado para toda a
gente”, mas que não poderia deixar de ser feito.
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exatamente isso, que no

ano de 2020, um ano difícil
para todos, em que tivemos de mudar os hábitos,
não deixamos de celebrar
o aniversário da elevação a
cidade”, apontou.
Assim, ao invés da tradicional Assembleia Extraordinária, em que eram
homenageadas personalidades, instituições e “a
comunidade em geral” da
cidade, a Junta de Freguesia organizou uma tertúlia
com “alguns ilustres pacenses, para simbolizar e
marcar este dia".
Para Alexandre Costa,
que ainda se lembra da ascensão a cidade, Paços de

“Nota-se que é uma cidade muito mais urbana,
em que se notam algumas
características de uma cidade capaz de agregar e de
uma cidade com uma dinâmica de atração de população”, considerou.
Atualmente, para o presidente da Junta de Freguesia pacense, a cidade
vai-se tornando cada vez
mais “eclética” ao dar mais
respostas quer ao nível de
comércio, equipamentos e
restauração.
Contudo, para o autarca de freguesia, houve “um
marco na cidade” no ano
2012, com a criação do Parque Urbano, que veio trazer
novos hábitos aos cidadãos
e uma “mobilidade diferente”, que teve um grande impacto de mudança.
“Acho que estão criadas
as condições para muitos
anos de crescimento e de
aglutinação de novos pensamentos e outros bairrismos”, rematou.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Orçamento Participativo vai voltar

1.500 euros às melhores ideias dos raimondenses
A Junta de Freguesia
de Raimonda anunciou
que vai atribuir 1.500 euros do seu orçamento aos
melhores projetos apresentados pelos cidadãos
raimondenses para a sua
freguesia. As ideias podem ser enviadas até 11
de junho.
O Orçamento Participa-

tivo da junta de freguesia
pretende fazer com que as
ideias mais interessantes
dos cidadãos passem a uma
realidade, como obras ou
atividades.
Nas redes sociais já foram deixadas algumas sugestões, entre as quais a
criação de um recinto onde
se realizem jogos tradicionais, como a malha, que

têm vindo a desaparecer
nos últimos tempos.
As ideias podem ser enviadas até 11 de junho, sendo que a 25 do mesmo mês
e a 2 de julho a(s) proposta(s) vencedora(s). “Participe com a sua ideia para
melhorar a sua freguesia!”,
apelou a junta de freguesia.

Investimento vai rondar 700 mil euros

Novos sintéticos para quatro clubes
A Câmara Municipal de
Paços de Ferreira anunciou
a abertura de um concurso
público para colocar quatro
pisos sintéticos nos campos
do GDC Ferreira, CRC 1º de

Maio de Figueiró, ADC Frazão e CRC Raimonda.
Segundo a autarquia
pacense, o investimento
total vai rondar os 700 mil
euros e vai ser integral-

mente municipal.
Recorde-se que os camF.C. e o CD Águias de Eiriz
já foram alvo desta intervenção.
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Por decisão das autarquias de Paços,
EDITAL Nº1

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico
%
Valores obtidos
Nº Análises PCQA
Nº análises
(VP) fixado no DL n.º
Cumprimento
Parâmetro (unidades)
superiores
VP
Mínimo
Máximo
Agendadas
Realizadas
306/2007
do VP
Bactérias Coliformes (N/100 mL)
Escherichia Coli (N/100 mL)
Desinfectante Residual (mg/L)
Amónio (mg/L NH4)
Número de colónias a 22ºC (N/ml)
Número de colónias a 37ºC (N/ml)

0
0
0,5

0
0
0,6

0
0

100
100

25
25
25

25
25
25

100
100
100

200
0,50

<10
<0,14
0
0
115
0
<6
6,6
<50
<1
<1
<1
<1
<0,50
0

<20
<0,14
13
6
190
0
<6
7,8
<50
<10
2
<1
<1
<0,5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
83,3
100
100
100
100
100
100
100

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0

100
100

0
0

100
100

0
0

100
100

0

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

<0,03
<0,03
<0,03
<0,03

0
0
0
0

100
100
100
100

<0,06
<0,03
<0,03
<0,03

0
0
0
0

100
100
100
100

<0,03
<0,03
<0,04

0
0
0

100
100
100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

<10
13
<0,1
<10
<0,2
15,9
<3,2
9,4
16
<0,5
<0,5
<0,5
<0,06
<0,06
<0,03

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0

sem alteração anormal

2500
0
20
200
50
5
3
3
4
0

Oxidabilidade (mg/L O2)

Enterococos (UFC/100 mL)
Nitritos (mg/L NO2)

0,5
0,01
25
2,0

Dureza Total (mg/L CaCO3)
Magnésio (mg/L Mg)
:

20
0,10

100

:

50
0,7
0,7
3,0
5
10
1,0
1,0
10
5,0

Cloritos (mg/ClO2)
Cloratos (mg/ClO3)
(2)
(2)
(2)
(2)

Boro (mg/L B) (2)
(2)
(2)

Carbono orgânico total (COT) (mg/L C) (2)

sem alteração anormal

(2)

50
250
1,5
50
1
50
10
200
250
10

Cloretos (mg/L Cl) (2)
Fluoretos (mg/L F) (2)
(2)
(2)

Nitratos (mg/L NO3) (2)
(2)
(2)
(2)
(2)

:
(2)
(2)

(2)

:
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Alfa total (Bq/l) (2)
Beta total (Bq/l) (2)
(2)
(2)

<0,050
<0,003
26
1,3
0,005
49
<3
<2
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
13,16
6,23
4,37
2,29
0,27
<5,0
0,35
<0,075
<0,3
<1,0
<3,0
<0,3
<0,1
<5,0
<0,3

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1(3)
1,0(3)
0,1
500

(1) Zonas de abastecimento controladas: Zona de abastecimento única - Concelho de Paços de Ferreira
(2) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas De Douro e Paiva) no ponto de entrega.

<0,1

de pagamento de taxas

% Análises Realizadas

0
0

sem alteração anormal

Clostrídium perfringes (N/100ml)
Cor (mg/L PtCo)
pH (Unidades pH)

1º TRIMESTRE 2020 - 01
Janeiro a 31 Março

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Direitos Reservados

(1)

A VISITA EM PAÇOS DE FERREIRA

As Câmaras Municipais de Paços de
isentaram as esplanadas do pagamento
de taxas durante esta fase de pandemia.
Apoiar o comércio da área da restauração, que se viu obrigado a encerrar há
cerca de dois meses por força do estado de
emergência a que obrigou a pandemia, os
autarcas da região realizaram visitas e reuniões com os comerciantes da área da restauração e decidiram isentar as esplanadas
Estas medidas visam ainda incentivar
a retoma económica, libertando os comerciantes de verbas que podem ser canalizadas para um reforço das normas de
segurança a que a Direção Geral de Saúde

(prevista no plano de 25 medidas da autarquia para apoiar empresas e famílias), a
autarquia incentivou ainda os cafés, bares
Além desta isenção às esplanadas, retirou ainda outras taxas, em diversas áreas,
caso da derrama, das taxas das feiras e da

Autarquia assume

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

anos, a Câmara Municipal de Lousada assumiu o transporte dos alunos com cinco
autocarros que têm como destino a Escola
Secundária de Lousada, a EBS de Lustosa,
EBS de Nevogilde e a EBS de Nogueira, na
medida em que os transportes das empresas privadas não se encontram em funcio-

100
18/05/2019
A Direção Geral

(3) Níveis de verificação (alerta)

Arminda Silva

São, no total cerca de 200 alunos que
utilizam o transporte da autarquia, a que
se juntam muitos outros que vão pelos
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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

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

Rua D. José de Lencastre, lj 5
Cont. 913012079
Dois aprendizes estofadores
Arreigada
Cont. 919 925 215
Móveis - desde 9,99 euros
Reta de Carvalhosa
Cont. 917 822 593

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

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

PUB

Aviso
Cont. 932 323 700

Terreno c/ 1200 m2 - Trindade - Meixomil
Cont. 914870083

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
-

Arreigada, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paços de Ferreira
4240, da respectiva freguesia.
Área abrangida pelo P.D.M.
Área do prédio a lotear: 848,00 m2;

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira: 2;
N.º máximo de pisos abaixo da cota de soleira: 0;

Serviços para limpeza doméstica no concelho de Paços de Ferreira
Cont. 933791504

Limpezas Tei xeira

O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira, Dr.

AT - ANTÓNIO TORRES
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DORMIR SEM ROUPA FAZ BEM

PALAVRAS CRUZADAS

Carneiro
A felicidade é de tal forma importante que deve
esforçar-se para a alcançar. Pode agora explorar outras aprendizagens.

Touro
Deixe que as pessoas se exprimam como são. A
sua saúde será o espelho das suas emoções.

Equilibre as suas rotinas. Seja diligente e poderá conseguir bons resultados. Pense positivo e
conseguirá concretizar os seus projetos.

Leão
Cumpra todas as tarefas que lhe pedem. Cuidado com a linha. Acredite no seu valor pois o
sucesso espera por si.

Virgem
Cuidado com os excessos alimentares e não se
envolva num novo empréstimo. Que os seus
desejos se realizem!

Balança
A sua energia vital está um baixo, faça meditação. Poderão surgir algumas diﬁculdades
económicas.

Escorpião
Poderá ter um aumento de responsabilidades,
mas está em boa forma e vai adaptar-se rapidamente às novas situações.

Sagitário
Seja mais exigente consigo e não se abata com
pensamentos derrotistas. Que a juventude de
espírito o faça ter o mais belo sorriso.

Capricórnio
A sua energia está em alta, canalize-a de forma
positiva. Poderão surgir algumas diﬁculdades
ﬁnanceiras neste período.

Aquário
Cultive a boa disposição, pois você merece ser
feliz! Se pretende fazer mudanças proﬁssionais
seja mais prudente.

Peixes
A sua auto-estima anda muito em baixo,
anime-se. No capítulo ﬁnanceirio avance com
cuidado pois a vida está difícil.

sutiãs, pois estes provocam má circulação sanguínea das glândulas
mamárias, compressão do peito,
estagnação do sangue e compressão dos vasos sanguíneos.
O desconforto da roupa durante
o sono leva-o a acordar, libertando no sangue cortisol, a hormona
ligada a sintomas de stress. Ao
dormir sem roupa, o desconforto
desaparece ou diminui, sendo que
a hormona oxitocina, também conhecida como um antidepressivo
natural, toma o seu lugar na corrente sanguínea. Assim, livra-se da
fadiga, depressão e mau humor.

Anedotas
Certo dia um caçador espanhol
chegou a uma loja de armas em
Portugal e perguntou:
- Cual el precio de ese revolver?
O vendedor respondeu:
- Este revólver não está a
venda.
O caçador pensa e pergunta:
- Y esa escopeta en la ventana?
- Essa caçadeira também não
está a venda. Responde o vendedor. O caçador ﬁca puto e fala:
- No quieres venderme las armas porque soy español, verdad?
- Sim. E daí. Diz o vendedor
O caçador então sai da loja
furioso e volta acompanhado
de um polícia que chega à loja e
pergunta:
- Oiça, o que você tem contra
os espanhóis?
O vendedor responde:
- Eu? Tenho tudo, revólver,
aquela caçadeira na vitrine, me-

tralhadora, sniper...

Um casal tinha quatro ﬁlhos
homens. Os três mais velhos eram
altos, ruivos e de pele clara, enquanto o mais novo tinha cabelo
preto, olhos escuros e era baixo.
Após uma longa doença, o pai
estava no seu leito de morte. Virando-se para a mulher, perguntou, num sussurro:
- Querida, antes de eu morrer,
sê sincera comigo. O nosso mais
novo é mesmo meu ﬁlho?
A mulher respondeu carinhosamente:
- Juro por tudo que há de mais
sagrado que ele é teu ﬁlho.
Com isso, o homem morreu em
paz. A mulher fechou-lhe os olhos
e murmurou:
- Graças a Deus ele não perguntou sobre os outros!

HORIZONTAIS
1. Caixa em que se recolhem os votos nas eleições. Acritude. 2. Magníﬁco. Único. 3. Abranda. Na parte exterior.
4. República Dominicana (domínio de Internet). Aparece
de repente. Espera deferimento (abrev.). 5. Galho. Renova.
6. Preposição que indica destino, ﬁm. Filete. 7. Memória
de computador (de acesso aleatório). Elemento químico
gasoso, utilizado em tubos luminosos. Rádio (s.q.). 8. Grito
agudo das aves, quando embravecidas. Laguna. 9. Grande
ave galinácea. Que se realizada através da internet. 10.
Narração sucinta de um facto jocoso. Ponta aguçada. 11.
Rasteiro. Prender, ﬁsgar com arpão.
VERTICAIS
1. Já utilizado. Cortar rente. 2. Destino. Prato metálico
onde o sacerdote coloca a hóstia quando celebra missa.
3. Campeonato proﬁssional norte-americano de basquetebol. A Ilustre Casa de (...), romance de Eça de Queirós
(1900). 4. Aplanar. A totalidade. 5. Desumano. 6. Amargo.
Base aérea portuguesa. 7. Comissão Europeia. Voltar. 8.
Próprio do sexo feminino. 9. Dueto. Pátria de Abraão. Legume recomendado em dietas. 10. Envolver em rede. Como
Eva no Paraíso. 11. Zumbido. Bater as asas.

Teste Lógica
Um burro e um cavalo carregam sacos. O burro diz: “Se
eu pegasse um dos teus sacos, ﬁcaria com o dobro dos
teus, mas se tu pegasses um dos meus, ﬁcaríamos iguais.”
Quantos sacos leva cada um?

Horizontais

Caranguejo

Os cientistas aﬁrmam que dormir sem roupa é muito benéﬁco
para o nosso corpo, baseando-se
em dados que provam uma melhoria da circulação sanguínea.
Quando adormecemos, a temperatura corporal deve diminuir para o
sono ser profundo e saudável, sendo que o aquecimento provocado
pelo uso de pijamas causa sudorese
e um sono fraco e desconfortável.
Os cientistas também chegaram à
conclusão de que dormir sem pijama é útil para mulheres que sofrem
de candidíase, sendo especialmente prejudicial se dormirem com

Verticais

Gémeos
Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.
Faça alguns exercícios físicos mesmo em casa.

Teste Cultural
1 – Qual o maior império da
história, iniciado com exploração marítima no séc. XV:
a – Britânico
b – Mongol
c – Muçulmano

3 - Qual é o único país de
África que tem uma arma na
sua bandeira nacional:
a – Egito
b – Nigéria
c – Moçambique

5 – Património Mundial da
UNESCO, o Parque Nacional
Los Glaciares está onde:
a – Argentina
b – Chile
c – Peru

7 – Qual dos seguintes países
é um dos 27 membros da
União Europeia:
a – Gronelândia
b – Suíça
c – Bulgária

2 - As polainas são peças
de vestuário usadas em que
parte do corpo:
a – Cabeça
b – Pernas
c - Mãos

4 – A “epidemia da ﬁloxera”
afeta que tipo de espécie viva
do planeta:
a – Cavalos
b – Videiras
c - Pinguins

6 – O que signiﬁca o “A” na
sigla VAR do sistema usado
em jogos de futebol:
a – Ajuda
b - Assistência
c – Assistente

8 – O país basco está centrado
à volta de qual cordilheira
montanhosa:
a – Pirineus
b - Alpes
c – Apeninos
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Coaching…
para quê? (61)

POR JOSÉ CASTRO
Coach pessoal & organizacional

Estimados leitores
Vamos hoje abordar outra
virtude fundamental a cultivar no ser humano: a Coragem. Esta surge como uma
possibilidade de resposta
ao medo. Coragem, ousadia
e bravura significam ir em
frente apesar do desconforto
da nova situação, avaliando
obviamente os riscos inerentes. Falamos de ações, não no
campo da luta física, mas sim
da nossa postura intelectual,
emocional e comportamental
Quais os seus maiores deQuais os primeiros passos
Evoluir, significa aceitar o desafio, adquirindo e
mobilizando competências
essenciais face ao exigido. A
mudança é “dolorosa”, mas é
atenuada pela coragem, entusiasmo e foco nos resultados
pretendidos. Outros requisitos são fundamentais - o
compromisso, a dedicação e
a perseverança. É necessário
acabar aquilo que começamos!
Não confundir perseverança com teimosia, quando
insistimos de forma incorreta
na busca de algo inalcançável!
Tudo flui, tudo muda…
não são os mais “fortes” que
vencem, mas aqueles que se
adaptam positivamente às
novas situações.
Através da Prática do
Coaching, poderá trabalhar
a coragem e a bravura para ir
sado na situação que lhe traz
mais sofrimento. Esta nova
atitude levá-lo-á a superar
seus medos e alcançar novos
objetivos.
Não perca o próximo artiAté lá, aprecie Viver

ARS aprovou o Estádio Capital do Móvel

Paços vai mesmo jogar
em casa os jogos da Liga
Após duas visitas de
uma delegação da Administração Regional de
Saúde, o Estádio Capital
do Móvel viu aprovadas
as suas condições para
acolher as jornadas caseiras que faltam disputar na Liga, interrompida a 12 de março como
medida de contingência
devido à pandemia do
Covid-19.
Na primeira visita foi
detetada uma irregularidade no sistema de distribuição de água no Estádio
que, sendo de fácil resolução, foi colmatada no dia
seguinte (quarta-feira) e
permitiu que a Mata Real
se juntasse a; Cidade do
Futebol, Estádio D. Afonso
Henriques, Estádio do Dragão, Estádio João Cardoso,
Estádio José Alvalade, Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga,
Estádio do Sport Lisboa e

Direitos Reservados
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ESTÁDIO PREPARADO PARA O REGRESSO

dio, como locais aprovados
com base no caderno de
encargos enviado aos Clubes e que determina as várias medidas de segurança
da temporada.
O Estádio Capital do
Móvel é uma infraestrutura moderna (inaugurada
em março de 2018) e que
cumpre com as normas
da UEFA na dimensão dos
espaços, tendo sido o futebol profissional dotado
com todas as medidas de

higienização e salubridade
necessárias para diminuir o
risco de contaminação pelo
Covid-19.
Em casa, os Castores
ainda vão receber o Belenenses, FC Porto, SC Braga e Portimonense, tendo
deslocações fora a; Rio Ave,
Sporting, Tondela, Setúbal,
Moreirense e Gil Vicente.
O FC Paços de Ferreira está
na 16ª posição da Liga NOS,
com seis pontos acima da
linha de água, tendo atrás
de si o Portimonense e o CD
Aves.

CD Águias de Eiriz
Após ter sido dada por
concluída a época desportiva de 2019/20, o Águias
de Eiriz prepara já a próxima temporada, sob o comando de Carlos Santos.
O Clube, a militar na Divisão de honra da AF Porto,

Subida “foi mais do que justa”, diz presidente

GDC Ferreira sobe à Divisão
de Honra da AF Porto
Por decisão da Direção da Associação de
Futebol do Porto, que
decidiu ter em conta os
resultados obtidos nas
várias competições à
data de 10.03.2020, com
exceção da série 2 da
1ª Divisão que será reportada aos resultados
obtidos na 21ª jornada,
levaram o GDC Ferreira,
à data líder da série 2 da
1ª Divisão, a sagrar-se
campeão e a garantir
a subida à Divisão de
honra da AF Porto. É
a segunda promoção
consecutiva na história
do clube, após na época
passada ter sido subido
da 2ª à 1ª divisão distrital.
“Já era o que estávamos à espera, que anulassem a última jornada
porque tínhamos um jogo
em atraso que fazia os se-

gundos passarem para
primeiros. Mas estamos
todos muito satisfeitos, é
a 2ª subida consecutiva”,
afirmou ao IMEDIATO
Carlos Santos, o presidente do clube.
“Agora, com a subida,
vamos ter mais dificuldades, porque é necessário um campo melhor, na
época que acabou jogávamos no campo do Sobrosa e também ao nível dos
patrocinadores”, referiu
o presidente, explicando
que o GDC Ferreira nunca esteve na Divisão de
Honra, sendo este o patamar mais alto de sempre
na sua história. “Praticamente mantivemos o
plantel intacto da época
anterior, valeu a união
de grupo, a vontade e a
paixão pelo clube. Temos
adeptos fervorosos e esta
subida também se deve ao
seu apoio”, rematou.

ADC Penamaior
anunciou a renovação com
os atletas: Paulo Ferreira,
Telmo Gonçalves, Hélder
Santos e Jorge Rocha.
Romeu Coelho continuará na nova época desportiva como responsável
pela coordenação da for-

TROFÉUS IMEDIATO - ÉPOCA 2019/2020

mação do Águias de Eiriz, que manterá António
Torres como responsável
técnico do escalão Sub19.
Recorde-se que esta equipa conseguiu a inédita
promoção à 1ª divisão distrital.

“É caso para dizer que
o Rei vai Nú! #VERGONHA
#CMFP”. Foi assim que
reagiu a ADC Penamaior
na sua página de FB ao sacio feito pelo presidente
da Câmara Municipal de

Paços de Ferreira sobre o
lançamento do “concurso público a instalação de
relva sintética nos complexos desportivos de futebol
das freguesias de Ferreira,
Figueiró, Frazão e Raimonda”.

DESTAQUE IMEDIATO

FUTEBOL CLUBE DE PENAFIEL

FC PAÇOS DE FERREIRA

MAIS
VALIOSO
MAIS VALIOSO
1º
1º
3º
4º
5º

Rafa Sousa ................... 134
Romeu Ribeiro............. 128
Ludovic ........................ 123
Felipe Macedo ............. 121
Paulo Henrique............ 118

MARCADORES

FAIRPLAY
1º
2º
3º
4º
5º

Gleison Moreira..............19
Paulo Henrique..............18
Ludovic...........................17
Ronaldo Tavares............16
Luís Ribeiro.....................17

1º
2º
3º
4º
5º

Ronaldo Tavares.............. 5
Pires ................................ 3
Ludovic.............................2
Felipe Macedo................. 2
Inácio Santos....................2

FAIR-PLAY
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Ricardo Ribeiro ......................22
Hélder Ferreira ......................21
Pedrinho ...................................18
Murilo ....................................... 16
Luiz Carlos .............................. 16

APLAUSO
REVELAÇÃO

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Pedrinho ...................................65
Ricardo Ribeiro ......................63
Diaby..........................................56
Marco Baixinho .......................54
Maracás....................................54

MELHOR MARCADOR
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Douglas Tanque .....................5
Hélder Ferreira. ....................3
Marco Baixinho ......................2
Diaby.........................................2
Pedrinho ..................................2
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Equipamentos foram melhorados antes de abrir

Ciclo de seminários online está aberto a todos

Já funcionam os campos

CIM debate desporto
municipal pós Covid-19

Os campos de ténis
do Complexo de Piscinas
Municipais foram reabertos ao público no passado
dia 18 de maio, estando já
disponíveis para utilização livre e aulas de ténis
para quem quiser aprender esta modalidade.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do
Tâmega e Sousa está a
organizar um ciclo de
webinars, seminários
online, para discutir em
que situação vai estar o
desporto depois da pandemia. O “Munidesportivo – Desporto, municípios e período pós-crise”
vai acontecer de 1 a 5 de
junho.

tes em regime de aulas com
professor.
Os campos de ténis do
complexo das Piscinas Muabertos durante a semana,
à segunda, terça, quinta

-

e no período da tarde entre

mentar as recomendações
da autoridade de saúde”,
para garantir a segurança
dos utilizadores.
física é fundamental para
garantir a saúde e o bem
estar físico e mental das
pessoas e, desde modo, os
penafidelenses passam a
poder utilizar em segu-

rança este equipamento
que, aliás, foi alvo de uma
sado”, explica.
De entre as condições de
utilização, destaca-se a exigência de marcação prévia,
a não utilização de balneários e a lotação máxima de
dois praticantes em regime
livre e de quatro pratican-

PUB

Cumprindo as normas e
regras impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS),
os dois campos foram reria da iluminação substituição do pavimento.
Segundo Pedro Santana Cepeda, vereador com
o pelouro do Desporto da
Câmara Municipal de Pedas normas excecionais e
temporárias e implementadas medidas gerais de
segurança para comple-

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

ser efetuadas de segunda a sexta feira, dentro do
período de funcionamento, em vigor, das instalações da Câmara Municipal de Penafiel através
dos seguintes contactos

ou por e-mail: desporto@

progressivo das restrições,
têm sido definidas novas
regras para a prática de atividade física e desportiva,
mas permanecem dúvidas
quanto aos impactos da
COVID-19 no desporto em
geral e no desporto municipal em particular”, referiu
a entidade em comunicado.
ga e Sousa decidiu criar o
evento para apoiar e escla-

recer técnicos municipais e
intermunicipais do desporda área e todos os curiosos
municipal através da partipráticas nas temáticas da
gestão do desporto e da
gestão de crise”.
listas convidados, entre
dirigentes, empresários,
consultores e investigadoos participantes sobre a
realidade que espera o desporto municipal através da
plataforma Zoom.
mega e Sousa, a participação nos webinars é gratuita,
mas tem limite de participantes e requer inscrição
através de um formulário
eletrónico disponível na
sua página.
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