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No mês de abril, número de desempregados na região subiu

Pandemia faz mais 1500

PUB

PUB

Desde março, quando
o país começou a registar os primeiros casos de
Covid-19, cada vez mais
pessoas da região se inscreveram nos centros de
emprego à procura de
uma nova oportunidade

os desempregados da região que no mesmo pe-

Segundo os dados do
Instituto do Emprego e
Formação Profissional
(IEFP) que o IMEDIATO
analisou, nos concelhos
de Paços de Ferreira, Peexistiam, em abril deste
ano, 10.440 cidadãos inscritos nos centros de emprego, enquanto que no
mesmo mês de 2019 existiam 8.940, uma diferença
de 1.500.
Em março deste ano, foram contabilizados ainda
menos 12 desempregados,
9.269, face aos 9.281 do
mesmo mês de 2019. Recorde-se que o país entrou
em estado de emergência a
19 de março, um dia antes
de ultrapassar os 1.000 casos positivos de Covid-19.
No período “pré-Covid”, a região seguia uma
tendência de declínio de
desemprego face ao ano
anterior. Em janeiro, os
quatro municípios analisados registaram menos 624
pessoas inscritas nos cen-

tros de emprego e em fevereiro a diminuição face
a 2019 foi ainda maior, de
794.
E, segundo o IEFP, a
grande maioria (84%) dos
desempregados no mês de
abril deste ano tinha expeva à procura de um novo
emprego, face aos cerca de
6% que estavam inscritos
no centro de emprego à
procura do seu 1º trabalho.
Também cerca de 62%
dos desempregados da região no mês em questão
estavam nessa situação há
menos de um ano, enquanto cerca de 38% já estavam
sem emprego há um ano
ou mais. Comparando com
o mesmo período de 2019,
houve um aumento de cerca de 10% no número de
pessoas no desemprego há
menos de um ano.

-

Analisando os dados
mais aproximadamente, é
mês de abril o município
que mais impacto sentiu
no número de desempregados, comparando com o
aumento na ordem dos
26%.
Se, em abril do ano passado o município tinha
2.230 desempregados, no
mesmo mês deste ano re-

gistou 2.818. NÚMERO
Os restantes municípios também assistiram a
um aumento do número de
desempregados, ainda que
de forma mais reduzida.
um ano, mais 356 pessoas
quanto em Paredes foram
395, aumentos de 23% e
12%, respetivamente.
Já em Paços de Ferreira
assistiu-se ao menor aumento da região no espaço
de um ano, de 161 desempregados, que representam
uma subida de 8%.

-

De todas as faixas etárias, a dos 35 aos 54 anos
foi a que mais impacto
teve no número de desempregados da região,
comparando abril de 2019
com o de 2020. Se no ano
passado eram 3.395 os desempregados inseridos no
abril eram 4.222, um aumento de 827.
Por outro lado, as camadas mais jovens também sofreram um aumento significativo. Os
desempregados com 25 a
34 anos aumentaram de
1.326 para 1.858, um aumento de 532, enquanto a
faixa etária com menos de
25 anos aumentou em 263
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desempregados
indivíduos, dos 995 para os
1.258.

Efeitos colaterais
da retoma

Variação por município abril 2019/2020

desempregados com 55
anos ou mais acabou por
diminuir, passando dos
3174 para os 3102.
Relativamente ao sexo,
ainda que existam discrepâncias e as mulheres sejam a grande maioria (62%)
dos casos de desemprego
da região, a pandemia não
veio alterar o panorama de
abril e as mulheres continuam a representar a
desempregados.
Comparando os dados
de abril de 2019 e de 2020,
é possível concluir que
quase mil mulheres caíram no desemprego, um
valor que ronda o dobro do
aumento do sexo masculino, 531.
Os dados do IEFP também discriminam os dados
por nível de escolaridade,
de forma que a população
desempregada com nível
de escolaridade secundário foi a que mais aumentou entre os dois períodos,
em 37%.
Se em abril de 2019,
eram 1.826 os desempregados com ensino secundário, passaram a ser
2.503 em abril de 2020, um

Paulo Gonçalves | Diretor
paulogoncalves@imediato.pt

Os efeitos sociais desta paragem forçada
do mundo eram mais do que previsíveis e vão
acabar por afetar os mesmos de sempre. Os
-

os primeiros a serem afetados pela queda
dos rendimentos empresariais. Não admira,
para 2.503 no mesmo mês
de 2020.
O aumento nos grupos
de desempregados com o
2º ciclo de escolaridade e
ensino superior também
aumentaram, em 365 e 22

pessoas, respetivamente.
Por outro lado, as camadas com menor nível de
escolaridade, 1º ciclo ou
menos, inverteram a tenmero de desempregados

entre abril de 2019 e 2020
em 64 e 111 pessoas, respetivamente.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Variação Desemprego 2019/2020

mais 1.500 do que em período homólogo do
ano passado, e a tendência é para subir. Não

quem tanto protege Bancos e outras entidades privadas.
que deixaram legado da sua passagem ter-

de desempregados com 3º
ciclo do ensino básico aumentou em 611, passando
de 1.510 em abril de 2019

a sua participação associativa estendeu-se a
várias outras entidades locais, prova da deEm Paços de Ferreira, foi o arquiteto Paulo Bettencourt quem nos deixou, não sem

Caso de desemprego da região

“A pandemia foi uma desculpa para ser despedida”
Anabela Nunes faz
parte do “lote” de desempregados que a pandemia de Covid-19 causou. Em março, pouco
antes de voltar ao trabalho depois de usufruir de
uma licença de maternidade, a pacense de 30
anos foi despedida e, aos
seus olhos, “a pandemia
foi uma desculpa”.
“Entrei de licença

região. Entre empresas que encerraram ou
dispensaram funcionários durante a epidemia, as que entraram em «lay-off» e aquelas que, pura e simplesmente, abdicaram da
renovação de contratos que estavam a ter-

de maternidade em novembro e ia voltar ao
trabalho a 28 de março, mas pouco antes de
voltar fui despedida.
Para mim, a pandemia
foi uma desculpa para
ser despedida”, disse ao
Na empresa onde era
consultora financeira há
cerca de um ano e meio,
sediada em Paços de

de despedimento.
Agora, sem emprego nesta época de pandemia, Anabela Nunes
tem sentimentos mistos
quanto à sua situação.
Enquanto, por um lado,
encara de forma positiva o facto de poder
acompanhar de perto
o crescimento da filha,
por outro sente-se “de-

antes ter colocado a sua assinatura em obras
que vão perdurar no tempo. Os traços do

sanimada” por perder
certas vantagens que
tinha no anterior emprego.

mais emblemática, mas a sua ação na defesa
do património através da «Patrium» e, sobretudo, a sã convivência e inteligência sem-

de que vou conseguir
encontrar trabalho, mas
se calhar não vou ter o
mesmo salário ou estar
a cinco minutos de casa

Boas leituras, em tempo de olharmos com

temos de viver um dia
de cada vez”, rematou.

normal de vida.
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181 milhões de custo
para resultado positivo
de quatro milhões por ano
Um estudo da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa sobre a estratégia ferroviária para
a região do Tâmega e
Sousa, que contempla
a Linha Ferroviária
que fará a ligação de
Valongo a Felgueiras,
conclui que a obra terá
um custo de 181 milhões de euros. A ambição é que depois a
mesma seja prolongada até Amarante, com
um investimento de
mais 109 milhões de
euros.
Há vários meses que
os autarcas da região
do Vale do Sousa – Paços de Ferreira, Paredes
Lousada e Felgueiras – e
também de Valongo, defendem a construção de
uma ferrovia que faça a
ligação entre os vários
concelhos, cujo projeto
será agora apresentado
ao Governo.
Segundo o estudo da
CIM, esta infraestrutura
seria integrada no serviço suburbano do Porto
da Comboios de Portugal
(CP), contribuindo para
o crescimento económico e para a coesão territorial.
O projeto prevê um
investimento inicial em
infraestrutura de 181,2
milhões de euros e em
material circulante de
27,4 milhões de euros,
estimando-se que represente um aumento de
sete milhões de passageiros por ano na CP. A
infraestrutura representaria um custo de exploração e manutenção de
mais de cinco milhões
de euros por ano, gerando receitas de mais de
nove milhões de euros,
o que representaria um
resultado positivo de
quatro milhões de euros
por ano.

Esta estratégia da
CIM, através da criação
da Linha Ferroviária do
Vale do Sousa, tem como
objetivo central assegurar uma mobilidade fainternos como na ligação
até ao Porto, reforçando
o papel do serviço ferroviário da CIM do Tâmega e Sousa. Segundo o
Estudo para a Estratégia
Ferroviária da CIM do
Tâmega e Sousa, a infraestrutura – cujo estu-

do já se encontrar previsto no Plano Nacional
de Investimentos 2030
- contribuiria para um
reforço da competitividade regional, “facilitando as trocas de pessoas e
mercadorias com o Vale
do Sousa, território que
apresenta uma vitalidade económica elevada no
contexto nacional”, pode
ler-se no estudo.
Distâncias encurtadas
Segundo o estudo da
CIM, a nova linha permitiria reduzir os níveis
de tráfego, permitindo
ainda ganhos em termos
de tempo. Assim, a nova
linha colocaria o concelho de Paços de Ferreira
a 35 minutos da cidade
a 43 minutos e Felgueiras a 51 minutos.

Arménio Pereira: “Paços de Ferreira
pertence naturalmente
à Área Metropolitana do Porto”
Arménio
Pereira
(foto), presidente da Câmara Municipal de Paços
de Ferreira pelo PSD por
27 anos, defendeu publicamente a adesão do
concelho à Área Metropolitana do Porto (AMP)
e a consecutiva saída da
Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e
Sousa, bem como a construção da linha de comboio do Vale do Sousa.

para a criação do metro de
superfície em Paços de Ferreira. “Na altura, as pessoas
olharam e disseram que era
uma utopia, mas não era
uma utopia assim tão grande”, considerou.
De acordo com Arménio
Pereira, a ferrovia “é o que
falta” ao concelho” e, se
Paços de Ferreira já é privilegiado com quatro autoestradas próximas, é possível
ainda “ir mais além”.

As suas declarações
aconteceram na tertúlia de
celebração dos 27 anos de
elevação a cidade de Paços de Ferreira, organizada
pela Junta de Freguesia.
Para o antigo autarca,
“Paços de Ferreira é naturalmente muito mais Área
Metropolitana do Porto
que, por exemplo, Arouca,
que pertence”.
Aos olhos de Arménio
Pereira, o tecido urbano é
muito semelhante ao padrão da AMP e a urbanização chegou a todas as
freguesias do concelho, de
maneira que “o concelho
de Paços de Ferreira está
naturalmente imbuído na
área urbana do Porto, na
malha urbana do Porto”.
E o antigo presidente da
Câmara Municipal pacense
revelou também que, durante o seu tempo no poder, fez a proposta de solicitar ao Governo um estudo

“A situação [da linha de
comboio do Vale do Sousa]
morreu e agora está recuperada e muito bem, penso
eu”, rematou.
Joaquim Pinto: “Admira-me a sua posição e respeito a sua opinião, mas
discordo”
O presidente concelhio
do Partido Social Democrata (PSD), Joaquim Pinto,
pelo qual Arménio Pereira
foi autarca, reconheceu ao
IMEDIATO que não conhecia a posição do antigo presidente de Câmara pacense.
“Admira-me a sua posição, sendo que Arménio
Pereira é um defensor [e
um dos fundadores] da Valsousa (Associação de Municípios do Vale do Sousa),
respeito a sua opinião e a
disse.
Para o líder dos sociais
democratas pacenses, “a

decisão deste presidente
de Câmara em aderir à AMP
comprovado que a mudança trazia vantagens ao concelho”.
Contudo, ainda que
discorde quanto à adesão
à AMP, Joaquim Pinto “assina por baixo” na criação
da Linha do Vale do Sousa, porque considera “sem
dúvidas de que ia ajudar o
concelho”.
“O assunto do comboio
foi levantado por Humberto Brito em 2017, na altura
das campanhas autárquicas. E, passados três anos,
aquilo que foi uma das suas
promessas eleitorais não
passa de um estudo – da
CIM, a entidade que quer
abandonar”, considera.
Ainda que considere que
a Linha do Vale do Sousa,
estimada em 181 milhões
de euros, seria benéfica
para Paços de Ferreira, conmente” sai do papel, porque
obras mais “baratas”, como
paradas durante anos.

a opinião de Arménio Pe“uma referência” deixa-o
satisfeito, porque “claramente Paços de Ferreira
está mal integrado na CIM
do Tâmega e Sousa” e ganharia muito com a adesão
à AMP.
Aos olhos de Humberto
Brito, as palavras do antigo autarca também “vem
pôr em causa a posição do
PSD”, cujos deputados votaram contra a adesão à
AMP.
E, quanto à Linha do
Vale do Sousa, o autarca
adiantou que se “abriu uma
janela de oportunidade”,
com o anúncio de 26 mil
milhões de euros em fundos comunitários europeus
destinados a projetos para
combater as alterações climáticas e “diminuir as assimetrias” em Portugal.
“O projeto encaixa
como uma luva nos critérios dos fundos, se houver
financiamento este é um
dos projetos que tem prioridade. Além de diminuir
as emissões, também vai
aproximar a região, que

Direitos Reservados

Linha do Vale do Sousa

ARMÉNIO PEREIRA FOI PRESIDENTE DA CÂMARA DURANTE 27 ANOS

Humberto Brito: Palavras de Arménio Pereira
“vêm pôr em causa a posição do PSD”
Ao IMEDIATO, o presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
pelo Partido Socialista (PS),
Humberto Brito, afirmou
que a posição do antigo
presidente de Câmara “só
vem reforçar ainda mais a
adesão à AMP”.
Para o autarca pacense,

tem sido bastante discriminada e é a mais pobre do
país”, considerou.
Assim, segundo Humberto Brito, a linha pode
vir a ser construída “muito
mais cedo que o esperado”,
de maneira que os seis autarcas do Vale do Sousa já
pediram uma reunião com
o Governo.
Ricardo Rodrigues e Mónica Ferreira
Textos
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Casa Pessoal do Hospital Padre Américo celebrou 39 anos

Em dia de aniversário, o agradecimento

O 39.º aniversário da
Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo decorreu
sem convidados de honra,
mas com momentos carregados de simbolismo. “Entregámos lembranças aos
taram 25 anos de associativismo na Casa do Pessoal,
homenageamos associados
e antigos diretores entretanto falecidos, apresentaanterior presidente, o vídeo

sável pela realização de
várias atividades, entre as
minhadas, convívios e iniciativas culturais.
Nos últimos meses,
entregou 2.000 máscaras
sociais pela comunidade
associativa e realizou a Iniciativa Solidária na Comu-

Direitos Reservados

A Casa do Pessoal do
Hospital Padre Américo
celebrou o seu 39.º aniversário no passado dia
26 de maio. Em tempos
de pandemia, a celebração foi mais recatada,
com uma breve sessão
no auditório do Hospital Padre Américo sob o
lema “Protegendo-se a si
e a todos, juntos vamos
vencer o vírus!”, mas
com homenagens a todos
aqueles que servem o serviço de saúde.

e distribuir bens alimenUMA DAS MUITAS INICIATIVAS DA CASA DO PESSOAL

com o álbum de desenhos

a cada uma das Unidades

correio de 106 crianças e
entregámos os prémios
“Gratidão” constituem para
mente, perdurarão na memória coletiva”, contou ao
Jornal IMEDIATO Fernando
Vieira, Presidente da Direção da Casa do Pessoal,
eleito a 29 maio 2019.
Foi neste espírito de entreajuda e reconhecimento

demia o permitir, vai ainda
premiar outras entidades,

Hospital Padre Américo
atribuiu também o prémio
“Gratidão”, em especial

Vale do Sousa e a Liga dos
Amigos do Hospital Padre
Américo.
Entregues 2 mil máscaras
A Casa do Pessoal do
Hospital Padre Américo Vale do Sousa, tem 1.011
sócios ativos e 455 sócios
aposentados e é respon-

proteção individual (EPI´s)
junto dos profissionais
COVID19. “Com a colaboração de empresas, sociedade civil e concessionária
do bar do Pessoal, à data
foram servidas pela Casa
do Pessoal 8.782 refeições
(32.369 artigos alimenta-

distribuíram alimentos,
de proteção aos associados.

Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

CIM do Tâmega e Sousa tem nova brigada de Sapadores Florestais

B
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Com 15 elementos, a
sua missão vai ser acompanhar a brigada já existente
em ações de prevenção de
incêndios, de consolidação
pós-fogo e de estabilização
de emergência e apoio ao

combate a incêndios rurais.
Ao longo de um período
de um mês e meio, estes
profissionais vão receber
rem as competências para
trabalhar no terreno, em
áreas como a silvicultura
preventiva, primeiros socorros, segurança e saúde
tos e veículos de sapadores
O primeiro-secretário

Nº70/SOP/2020
PAULO JORGE RODRIGUES FERREIRA, Vereador do Pelouro com poderes delegados:
Faço público, que por meu despacho de dezassete de abril de 2020 e
nos termos do articulado no Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro,
na sua actual redacção, se publicita o pedido de alteração ao lote n.º 1 do
Alvará de Loteamento n.º 370, Processo de Loteamento n.º 13/1982, sito
na rua padre Pombo, freguesia de Paços de Ferreira, requerida pela Firma
Desleimo, Lda.
O processo encontra-se à disposição para consulta na Câmara Municipal (Secção de Obras Particulares), das 9:00horas às 16:00 horas.
Mais se informa que a Informação Técnica constante no processo em
causa é de teor favorável.
nos lugares públicos do costume, bem como se proceda à sua publicação
num jornal da região e no site da Câmara Municipal, em www.cm-pacosdeferreira.pt.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 01 de junho de 2020.
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira, Dr.
IMEDIATO Nº 673 de 05/06/2020

ConvoCAtóriA
Joaquim da Silva Rodrigues, Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, ao abrigo e para os efeitos do artigo 47º nº 2 alínea c) dos

Região passa a ter 30 operacionais

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do
Tâmega e Sousa passou
a ter, a 1 de junho, uma
nova Brigada de Sapadores Florestais.

Aviso

do secretariado executivo
da entidade, Telmo Pinto,

racionalizar recursos e
concentrar instalações e

vai permitir “aumentar a
capacidade de resposta de
defesa da floresta contra
incêndios e, simultaneamente, melhorar a resposta
de adaptação do território
no pós-incêndio”.
A nova brigada vai estar sediada em Baião, “por
entendimento dos 11 municípios” da região, para

Contudo, o seu trabalho estende-se por toda a região,
à semelhança da primeira
brigada criada em 2018.
Este reforço surgiu no
âmbito de uma candidatura ao Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas e recebeu
Florestal Permanente.

desta Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, para reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 25
de Junho de 2020 pelas 20:30 horas, nas instalações sede da Associação, à Rotunda dos Bombeiros - São Sebastião - Entre-os-Rios,
com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Um –
da Gerência e Parecer do Conselho Fiscal referente ao ano de 2019.
Ponto Dois - Trinta minutos - Outros assuntos de interesse para a
Associação.
Se no dia e hora designados para a reunião não houver o número
desde que não inferior a três associados efetivos.
A Assembleia decorrerá de acordo com as normas da DGS.
Entre-os-Rios, 01 de Junho de 2020.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Joaquim da Silva Rodrigues
IMEDIATO Nº 673 de 05/06/2020
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dos Bombeiros voluntários de Penafiel durante
dois mandatos, instituição
da qual ainda fazia parte,
como presidente da Assembleia Geral.
Foi eleito provedor da
Santa Casa da Misericórdia
tituição que assumiu com

Natural de Bragança,
ver há mais de 50 anos. Foi
professor e delegado de informação médica. Dedicou
ainda muito da sua vida ao

Júlio Mesquita, Provedor da Santa Casa da
faleceu no passado dia 30
de maio, aos 74 anos, de
doença prolongada.

foi presidente da direção da

Júlio Mesquita foi durante nove anos provedor
da Santa Casa da Miseri-

durante quatro mandatos
consecutivos e presidente
da direção do Lions Clube
de Penafiel, durante dois
mandatos; foi ainda membro do concelho superior
do Futebol Clube de Pena-

Defesa do Património Material e Imaterial de Paços
de Ferreira. Dedicava-se
ainda à produção biológica,
na sua quinta na freguesia
de Frazão. “Costumava
dizer que aquilo era o seu
ginásio”, recorda José Manuel Soares, o seu amigo
de longos anos e o homem

Faleceu no passado
dia 29 de maio, aos 62
anos, Paulo Goulart de
Bettencourt, o arquiteto
que desenhou o edifício
da Câmara Municipal de
Paços de Ferreira, onde
trabalhava há 30 anos,
atualmente como chefe
de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística.

concorrer a um cargo na
Câmara Municipal de Paços
de Ferreira, onde era vice-presidente.
Paulo Goulart de Bet-

Paulo Goulart de Bettencourt era o presidente
em funções da Associação
Patrium, Associação de

PUB

mais antigas Misericórdias
do país e era membro do
Secretariado Regional do
Porto da União das Misericórdias Portuguesas.

altura em que esta se encontrava fragilizada, com
vários problemas financeiros. Ao longo dos anos,
Júlio Mesquita consolidou
as contas da instituição,
recuperou património, melhorou as condições para
a prestação dos serviços e
protagonizou o arranque
do projeto das obras de recuperação da Igreja da Misericórdia.
Reconhecido por todos
como uma pessoa séria e
dedicada à causa, com um
jeito simpático de ser, Júlio Mesquita deixou a sua
marca numa das mais importantes instituições da

Direitos Reservados
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dia 1 de setembro. Esta
nova valência do Tribunal Judicial da Comarca
do Porto Este vai funcionar na sede do Tribunal,
transferindo-se o Departamento de Investigação
e Ação Penal para novas
instalações, criadas no
quartel da GNR de Pena-

A instalação do Juízo
de Instrução Criminal no
publicada em Diário da
República e vai entrar em
funcionamento no dia 1
de setembro, criando em

que estamos a viver, é ainda mais importante, não
só manter como, ganhar a
presença de serviços públicos de grande relevo para
o território, e a autarquia
está naturalmente muito
satisfeita com esta decisão”, rematou o autarca.
A instalação do Juízo de
Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca

Direitos Reservados

O Juízo de Instrução
Criminal, que funciona
atualmente no Marco de
Canaveses, vai mudar-se

TRIBUNAL GANHA NOVA VALÊNCIA

te um sinal revelador da
no tribunal.
Para o Presidente da
Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, estas são “excelentes
notícias e uma excelente
prenda de aniversário para
a nossa cidade, no ano em
que assinala os seus 250
anos”. Segundo o autarca,
esta mudança “é igualmen-

região e resulta de diversos
esforços realizados pela
Câmara Municipal, em permanente articulação com o
Ministério da Justiça e com
a Senhora Dra. Armanda
Gonçalves, Juiz Presidente
do Tribunal da Comarca do
Porto Este”.
“Neste tempo difícil

obras efetuadas no Quartel
permitir a mudança do Departamento de Investigação e Ação Penal para essas
novas instalações, melhofuncionalidade da justiça
criminal no Tribunal da
Comarca do Porto Este.

tencourt sofreu um enfarte
no passado dia 8 de abril,
tendo sido hospitalizado
com prognóstico muito reservado.
Após o anúncio do falecimento de Paulo Goulart de Bettencourt, várias
pessoas utilizaram as redes
sociais para homenagear o
arquiteto.
“Morreu um homem
bom e um técnico de qualidade indesmentível. Como
arquiteto foi o autor do
projeto dos Paços do concelho, das piscinas municipais entre muitos outros,
poupando ao município
muito dinheiro. PAZ à sua
alma”, escreveu Arménio
Da Assunção Pereira, antigo presidente da autarquia
de Paços de Ferreira.
“É com enorme pesar
que comunicamos a partida para o Pai, do nosso
Querido Amigo e Presidente, Paulo Goulart de Bettencourt. Paz à sua alma”,
mensagem partilhada na
página do Facebook da Patrium.
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Não podemos
ignorar
Duarte Graça

Rio Mau

Bombeiro agredido em acidente

130 brinquedos

Um elemento dos
Bombeiros Voluntários
de Entre-os-Rios foi agredido na tarde do passado
dia 1 de junho, no Porto,
quando se encontrava ao
serviço da corporação.
A agressão decorreu na
sequência de um acidente
de viação, quando um carro embateu na traseira da
ambulância de transporte
de doentes não urgentes
da corporação de Entre-os-Rios, que parou para dar
cedência a outra viatura.
Após o embate, os dois
condutores saíram das viaturas e quando o bombeiro
pegou no telefone para ligar à corporação e às autoridades para dar conta do
acidente, foi surpreendido

A VÍTIMA

por um outro indivíduo –
alegadamente conhecido
do condutor do carro envolvido no acidente – que
chegou de carro e que lhe
tirou o telemóvel das mãos,
atirando-o ao chão.
“Ele foi atacado com o

golpe “mata leão” e atirado
ao chão. Depois, quando o
bombeiro já estava caído,
deram-lhe pontapés na
cara. Ficou com escoriações
nos braços e no rosto de ter
caído e tem hematomas na
face e os olhos negros”, explicou ao IMEDIATO Marco Ferreira, comandante
da corporação de Entre-os-Rios.
Após a agressão, os dois
indivíduos colocaram-se
em fuga, de carro. Testecaram a matrícula, que foi
comunicada à Polícia de
Segurança Pública, que foi
chamada ao local e tomou
conta da ocorrência.
O bombeiro foi levado
para o Hospital de S. João,
no Porto.

para as crianças

A Junta de Freguesia de
Rio Mau assinalou o Dia
da Criança, entregando
brinquedos às cerca de 130
crianças da freguesia com
idades entre os 0 anos e os
12 anos.
A data não pôde ser celebrada com o entusiasmo
habitual, devido à pandemia, mas a Junta de Freguesia não quis deixar de
presentear os mais pequenos no dia a eles dedicado.

PUB

George Floyd. Este é o nome do homem negro
morto por um polícia nos Estados Unidos a 25 de
Maio. Mais uma entre muitas pessoas negras mortas às
mãos de agentes policiais que, em vez de protegerem,
atacaram. Só no ano passado, mais de mil pessoas, em
geral, foram mortas por agentes policiais nesse país.
E este é um problema ao qual Portugal não escapa,
como mostram os casos de Cláudia Simões, agredida
em Janeiro, e Ihor Homenyuk, ucraniano que em Março
morreu após ser brutalizado por agentes do SEF. Mas a
violência policial é uma entre inúmeras manifestações
de um flagelo maior: racismo estrutural. Em Portugal
como nos EUA, comunidades racializadas vivem em
piores condições socioeconómicas e sofrem exclusão
social, fruto de séculos de escravatura, indiferença e
inação das sociedades. Não podemos ignorar. Temos
que falar sobre isto.

Elemento da corporação de Entre-os-Rios foi pontapeado

Mónica Ferreira

Opinião

PORTUGAL CHAMA:

PEÇA AUTORIZAÇÃO PARA FAZER
QUEIMAS E QUEIMADAS.
É OBRIGATÓRIO.
As queimas e queimadas são uma das principais causas de incêndios em Portugal.
Conheça e respeite as regras e as boas práticas.
Evite coimas que podem ir até aos €60.000.
• Informe-se e peça autorização na sua Câmara Municipal, através da aplicação Queimas e Queimadas
ou ligando para o 808 200 520.
• Tenha sempre consigo o comprovativo de autorização/comunicação para o caso de ser abordado pela GNR.
• Assegure-se que existe uma faixa limpa de vegetação à volta da zona a queimar.
• Tenha por perto um balde com água, uma mangueira ou um extintor.
• Vá sempre acompanhado e leve consigo um telemóvel.
• A inalação de fumo pode ser fatal, proteja-se com um pano húmido ou com uma máscara de fumo.
• Nunca abandone a queima ou queimada antes de estar totalmente extinta.
• Mantenha-se informado e cumpra as regras e as boas práticas.
Saiba mais na sua Junta de Freguesia, Câmara Municipal ou pelo 808 200 520 (custo de chamada local).
Aplicação - fogos.icnf.pt/queimasqueimadas
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Em parceria com a Associação Empresarial

Valor seria para apoiar relançamento da economia e os cidadãos

PS propõe criação de fundo de dois milhões
O Partido Socialista
A Associação Empresarialde Penafiel (AEP)
tornou-se parceira local
da Uber Eats para o concelho, depois de vários
contactos realizados no
sentido de esta plataforma online de entrega ao
domicílio poder disponibilizar o seu serviço no

PUB

De acordo com o Presidente da AEP, Nuno Brochado, “um dos objetivos
que traçámos nos últimos
meses era o de tentarmos
apoiar o setor da restauração e estabelecimentos
equiparados locais, com
vista a promover uma solução transversal de entrega
de refeições e similares ao
domicílio”. Acrescentou
também que “há empresários da restauração que
-

dades pois conciliar a sua
atividade normal com a
entrega ao domicílio, prejudica muito a atenção que
têm de dar ao seu negócio,
e assim, externalizarem-se
as entregas para uma plataforma com o reconhecimento de mercado que a
Uber Eats tem, poderá ser
a solução para cuidarem do
seu negócio e garantirem
que o seu produto chega a
casa dos clientes em boas
condições”.
Com esta parceria, a
AEP desenvolve no terreno um esforço de captação
inicial de interessados em
aderir a esta plataforma,
permitindo que a concretização da expansão ao
acontecer no mais curto
espaço de tempo possível.
Para o efeito, cada empresário deverá inscrever-se

na plataforma online que
a Uber Eats criou para Pe-

A própria empresa encarregar-se-á de contactar
os interessados para apresentar a sua oferta de valor.
O Presidente da AEP
termina, referindo que “se
espera que este esforço da
AEP se concretize em muitas inscrições e interessados em utilizar a plataforma. Será um investimento
que todos os empresários
do setor deverão ponderar,
sendo que se esta expansão se vier a concretizar,
ses que comprem refeições
aos empresários locais por
esta via, apoiando assim
o setor da restauração e
similares local, que tanto
sofreu com a pandemia do
COVID-19”.

a criação de um “Fundo
de Emergência Social –
Retomar a Confiança”,
de euros, para apoiar os
e dotar os agentes económicos da capacidade
necessária ao relança-

Segundo comunicado
do partido, este fundo seria canalizado para um reforço em 25% das verbas
a transferir para as Juntas de Freguesia, para as
Instituições Particulares
de Solidariedade Social
(IPSS) e para as coletividades e associações do
sector cultural, recreativo,
desportivo e da proteção
civil.
No caso das juntas de
freguesia, os socialistas

defendem que o valor seja
utilizado “na resposta social às necessidades dos
seus fregueses mais necessitados, com métricas
a definir em protocolo
a assinar entre a autarquia e as freguesias”. Ao
nível das IPSS’s, permitiria dotar as mesmas da
capacidade de resposta
necessária às exigências
dos tempos excecionais e
ajudaria as coletividades
e associações que viram
as suas atividades interrompidas.
A proposta prevê ainda um estímulo financeiro até ao limite máximo
de €2.500,00 para as microempresas e €10.000,00
para as pequenas empresas, que tenham tido a sua
atividade encerrada por
força da pandemia.
Além destes apoios, o
PS propõe ainda que sejam

perdoadas as rendas de
março, abril, maio e junho
aos espaços concessionados pela autarquia, desde
que as empresas demonstrem que mantiveram o
mesmo nível de emprego
e que seja atribuído um
prémio de 5.000,00 euros
para as empresas da restauração e hotelaria (CAE
55 e 56) que mantiverem
em 2020 o mesmo nível de
emprego de 2019.
Outra das medidas do
fundo passaria pela programação de ações de
sensibilização nos dias de
feira e todos os sábados
de manhã, “com a entrega e distribuição de kit´s,
máscaras, álcool e luvas
para os consumidores que
efetivamente comprem e
usem o comércio tradicional local” e a revitalização
do projeto “Da Nossa Terra”.
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Movimento denuncia descargas

Espuma branca no caudal
do Rio Ferreira preocupa cidadãos

“Tinha tudo para morar no paraíso, mesmo em
frente ao rio, não circulam
carros na minha rua e até
tenho uma ponte românica mesmo em frente, mas
há um ano tenho vivido um
autêntico inferno”, contou a
ativista de Lordelo, Paredes.
Segundo Ana Bessa, há
cerca de um ano o problema eram “dejetos sólidos a
boiar no rio”, que causavam
um “cheiro insuportável”, e
lhe chegaram a causar uma
ida ao hospital, ao perder os
o cenário de poluição.
Contudo, essa fase foi

Direitos Reservados

O movimento "Mataram o Rio Ferreira"
denunciou uma camada de espuma branca no
caudal do rio. Contudo,
como contou ao IMEDIATO uma das responsáveis
pelo grupo, Ana Bessa, as
descargas que causam a
espuma já começaram há
pelo menos três semanas.

eleito pelo PSD, sobre a situação da ETAR de Arreigada, o ministro do Ambiente,
João Matos Fernandes, respondeu que as membranas
tratamento da água têm
de ser instaladas por uma
empresa da Áustria. “Neste

ESPUMA BEM VISÍVEL NO RIO

ultrapassada e, quando tudo
parecia estar a melhorar,
começou a aparecer, sempre de manhã, uma espuma
branca em grandes quantidades. “Parece que abro a
janela, estamos no inverno
e está a nevar”, descreveu a
ativista.
A mulher contactou a
Câmara Municipal de Paços
de Ferreira, que garantiu lhe
garantiu que a espuma não
vem da ETAR de Arreigada.
Segundo a mesma, a autarquia pacense suspeita que
empresas estejam a fazer
descargas ilegais no rio.
Contudo, a sua situação
é experienciada por muitos,
que têm de conviver com a

poluição diária do Rio Ferreira. De acordo com Ana
Bessa, além da população
de Arreigada e de Lordelo,
em Sobrado e Gondomar
também são feitas queixas
do “mau cheiro”.
“É bastante frustrante,
no Verão nem conseguimos sair de casa com o mau
cheiro. A sorte é que o povo
vamos deixar o assunto cair
no esquecimento”, contou a
ativista.
ETAR de Arreigada pendente da pandemia
Questionado no Parlamento pelo deputado penafidelense António Cunha,

impede os técnicos de virem
a Portugal fazer esse trabaJoão Matos Fernandes
referiu também que não
adianta “mais data alguma”
para a entrada em funcionamento da ETAR. Recorde-se
que em janeiro o ministro
disse que a obra estaria
“pronta e ligada” em duas a
três semanas, e um mês depois que “só tinha pendente
uma inspeção”.
O deputado do PSD
considerou na sessão parlamentar que o problema
se está a arrastar “há demasiado tempo” e quem sofre
é a população, bem como a

Medida foi interposta pela Câmara Municipal

Providência cautelar para travar
importação de lixo negada

PUB

A providência cautelar avançada pela Câmara Municipal de Lousada
para travar a deposição
de lixo vindo de Itália no
aterro de Lustosa, gerido
pela RIMA, foi rejeitada
pelo tribunal.
Para o PSD de Lousada, o autarca, Pedro Machado, “praticou um ato
que sabia ser inútil”.

No mesmo dia em que
a autarquia lousadense fez
o pedido, o Conselho de
Ministros aprovou a suspensão da importação de
resíduos do estrangeiro até
necessária, deste modo, a
providência cautelar.
Em comunicado, o PSD
do concelho acusa o presidente da Câmara Municipal
de Lousada de praticar um

ato que “sabia ser inútil e
que apenas lhe serviria para
tentar convencer os lousadenses de que tudo estava a
fazer para impedir a entrada de mais lixo italiano no
aterro da RIMA”.

O partido acusou ainda
o autarca de “consentir”
com a entrada de mais de
500 toneladas de lixo italiano à espera de deposição,
que, entretanto, já estão no
aterro.

Obras já estão lançadas

Cinco milhões para passeios
e vias em Paredes
A Câmara Municipal de Paredes lançou
27 empreitadas, para a
construção de passeios
e vias em várias ruas do
concelho, melhorando
as condições de mobilidade e segurança de
peões. O projeto tem um
investimento de mais de
cinco milhões de euros,
comparticipado em a
85% pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
As candidaturas já estão aprovadas ao abrigo
do programa Prioridade do Investimento 4.5
Mobilidade Sustentável
do Portugal 2020 e as
empreitadas, já lançada,
devem estar concluídas
no prazo de um ano. Sete
obras de construção de

passeios estão já a decorrer nas Freguesias de
Astromil, Duas Igrejas,
Cete, Lordelo, Gandra e
Paredes (Bitarães).
Segundo a autarquia,
este investimento na mobilidade urbana sustentável visa essencialmente “a
melhoria da rede pedonal
do Concelho de Paredes,
apostando na construção de novos passeios de
modo a criar melhores
condições de segurança
na circulação de peões e
à circulação rodoviária
e apostar na mobilidade
inclusiva, promovendo
simultaneamente a eliminação progressiva de
zonas perigosas e de risco
e reduzindo os índices de
sinistralidade”, assegura
Alexandre Almeida, Presidente da autarquia.

Projeto no rio Mesio

Voluntariado internacional
na região
Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara Municipal de Lousada, em
parceria com a Associação de Proteção dos
Rios Sousa e Ferreira
e a Associação BioLiving, vai organizar um
Campo de Trabalho Internacional (CTI), que
conta com o apoio do
Instituto Português do
Desporto e da Juventude (IPDJ).
O projeto aprovado
pelo IPDJ, denominado
ecoMezio, está programado para decorrer entre os

dias 31 de agosto e 11 setembro e vai contar com
jovens voluntários de
todo o mundo, como tem
sucedido todos os verões,
desde 2017.
O CTI ecoMezio visa
a recuperação e restauro
ecológico de troços de
margens do rio Mezio e
vai contar ainda com o
envolvimento dos movimentos seniores, através
do Projeto BioSenior. Este
CTI vai ser adaptado e (re)
desenhado para dar resposta a todas as normas
de higiene e segurança
impostas pela DGS.
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Acidente com helicóptero matou quatro pessoas

Homem foi ainda condenado por tentar matar mulher

Queda fatal arquivada
A Procuradoria-Geral
da República (PGR) arquivou a investigação à
queda de um helicóptero
do INEM em dezembro do
ano passado, em Valongo, acidente que vitimou
quatro pessoas, entre as
quais Daniela Silva, uma
enfermeira de Baltar.
Segundo o relatório, o
“agravamento inesperado
do tempo meteorológico
durante a travessia da serra”, que diminuiu “drasticamente as condições de
visibilidade”, terá sido a
causa do trágico acidente
que aconteceu no dia 15 de
dezembro de 2018, na Serra
de Santa Justa, em Valongo.
Na sequência da tragédia, perderam a vida ao
piloto, ao co-piloto, ao
médico e enfermeira do
INEM, os quatro tripulan-

tes que seguiam a bordo e
o Ministério Público (MP)
deu início à investigação,
por entender que poderiam
estar em causa os crimes de
homicídio por negligência
e/ou atentado à segurança
de transporte por ar, caso o
acidente estivesse relacionado com alguma eventual
falha do piloto.
Contudo, após a investigação, o processo foi
arquivado pois o MP concluiu que terá sido o mau
tempo a causa do acidente, realçando, contudo,

não ter recolhido provas
de forma inequívoca, esta
tese. “Os factos não afastam a cogitação de várias
hipóteses como causa do
acidente, sendo uma delas
um agravamento inesperado do tempo meteorológico durante a travessia da
serra que tenha diminuído
drasticamente as condições de visibilidade, sem
que se tenha apurado em
concreto, com a necessária
segurança, qual delas se ve-

incerteza, foi determinado
o arquivamento dos autos”,
pode ler-se no relatório.
O documento comprovou a necessidade do aparelho fazer escala em Baltar, para reabastecimento
de combustível, não tendo
sido a decisão de levantar
voo “temerária nem imprudente, mostrando-se
aceitável no contexto em
que se verificou, nomeadamente meteorológico”.
O voo decorreu seguindo
o plano traçado antes da
descolagem pelo piloto e a
tripulação não se terá apercebido da antena, contra a
qual embateu. Mas não se
apurou se esta estava iluminada de acordo com a
lei, ou se estava tapada pelas nuvens.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

Violência doméstica

Um detido por roubar a mãe
e outros dois por agredirem mulheres
Três homens, de 22, 48
e 57 anos, foram detidos
pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas
Específicas (NIAVE) de
Penafiel, em Paredes e
violência doméstica cometidos, respetivamente,
contra a mãe e as mulheres.
O mais novo, de 22
anos, foi detido em Penaca sobre a mãe. Após uma
denúncia, os militares
apuraram que o indivíduo,
ao longo dos últimos três
anos, ameaçou de morte
a mãe, uma mulher de 48
anos, pessoa vulnerável,
devido à sua condição de
saúde. Além disso, o homem injuriava e coagia a
progenitora, destruindo e
furtando objetos no interior da habitação, objetos
estes que depois vendia
para comprar droga.
O homem tinha já gozado de uma suspensão

provisória do processo de
violência doméstica, aplicada na sequência de uma
outra queixa de violência
doméstica que a mãe tinha
apresentado no passado.
Acabou detido. Presenafastar-se da residência da
progenitora e proibido de
contatar com a mesma por
qualquer meio.
Emigrante vem a Portugal de propósito para
ameaçar de morte e abusar
da mulher
Também em Paredes foi
detido um homem de 57
anos, suspeito do crime de
violência doméstica, sendo
a vítima a sua mulher de
50 anos que, com medo do
marido, acabou por fugir de
dos quais menor de idade,
refugiando-se em casa de
vizinhos.
Segundo apuraram as
autoridades, a vítima foi
humilhada e agredida ao
longo dos 30 anos de casamento pelo marido, apon-

tado como uma pessoa
ciumenta e com comportamentos agressivos e consumidor de bebidas alcoólicas. A situação agravou-se
quando a mulher disse que
queria o divórcio, o que
levou o homem, emigrado
há vários anos, a regressar
a Portugal no passado dia
16 de maio. “Começou a
dirigir ameaças de morte e
cometendo abusos sexuais
à vítima, bem como a voltou a agredir de forma violenta, chegando a cortar o
cabelo com uma tesoura. A
vítima acabou por receber
tratamentos numa unidade
hospitalar por apresentar
ferimentos na cabeça e nos
ma a autoridade em comunicado.
O homem foi presente a
tribunal e foi colocado em
prisão preventiva.
Pulseira eletrónica para
homem que agrediu e tentou sufocar a mulher
A GNR deteve também
um homem de 48 anos no

concelho de Penafiel por
violência doméstica. Segundo um comunicado da
força policial, o suspeito
agredia e chegou mesmo a
tentar sufocar a mulher.
De acordo com a GNR,
"foi possível apurar que o
suspeito manteve uma relação análoga à dos cônjuges durante dois meses,
e por demonstrar ciúmes
extremos e muito controlador, acabou por agredir

23 anos e seis meses de prisão
para homicida de padeiro

23 anos e seis meses
de prisão, foi a pena aplicada pelo Tribunal de
matou a tiro o namorado
da ex-companheira, em
julho do ano passado,
em Alvarenga, Lousada.
João Miranda foi ainda
condenado por ter tentado matar mulher, a quem
agredia e insultava desde
que esta decidiu colocar
ção que mantinham há
mais de uma década.
Para o Tribunal, ficou
provado que o homem, conhecido por João “Padeiro” por ser proprietário de
uma padaria em Aparecida,
Lousada, começou a perseguir e ameaçar Filipa Pinto, em 2017, por não aceiainda como provado que
as perseguições e ameaças

depois de ter descoberto
que esta mantinha um relacionamento com Tiago
Magalhães (foto).
Entendeu o coletivo
que depois de ter conhe-

cimento do novo relacionamento da mulher, João
Miranda provocou Tiago
Magalhães, acabando por,
no dia 23 de julho do ano
passado, fazer uma emboscada ao casal, quando distribuíam o pão. Foi aí que
disparou um tiro contra a
carinha que atingiu Filipa
Pinto de raspão e depois
outro, contra a cabeça de
Tiago Magalhães, após ter
retirado o homem do interior da viatura.
Durante o julgamento, João Miranda negou as
mou ter disparado contra o
casal por medo. Quis fazer
crer que Filipa Pinto tinha
terminado a relação em
2019, para usar os ciúmes
crime. “Agiu por um motivo torpe. Fez tudo sem
qualquer provocação. Não
lhes deu hipótese de ter
a presidente do coletivo.
Além da pena de prisão,
pelos crimes de homicídio,
violência doméstica, ofensas à integridade física e
detenção de arma proibida, João Miranda foi ainda
condenado a pagar de indeminizações cerca de 76
mil euros aos pais de Tiago
Magalhães, 32 mil euros a
Filipa Pinto e 223 mil euros
mortal, Tiago Magalhães.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

anos".
menor e fruto de outra relação, escapou às agressões
do homem, que já tinha
antecedentes criminais por
violência doméstica.
O suspeito foi detido
e presente ao Tribunal de
Instrução Criminal de Marproibido de contactar "por
qualquer forma ou meio
com a ofendida" e proibido
de se aproximar dela num
raio de 5 km, vigiado por
pulseira eletrónica.

Em Entre-os-Rios

Detido por abusos de menor
Um homem de 20 anos
foi detido pela Polícia
Judiciária do Porto, pelo
crime de abuso sexual de
uma menina de 13 anos
em Entre-os-Rios, no

Segundo a fonte policial, o indivíduo terá convencido a criança à prática
de relações sexuais, “apro-

veitando-se da sua inexperiência”, o que aconteceu por “diversas vezes”
nos últimos dias do mês de
maio.
Os abusos terminaram
quando a mãe da menor
descobriu, após ser alertada pelos vizinhos.
O homem foi detido e
vai ser presente a primeiro
interrogatório judicial.
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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

Cont. 932 323 700

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

Rua D. José de Lencastre, lj 5
Cont. 913012079

T.255 891 581 - 2762@solicitador.net

por escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas cento e onze a folhas cento e catorze do livro de notas para escrituras

Dois aprendizes estofadores
Arreigada
Cont. 919 925 215

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

Móveis - desde 9,99 euros

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

EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO

Vanda Campos
Rua António Matos, Nº 50

Paços de Ferreira, residentes na Travessa da Lameira Fria, 3, da

Reta de Carvalhosa
Cont. 917 822 593
Meixomil- 4590 Paços de Ferreira
255 962 442 • 917 535 570

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

COnvOCATóRIA
os Senhores As, no Auditório

sociados a reunirem em
próximo dia

pelas

Limpezas Tei xeira

com a seguinte

conforme o original.
Paços de Ferreira e Cartório Notarial, vinte e um de maio de
dois mil e vinte.

outrem, do seguinte bem imóvel:
Prédio rústico, composto de cultura, com a área de duzentos

descrito na Conservatória do Registo Predial de Paços de Ferreira,
-

-

gozo dos seus direitos, nos termos do disposto nos Art.º. 63.º dos
cerem a maioria dos Sócios, a mesma realizar-se-á, no mesmo local,

TANOARIA
MAIA
ARTESANATO EM MINIATURA

-

MUSEU DA TANOARIA

precisar mas sabem ter sido no ano de mil novecentos e oitenta
lhes permita o respetivo registo na Conservatória do Registo Pre-

Para Visitar o Museu: Quintas e Sextas
das 9 às 12 horas | das 14 às 17 horas

Paços de Ferreira, 25 de Maio de 2020.

Rua do Souto, n.º 233, Seroa - Paços de Ferreira

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Para marcação: Manuel Maia - 916 870 267

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do
prédio, nomeadamente, adubando-o, amanhando-o, cultivando-o
e colhendo os seus frutos, agindo sempre por forma corresponden-

VENDE-SE/ARRENDA-SE

teira disponibilidade.

AvISO

-

-

deres delegados:

termos do articulado no Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na sua
de Loteamento n.º 337/1981, Processo de Loteamento n.º 11/1981, sito
Augusto Carneiro Neto.

Motivo Familiar
-

-

AT - ANTÓNIO TORRES

causa é de teor favorável.
-

deferreira.pt.

O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira, Dr.

A Notária,
Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes

Jornal Imediato
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O MAIOR CAMIÃO DO MUNDO

PALAVRAS CRUZADAS

Carneiro
Não fomente desacordos, está numa fase em
que poderá sentir-se só. Deite fora tudo o que o
prejudica e tudo o que está a mais dentro de si.

Touro

O seu desejo de que tudo seja perfeito pode
fazer com que os colegas percam a paciência.

Caranguejo
Voltará a encontrar o amor. Não perca a
esperança e saiba esperar. Esteja aberto aos

Leão
Poderá ter uma discussão que o conduzirá a
Atravessa uma fase tranquila de saúde.

Virgem
Deve cuidar mais da sua mente e do seu
espírito. Este é um bom momento para por em
marcha um projeto antigo.

Balança
Esforce-se por compreender melhor os pontos
de vista e as necessidades da sua cara-metade.
Aquela casa que tanto desejou, pode ser sua.

Escorpião

Records.
Em comprimento, este monstro das pedreiras tem mais de 20
metros, apresentando ainda uma
largura de 9,7 metros e uma altura de 8,2 metros. O peso próprio
da BelAZ excede as 360 toneladas
e cada pneu da Michelin pesa 5,5
toneladas. Em movimento, como
a maioria dos gigantes camiões de

Sagitário
Passará momentos muito divertidos com o seu
par. Procure fazer mais exercício físico. Que os
seus mais belos sonhos se tornem realidade.

Capricórnio
Demonstre com maior fogosidade o quanto
ama a pessoa que tem a seu lado. Poderá planear o desenvolvimento de um projeto antigo.

Aquário

Reserve mais tempo para dedicar à sua relação
amorosa pois a pessoa amada necessita da sua
atenção. Modere a sua alimentação.

limita o “modo económico”.
A propósito deste gigantesco
camião, há três exemplares em
funcionamento do BelAZ-75710
atualmente a trabalhar em pedreiras russas.

curtas no YouTube para homenagear Prémio Nobel da Paz.
9. Interjeição para chamar a atenção. Indústria ou comércio de vidros. 10 - Argola. Hora canónica que corresponde

VERTICAIS

Uma jovem convida o noivo para
ir à sua casa conhecer seus pais.
Depois do jantar, o pai da jovem
chama o noivo para uma conversa
particular no seu escritório.
– Que projetos tem para seu futuro? – pergunta o pai.
– Eu estudo Teologia – responde
o noivo.

– Estudarei, e Deus arranjará.
quando chegarem?
– Deus arranjará.
Quando os dois saem do escritório, a mãe da noiva chama o marido a um canto e pergunta:
– O que achaste dele, querido?
– Não tem dinheiro nem planos
para arranjar emprego. E o pior
de tudo é que ele acha que eu sou
Deus!

Acho que a minha mulher está
- Olhe, teste-lhe a audição em
casa e depois volte aqui ao meu
consultório - disse o médico.
Naquela noite, enquanto a mucou-se a 4,5 metros dela e perguntou:
- O que vamos jantar hoje?
Não houve resposta. Parou a
três metros dela e perguntou outra
vez.
Nenhuma resposta. Então aproximou-se a 1,5 metro dela e tentou
outra vez. Ainda assim não houve
costou-se exatamente atrás dela e
repetiu a pergunta.
Ela virou-se e enfadada diz:
- Pela quarta vez, já disse que
vamos jantar frango!

cejar. Comboio de alta velocidade. 5 - Atmosfera. Peixe da Póvoa de Varzim. 6 - Transpira. Produtor. 7 - Fajr

Caminho. Camareira.

Teste Lógica

Teste Cultural
1 – Que lago, o maior da
Europa Central, é também
chamado de “Mar Húngaro”:
a – Balaton

3 - Diapausa é uma faculdade
dos animais em reterem temporariamente o quê:
a – Batimento cardíaco
b – Respiração
c – Desenvolvimento

5 – Até a introdução do euro,
unidade monetária:
a – Polónia
b – Luxemburgo
c – Países Baixos

7 – Qual a largura máxima
das linhas de marcação de
um campo de futebol:
a – 10 cm
b – 12 cm
c – 15 cm

2 - Que composto da superfície de Marte faz com que
o planeta pareça vermelho:
a – Óxido de Ferro
b – Ácido Sulfúrico
c - Óxido de Cobre

4 – Quantos são os meses
que temos na contagem de
um século:
a – 1200
b – 12.000
c - 120.000

6 – Quando um sinal de trânsito diz “Stop”, que tipo de
frase é usada:
a – Exclamativa
b - Imperativa
c – Declarativa

8 – A doença denominada
dermatite afeta que parte do
corpo humano:
a – Fígado
b - Rins
c – Pele

Pode existir um clima de desacordo com a
pessoa amada, mas descubra a imensa força e
coragem que traz dentro de si.

Peixes

HORIZONTAIS
1. Têm bandeira azul. Óxido de cálcio. 2 - Suspiros. Interzir som. Perda da faculdade musical. 4 - Aqui está. Ofício.

embora sob carga e ao conduzir em

Anedotas

Tenha cuidado e não desvalorize uma dor
pode valer-lhe lucros inesperados.

mineração, o BelAZ-75710 é alimentado por um motor híbrido.
Dois motores diesel de 16 cilindros
com capacidade total de 4660 hp
carregam um par de geradores que
fornecem corrente às quatro rodas
motrizes.
Apesar do seu tamanho gigantesco, a dinâmica de movimento
do BelAZ é bastante aceitável. A

SOLUÇÔES

Gémeos

Conheça o BelAZ-75710 - o único caminhão basculante do planeta
com uma carga útil de 450 toneladas! Na verdade, 450 toneladas
é, digamos, a carga estimada. De
fato, em janeiro de 2014, ele arrastou uma carga de 503,5 toneladas,
um resultado que está registado

Teste Cultural: 1-a;2-a;3-c;4-b; 5-c; 6-b; 7-b; 8-c.
Cruzadas: Horizontais: 1. Praias. Cal. 2. Ais. Ruh. Ovo. 3. Soar. Amusia. 4.
Eis. Arte. 5. Em. Regina. 6. Lat. Veda. CI. 7. Deter. CIA. 8. Geographic. 9.
Ei. Vidraria. 10. Aro. Noa. Cai. 11. Rancor. Nora.
Verticais: 1. Pastel. Gear. 2. Rio. Madeira. 3. ASAE. Teo. On. 4. Rir. TGV. 5.
Ar. Severino. 6. Sua. Gerador. 7. Hmaid. Pra. 8. Urna. Ha. 9. Costa. Circo.
10. Avie. Ciciar. 11. Loa. Via. Aia.
Lógica: 52 (multiplicar por 2 o número de cada círculo anterior).

Proteja-se, fortaleça o seu sistema imunitário
fazendo uma alimentação equilibrada.
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14 | Desporto

Coaching…
para quê? (62)

POR JOSÉ CASTRO
Coach pessoal & organizacional

Estimados leitores
Vamos hoje abordar uma
outra virtude fundamental
a cultivar no ser humano: a
Sabedoria.
A sabedoria vai além do
mero conhecimento. Implica amor pela aprendizagem
e uma curiosidade intensa!
Será isso que acontece connosco?
Mas sabedoria ainda
vai mais longe. Não chega
apenas aprender ou compreender determinada temática! Implica também a
demos, utilizando o pensamento crítico e a análise
de diferentes abordagens.
Finalmente, exige o processamento de “tudo isso” e o
acréscimo da nossa criatividade e originalidade. Não
é uma mera opinião, mas
sim uma visão única e irrepetível, que muda o nosso
Ser num sentido superior
de compaixão e paz plena!
Essa congruência entre o
que sentimos, pensamos
e agimos vai-nos permitir
Viver profundamente entusiasmados, aconteça o que
acontecer!
Sabedoria é pois o antídoto para pensamentos e
crenças limitantes que são
impeditivos do nosso desenvolvimento pessoal.
Quais os seus maiores
pensamentos limitantes
neste momento?
Há quanto tempo não
aprende nada de novo?
O que o impede de trabalhar a sua Sabedoria?
Através da Prática do
Coaching, poderá trabalhar
esta virtude, atualizar o seu
“mapa mental” e sentir um
superior bem-estar integral.
Não perca o próximo
artigo de “Coaching…para
quê?”
Até lá, aprecie Viver

Liga recomeça domingo em Vila do Conde

Começa-se já a preparar a próxima temporada

Paços tem 50 dias para salvar a época Já mexe o futebol popular
A Liga está de regresso, após a paragem forçada pela pandemia do
Covi19 a 12 de março, e
o Paços que foi a última
equipa a jogar antes da
interrupção será agora a
última a entrar em ação
na retoma da 25ª Jornada. Os Castores jogam no
domingo (21h00) frente
ao Rio Ave, em Vila do
Conde, onde terão o primeiro dos 10 jogos que
faltam para garantir a
permanência na I Liga.
O Paços está um lugar
acima da linha de água
e tem um calendário
complicado pela frente,
começando logo pelas
duas deslocações consecutivas ao Rio Ave e
Sporting.

Enquanto várias
equipas do concelho
renovaram os contratos com as suas equipas
técnicas, o Citânia apresentou a sua nova equipa técnica, liderada por
Eduardo Moreira.

Direitos Reservados
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A incógnita nos efeitos
da paragem na condição
física dos atletas e do entrosamento coletivo não
preocupam o treinador pacense, Pepa. “Estamos ansiosos que o campeonato

PAÇOS VISITA RIO AVE NO REGRESSO APÓS A PANDEMIA

recomece, porque nos sentimos prontos e bem preparados. Já não vale a pena
estarmos com o discurso
do que deveria e poderia
ter sido feito neste período de paragem, porque o
que nos interessa é que;
os jogadores, a equipa técnica, a equipa médica e o
staff do Clube estão garantidamente fortes e prontos
para fazermos «dez jogos à
Paços»”.
a época é extensiva ao capitão de equipa, Pedrinho.
“Acredito que vamos fazer
uma boa ponta final de

época e os últimos 10 jogos
irão ser muito positivos,
regresso ao trabalho e pela
forma como tem decorrido.
Sentimos que perdemos
pouco em relação à paragem, pois mantemo-nos
bem entrosados. Temos a
expetativa de conseguir a
manutenção o mais breve
possível, para termos um
sem sobressaltos”.
O jogo entre o Rio Ave
e o FC Paços de Ferreira
joga-se à porta-fechada, a
partir das 21h00 de domingo, no Estádio dos Arcos.

Com o apoio dos adjuntos Jorge Balbeira e
José Alberto, e do treinador de guarda-redes,
Carlos Duarte, o técnico
vem substituir Ricardo
Barros, que “recebeu uma
proposta de outro clube e
decidiu desvincular-se”,
contou fonte do clube ao
IMEDIATO.
Por outro lado, o G.
D.C. Ferreira, que subiu
à Divisão de Honra da
AF Porto considera que
“equipa que ganha não
mexe” e vai dar continuidade à equipa técnica da
época passada, liderada
por Ricardo Pacheco, com
o adjunto Osvaldo Lopes e
o treinador de guarda-re-

des Júlio Cardoso.
No Águias de Eiriz, a
equipa técnica dos seniores, composta por Carlos
Santos (Nino), Romeu
Coelho e António Sousa,
renovou o contrato para
a época 2020/21. Esta
é a terceira temporada
consecutiva desta equipa
técnica no clube.
O C.R.C. 1º de Maio
de Figueiró renovou o
contrato com o treinador
da equipa sénior, Vasco
Quintela, dando “continuidade ao excelente
trabalho realizado na última temporada”, referiu
o clube.
Também o AJM Lamoso chegou a acordo com
o treinador dos seniores,
Vitor Barbosa (Vitinha),
para a renovação de contrato, mantendo também
os adjuntos André Correia e Marcelo Santos,
bem como Pedro Monteiro, técnico de guarda
redes.

As permanências e entradas

As equipas de hóquei
em patins do Juventude
Pacense para a próxima
A equipa sénior vai contar com um novo treinador, Paulo Morais, bem

como várias novas entradas no plantel.
Paulo Morais é natural de Ponte de Lima e foi
treinador do AD Limianos,
que levou à 1ª divisão na

TROFÉUS IMEDIATO - ÉPOCA 2019/2020

época 2011/2012, do Famalicense e do Valença
HC, que levou em três
temporadas do 3º ao 1º
escalão do hóquei nacional.
Além do treinador,

também entraram no
Juventude Pacense Alexandre Costa, do Futebol
Clube do Porto – B, Carlos Silva, do Sporting de
Tomar, José Braga, do AD
Limianos e João Campos,

do CH Carvalhos.
Outros atletas permaneceram na equipa sénior,
como Marcelo Ribeiro,
Serôdio, Tiago Pimenta,
Filipe Ribeiro, Vítor Hugo
e João Paulo.

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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Organização promete voltar em 2021 a todo o gás e com mais novidades

EVENTO REGRESSA EM 2021

máximo rigor, numa organização conjunta da Câma-

navírus.

esta decisão prendeu-se
com a necessidade de “sal-

PUB

Já apelidado de “capital”
dos motores, o concelho de
Penafiel recebe todos os
anos milhares de espectadores nas cinco provas motorizadas preparadas com

da CDDC-Cooperativa para
o Desenvolvimento Desportivo e Cultural, contando ainda com a parceria de
vários clubes e instituições
do concelho.
Segundo Antonino de
Sousa, Presidente da Câ-

vaguardar e proteger a saúde de todos”, prometendo
continuar o trabalho para
“ultrapassar este momento
difícil e esperamos que no
próximo ano seja possível
ter uma edição com mais
força. “São milhares as
pessoas que se concentram
para assistir a este evento e
não estão ainda reunidas as
condições ideais, para que
isso possa acontecer com
margem de risco zero ou
muito próximo disso. São
decisões difíceis, mas que
têm de ser tomadas pelo
bem maior de todos que é
a saúde”, frisou o autarca.
O evento, que é considerado por muitos o mais
eclético festival de desporto motorizado da Europa,
um evento que reúne na
sias, várias modalidades do
desporto motorizado, com
provas de Rali, Superenduro Urbano, Trial Urbano

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

4×4, Rali de Regularidade
Históricos, Drag Race, e
uma Corrida Popular de
Motos 50cc, acolhe milhares de pessoas e como tal, a
organização entendeu não
ter condições para que se
realizasse em segurança.
“Este ano seria a 4ª ediContudo e respeitando o
comunicado do governo
português com a proposta
de lei que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta face à
pandemia da COVID-19 no
âmbito desportivo, cultural
e artístico, este evento será
adiado para 2021, com mais
novidades e maior empenho e vontade de trazer às
contagiante de competir,
celebrar e divertir com o
as competições na estrada”,
explicou Óscar Coelho, do

de Cima e de Baixo
nalou 70 anos desde a sua

-

“Hasteamos a bandeira para comemorar o
aniversário de uma forma
simbólica e singela, mas
pouco mais podemos fazer.
Era uma data que merecia
festa com toda a pompa e
circunstância, mas não vai
ser possível”, lamenta o dirigente.
Contudo, independentemente da situação em
que o mundo se encontra
devido à pandemia, é impossível para o presidente
não recordar os grandes
momentos vividos, como
há três anos, quando a

equipa sénior foi campeã
de série, não tendo subido
de divisão apenas por não
ter vencido os play-offs.
Outro marco relevante
para o dirigente tem sido
a estabilidade financeira
alcançada, que tem permitido ao clube ter equipas
competitivas para subir de
divisão, objetivo que fica
já marcado também para
a próxima época. “Era uma
forma de celebrarmos os 70
lipe Carneiro.
Atualmente com cerca de 600 sócios e mais de
de Lordelo não tem o seu
nome por mero acaso. Segundo o presidente, o clube
resultou da união das equipas de Lordelo de Cima e de
Baixo e ainda de Vilela, por
esforço de uma família poderosa de “brasileiros”, antigos emigrantes no Brasil.
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Cartoon

Os EUA estão novamente a ferro e
fogo por causa do
racismo...

Que fez o Trump desta
vez?!

Não foi ele, foi
um polícia branco
que matou um
negro....

E o Trump não teve
nada a ver com isso??

Bom... Acho
que não foi
ele que deu a
ordem!

Fechou os olhos então!

