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APLAUSOS 2020
O ano de 2020 não fará parte da galeria dourada da nossa vivência, por razões sobejamente conhecidas, mas, mesmo assim, o IMEDIATO não deixou cair uma das suas
referências anuais de interação com a comunidade. Os «Troféus Aplauso» são uma marca
com um quarto de século de existência e voltaram a distinguir os melhores do desporto
na região.
De forma diferente mas com a mesma importância para o Jornal, agradecemos aos
patrocinadores de cada um dos prémios entregues (M. Cunha, GJR Pirotecnia, Vale de
Rans, Funerária Santa Marta, Auto Guilhufense, Elmar Bus, Renovacapital, Ibérium
Cafés, SwitchDigital e Euronics). A marca «Moura Laser» brilhou na elaboração dos
Esta edição diferente dos «Aplauso» teve o mesmo empenho e satisfação de quem ao
longo do ano nos ajuda a elaborar a lista dos grandes desportistas premiados. Obrigado
a todos pela participação e que a edição de 2021 traga de volta o convívio coletivo, que
dá outro brilho à cerimónia.

O Casa do Gaiato recebeu
o Troféu Disciplina 2018/19
do Campeonato da AFAP, patrocinado por
VALE DE RANS
(na foto: Fadulho, do Casa do Gaiato
com Jorge Pinto, presidente da AFAP)

Marco Soares recebeu
o Troféu de Jogador do Ano 2018/19
do Campeonato da AFAP,
patrocinado por VALE DE RANS
(na foto: Marco Soares, do FC Boelhe
com Jorge Pinto, presidente da AFAP)

Moreira, do SC Freamunde recebeu
o Troféu FairPlay,
patrocinado pela EURONICS
(na foto: Moreira com o representante

o Troféu FairPlay,
patrocinado pela M. CUNHA
(na foto: Luís Ribeiro com Hélder Clara,

Ricardo Ribeiro, do FC Paços de Ferreira
recebeu o Troféu FairPlay,
patrocinado pela EURONICS
(na foto: Ricardo Ribeiro com Alexandre
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O Futebol Clube de Boelhe recebeu
o Troféu Campeão 2018/19
do Campeonato da AFAP, patrocinado por
VALE DE RANS
(na foto: José Santos, do FC Boelhe
com Jorge Pinto, presidente da AFAP)

da Euronics)

Patrocinadores

Costa, da Euronics)
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IMEDIATO premiou os melhores

Editorial

Alto rendimento
em baixo
rendimento
Paulo Gonçalves | Diretor
paulogoncalves@imediato.pt

O primeiro-ministro vai visitar a Feira Capital do Móvel, que irá decorrer na Alfândega do
Paulo Monteiro, do SC Freamunde recebeu
o Troféu Melhor Marcador,
patrocinado pela RENOVACAPITAL
(na foto: Paulo Monteiro
com o representante da Renova Capital)

o Troféu Melhor Marcador,
patrocinado pela AUTO GUILHUFENSE
(na foto: Ronaldo Tavares com José Teles,
da Auto Guilhufense)

Douglas Tanque, do FC Paços de Ferreira
recebeu o Troféu Melhor Marcador,
patrocinado pela RENOVACAPITAL
(na foto: Douglas Tanque)

Porto. É uma das notícias desta edição, revelando a atenção de António Costa para com o setor
do mobiliário, fonte de rendimento de uma elevada percentagem de trabalhadores da região.
Um proveito afetado pela crise económica em
efeito colateral da pandemia e que descapitaliza um rendimento familiar já de si muito baixo. Os dados da Fundação Francisco Manuel dos
de Ferreira e Lousada estiverem em 2018 entre
os rendimentos médios mensais mais baixos do
país. A precaridade do trabalho, a baixa qua-

Pedro Martins, do SC Freamunde recebeu
o Troféu Jogador Mais Valioso,
patrocinado pela IBÉRIUM CAFÉS
(na foto: Pedro Martins com Eduardo Silva,
da Ibérium Cafés)

o Troféu Jogador Mais Valioso
patrocinado pela GJR PIROTECNIA
(na foto: Rafa Sousa com Zé Nando, diretor

Pedrinho, do FC Paços de Ferreira
recebeu o Troféu Jogador Mais Valioso,
patrocinado pela IBÉRIUM CAFÉS
(na foto: Pedrinho com Eduardo Silva,
da Ibérium Cafés)

talidade empresarial retrógrada, contribuem
certamente para estes importantes dados, que
portante a ser colocada ao primeiro-ministro,
mesmo que a trinta quilómetros de distância
deste município e numa cidade três patamares
acima em rendimento económico…

assim, não deixam de surpreender os dois casos
atípicos de polícia ocorridos em Carvalhosa, na
última semana, e que trouxeram a Vila para a
primeira página da informação. Procuramos
Guzman, do SC Freamunde recebeu
o Troféu Revelação,
patrocinado pela SWITCH DIGITAL
(na foto: Guzman com José Barros,

recebeu o Troféu Revelação
patrocinado pela FUNERÁRIA SANTA MARTA
(na foto: Ronaldo Tavares com José Reis,

da Switch Digital)

Oleg, do FC Paços de Ferreira
recebeu o Troféu Revelação,
patrocinado pela SWITCH DIGITAL
(na foto: Oleg com José Barros,
da Switch Digital)

explicar nesta edição os contornos dos mesmos.
O IMEDIATO levou a cabo mais uma entrega
dos Troféus Desportivos «Aplauso», de forma
Jornal e para os distinguidos. Não teve o calor
humano da apresentação cerimonial, mas teve

Apoios

o mesmo impacto positivo para os premiados,
que viram o seu esforço reconhecido ao receberem a mais carismática distinção desportiva da
região. Parabéns aos premiados com o «Aplauso» IMEDIATO 2020, cuja reportagem podemos
ver nesta edição e, posteriormente, em vídeo
Américo Francisco, da seção de Bilhar
do FC Paços de Ferreira
recebeu o Troféu Destaque, patrocinado pela ELMAR BUS,
pela sua convocatória para os Campeonatos da Europa de
Pool e pela vitória no 3.º Masters Pool Português

que, em outubro, teremos no IMEDIATO.
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Concessões vão ser substituídas no Tâmega e Sousa

Os cidadãos dos concelhos de Paços de Ferreira, Paredes e Lousada
encontram-se no nível
mais baixo de ganho
médio mensal do país,
segundo dados da Fundação Francisco Manuel
dos Santos. Por outro
-se no nível acima.

INVESTIMENTO RONDA OS 3,3 MILHÕES

De acordo com o estudo realizado, que analisa
dados de 2018, relativo
aos rendimentos dos portugeses, o ganho médio
mensal dos três concelhos
da região - Paredes, Paços
de Ferreira e Lousada está entre os 700€ e 899€.
O valor referido contabi-

liza a remuneração base,
mais subsídios, horas extra e prémios.
Já em Penafiel verificam-se rendimentos
maiores, com um ganho
médio mensal compreen-

dido entre 900€ a 1099€.
O mesmo mapa indica
que o concelho de Paredes
é, a par de Arouca, o município da Área Metropolitana do Porto com o ganho
médio mensal mais baixo.

Os restantes municípios da AMP encontram-se em níveis superiores,
sendo o mais elevado no
concelho do Porto, cujo
ganho médio mensal está
entre os 1300€ a 1499€.

É o único hospital do Norte com consulta de Artrite Reumatóide

CHTS arranca com duas novas consultas de especialidade
o CHTS.
Já a consulta de Técnicas Reumatológicas abran-

Direitos Reservados

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
(CHTS) tornou-se recentemente o primeiro hospital público do Norte
do país a disponibilizar
uma consulta inteiramente dedicada à Artrite
Reumatoide. Foi também
lançada a consulta de
Técnicas Reumatológicas.

OS DOIS MÉDICOS DA UNIDADE

PUB

Segundo o CHTS esta
nova unidade hospitalar
foi criada no ano passado,
sendo composta por dois
médicos reumatologistas:
Tiago Meirinhos, coordenador da unidade, e João
Lagoas Gomes.
A “grande novidade” é a
consulta dedicada à Artri-

funcional e sustentável”
Direitos Reservados

Maioria dos concelhos da região no nível
mais baixo de rendimento do país

te Reumatoide, que coloca
o CHTS como o primeiro
hospital público do Norte
com a consulta. A doencrónica atinge cerca de 1%
da população portuguesa,
afetando mais mulheres
que homens.

“É uma doença crónica
porque não tem cura, mas,
se eficazmente tratada,
tem bom prognóstico vital
e funcional, sendo muito
importante o diagnóstico
precoce e a rápida instituicador da doença”, explicou

intra-articulares, biopsias
e ecografia músculo-esquelética. “No âmbito desta
consulta, foi realizada pela
Unidade de Reumatologia,
a semana passada, a primeira biópsia sinoval, uma
técnica ecoguiada”, frisou.
Carlos Alberto, presidente do Conselho de
Administração do CHTS,
refere a Reumatologia
“como mais uma das especialidades novas que foram
incorporadas, nestes últimos três anos, na lista de
serviços que esta unidade
hospitalar presta à enorme
população desta região”.

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa (CIM do Tâmega e
Sousa) anunciou o lançamento de um concurso público internacional
para a concessão do serviço público de transporte de passageiros.
“O processo agora iniciado levará à substituição
das antigas concessões de
transporte público em vigor até então. Com a nova
concessão, pretende-se
criar uma rede rodoviária
intermunicipal mais eficiente, funcional e sustentável, estimulando, assim,
a população da região para
o uso do transporte público”, lê-se no comunicado.
De acordo com a CIM
do Tâmega e Sousa, o
aviso foi publicado esta
quarta-feira em Diário da
República e contou com o
parecer prévio vinculativo
positivo da Autoridade da
Mobilidade e dos Transportes.
Assim, o concurso
abrange os serviços de
transporte público rodoviário sob a alçada da CIM
do Tâmega e Sousa de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional,
com exceção das linhas

municipais de Amarante,
que vão ser asseguradas
pelo Município.
O investimento para tal
vai rondar os 3,3 milhões
de euros e o contrato vai
ter uma duração de cinco
anos, envolvendo o fornecimento anual de, aproximadamente, 8,3 milhões
de quilómetros, em 296 linhas. Os interessados têm
50 dias para apresentarem
as suas propostas.
A CIM do Tâmega e
Sousa explicou ainda que
foi concretizada “a descentralização administrativa de competências,
que até agora estavam
reunidas no Instituto da
Mobilidade e Transportes,
e agora passaram para as
entidades intermunicipais
e municípios.
Desta forma, a comunidade intermunicipal
passou a assumir as atribuições legais de gestão
das carreiras de transporte público de passageiros
existentes dentro dos seus
municípios, das carreiras
intermunicipais existentes na sub-região (NUT
III Tâmega e Sousa) e das
carreiras regionais que
cruzam a região e que se
desenvolvem maioritariamente no seu interior.
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Mulher mordeu agressor para se defender

Direitos Reservados

Em pena suspensa, agride vizinha idosa
por esta se recusar dar-lhe dinheiro

HOMEM AMEAÇOU IDOSA COM UMA FACA

Uma idosa de 80 anos
foi agredida ao fim da
tarde do passado dia 24
de agosto, por um vizinho, em Canelas, Perecusado a dar-lhe dinheiro. O homem, de 58
anos, e a cumprir uma

pena suspensa, acabou
por ser ferrado pela idopela GNR.
Ao que o Jornal IMEDIATO apurou a agressão
aconteceu quando o homem – com problemas de

alcoolismo e a cumprir uma
pena suspensa pelo crime
de fogo posto – se dirigiu
a casa da vizinha, para lhe
pedir dinheiro. Munido de
uma faca, ameaçou a mulher, agarrando-a pelo pescoço e tentando esfaqueá-la na barriga. Confrontada
com a fúria do vizinho, a
octogenária resistiu e mordeu o homem, que acabou
por fugir.
Depois do incidente,
a idosa alertou a GNR do
posto das Termas de São
Vicente, a quem contou
o sucedido. Os militares
deslocaram-se a casa do
indivíduo, situada a cerca

Homicida já foi detido pelas autoridades

Emigrante morto à facada
em casa na Bélgica

de 100 metros da casa da
idosa e, no percurso, encontraram o suspeito, que
se dirigia em direção à casa
da idosa, novamente. Visto
não estar na posse da faca,
do, indiciado pelo crime de
ofensas à integridades físiEm casa da idosa – que
apresentava marcas no
pescoço e na barriga – os
militares encontraram a
faca com a qual a mulher
contou ter sido agredida
pelo vizinho.

Um emigrante português de 50 anos, foi
morto na cidade de
Mons, na Bélgica. Casimiro da Rocha Barbosa

Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

e foi encontrado em
casa, sem vida no passado dia 15 de agosto.
O homicida já foi detido pelas autoridades.

Mãe não soube explicar o sucedido

Bebé de 14 meses internada depois de ingerir cannabis
Uma bebé de 14 meses ficou internada no
Hospital Padre Américo,
em Penafiel, depois de
análises terem evidenciado que tinha ingerido
canabinóides, o princípio
ativo da canábis.

apurar, a mãe da bebé,
residente na freguesia de
Carvalhosa, em Paços de
Ferreira, deslocou-se às

Ao que foi possível

Depois de realizadas

Hospital Padre Américo no
passado dia 22 de agosto

análises para averiguar o
possível concluir que a
bebé de 14 meses tinha ingerido canabinóides.
Aos profissionais do
hospital, a mãe não conseguiu explicar como terá
ocorrido a ingestão e foi

Face ao sucedido, o
hospital alertou a GNR e o
Ministério Público.
cia reportada ao Tribunal
de Família e Menores de
Paços de Ferreira e Comissão de Proteção de Menores que vão assumir o caso.

Admitiu ainda ter espalhado as cinzas no quintal

Grávida sofre aborto espontâneo e queima feto em casa

PUB

Uma mulher de 30
anos, a viver no concelho
de Paços de Ferreira, informou o Hospital Padre
Américo que sofreu, a
15 de agosto, um aborto
espontâneo, tendo pos-

teriormente queimado o
feto em casa.
Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, a mulher
em questão assumiu ainda
ter espalhado as cinzas do

feto no quintal da sua habitação.
são, o hospital contactou

do companheiro o ocorrido.
O IMEDIATO sabe que o
companheiro, ainda que teberto depois de o feto estar
queimado.

A notícia da morte de
Casimiro da Rocha Barbosa chegou à família,
em Milhundos, no concedepois do crime, através
de um responsável da
empresa belga em que
o homem trabalhava há
seis anos, como motorista de pesados.
Ao que tudo indica,
Casimiro Rocha foi vítima de um assalto, quando estava sozinho em
casa. Um homem, avistado junto ao carro da vítima alertou o senhorio
de Casimiro Rocha, que
chamou as autoridades.
Confrontado, o indivíduo - que vestia uma farque terá furtado do inte-

amigo de Casimiro Rocha
e foi libertado.
Foi o senhorio que
alertou uma segunda vez
as autoridades, depois de
ver sangue na maçaneta
da porta do emigrante
ram-se ao local e encontraram Casimiro Rocha
morto.
as autoridades detiveram
o indivíduo que tinha
sido avistado junto ao
carro de Casimiro Rocha,
suspeito de ser o autor do
homicídio do emigrante
Casimiro Rocha era
natural de Milhundos,
grado para a Bélgica há
seis anos, onde trabalhava como motorista .
O homem partilhava
mas nos últimos dias
encontrava-se sozinho,
pois o seu companheiro
de casa estava em Portugal, a gozar um período
lhos, um dos quais menor
de idade.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt
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Sérgio
Brochado

Como_Unidade
Hoje começo parafraseando D.
José Tolentino de Mendonça: “O que
nos está a acontecer e nos encontrou impreparados é uma metáfora
estupenda do que é vida. E a vida é
esse rio que corre e não a previsibilidade absoluta que tantas vezes nos
ocorre. É a surpresa e que leva a perguntar-nos qual a palavra que hoje
deve ser dita” e eu não poderia achar
melhor maneira de resumir porque

Nuno
Sousa

Mais pão e circo
para a mesa do canto

PUB

Enquanto o país rejubila com
jogos de futebol, contratações de
jogadores, férias de famosos e corridas de motas, vão morrendo pessoas
às dezenas em lares de idosos, um
pouco por todo o país. O já omnipresente novo coronavírus deixa a
descoberto as limitações da sociedade na proteção dos mais frágeis.
Aquilo que seria uma rede virtuosa

discordo da expressão “Nova Realidade”. O ser humano não tem, nem
nunca teve uma realidade estanque
e imutável, a humanidade tal como a
conhecemos hoje é em si o resultado
de um percurso e ao invés de ser um
resultado final é apenas o alicerce de
um futuro infinito.
O que hoje devemos discutir não
é o resultado desta evolução, mas
sim o que podemos construir sobre a
realidade de hoje e é essa a essência
da evolução humana. A existência da
Vida não tem um ponto inicial e provavelmente não terá um ponto final,
ela existe e perdurará no infinito,
apenas a nossa existência individual
(e física) é limitada no tempo. É
certo que vivemos um momento de
interrogação, mas é apenas um tempo que exige mudanças mais visíveis,
mais profundas e transversais. Neste
sentido é apenas uma mudança de
tempo ou uma mudança de época
como tantas outras houveram até
hoje.

Nestes momentos questionamos
e fortalecemos a nossa perceção de
comunidade, isto é, qual a nossa origem, quais os nossos valores, quais
os nossos objetivos e como queremos lá chegar. Isto implica que após
a reflexão cheguemos a decisões sobre vários aspetos da vida humana,
mas em boa verdade o que determina
qualquer decisão, seja ética, económica, cultural ou política é o Homem
e não as circunstâncias. Para que
seja bem compreendido, vou reforçar
esta ideia: o homem é o problema e
a solução.
Quando olho e penso sobre o que
nos rodeia, não consigo partilhar ou
sequer comungar das avaliações que
ouço. O problema da Humanidade
não é o Trump, ou o Bolsonaro, ou
o CHEGA, ou a Joacine, ou o Avante
ou a União Europeia… são os valores
humanistas desta época que estão
desadequados a uma existência
coletiva, aliás a noção de sociedade
é cada vez mais um conceito indi-

vidual e não um conceito coletivo.
Quando nos referimos à noção de sociedade, referimo-nos a um conjunto de valores básicos, que incidem
sobre vários aspetos da nossa vida
quotidiana, aceites e respeitados por
todos. A civilização começou com
a construção de uma vivência em
comunidade, assente na comunhão
de valores humanos, espirituais e
éticos.
Uma sociedade que celebra o seu
passado e projeta o seu futuro que
deve de incluir todos sem deixar
ninguém para trás. Os idosos são
a memória do nosso passado e as
crianças os sonhos do nosso futuro,
um mundo sem uns ou outros é um
mundo condenado a viver sem noção
da sua herança ou sem esperança no
amanhã. A construção de uma civilização é este processo de cimentar
a consciência do estar em comum
e promover a nossa vivência “como
um”.

de cuidados, rapidamente tornou-se
num braço armado político de quem
está no poder e um antro de cargos
de amigos para amigos, dizimando
qualquer planeamento de médio/
longo prazo pensado por técnicos
habilitados e capacitados, para seguir
com uma estratégia à deriva, gizada
(quando há estratégia) para ganhar
as próximas eleições. Toda a gente
sabe o que se passa, mas como em
tudo que engloba praticamente todos
os meios com poder político na sociedade, foi-se assobiando para o ar.
As várias Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS) que
existem pelo país fazem um trabalho
meritório de apoio aos mais desfavorecidos, seja com idosos e crianças,
seja com vítimas de doenças e maus
tratos. Mas são também, cada vez
mais, um braço político normalmente do partido que está no poder, ora
a nível local, ora a nível nacional.
Mais uma vez, uma ideia positiva
rapidamente foi capturada para
servir interesses de particulares. As

tragédias que vamos seguindo (este
é apenas um novo capítulo do que
vivemos nos incêndios de 2017, mas
noutra área) em direto, têm origem
evidente: falta de investimento e fracas lideranças das IPSS, nomeadas ou
eleitas em sufrágio controlado para
servirem de veículo de propaganda
em anos de eleições. É só isto. Tal
como acontece na Proteção Civil e
noutras entidades com baixa visibilidade.
Quando não há investimento é
ainda mais importante haver lideranças competentes e com conhecimentos técnicos que permitam
pensar e agir a médio/ longo prazo
controlando os gastos para aquilo que é essencial. Porque têm de
ser feitas escolhas. Quando não há
investimento e as lideranças são
fantoches, desprovidos de conhecimento e habilitações para o cargo,
cuja única competência é conhecer
as pessoas certas e cujo único objetivo é ser conhecido e ser tratado por
Sr. Presidente, temos a receita para

as coisas correrem mal. As lideranças
devem servir para orientar e liderar
pelo exemplo em tempos difíceis e de
incerteza. Liderar uma empresa, um
grupo ou uma coletividade, perfeitamente instalada e em “velocidade
de cruzeiro”, qualquer um o faz. E se
estivermos atentos, sempre que há
algo fora do comum, tudo se transforma em tragédia e fica à vista de
todos que apesar de os cargos estarem ocupados, estão-no apenas num
corpo presente despojado de intelectualidade, conhecimento técnico e
competência.
Não está a haver o escrutínio
necessário. Nós começamos a considerar normal que as pessoas morram
desta forma. Não é normal. E muito
mais pode ser feito. E não há responsáveis como em muitos casos. Na
Irlanda um ministro demitiu-se esta
semana porque esteve num jantar
que não cumpria as regras impostas
neste tempo de pandemia. Aqui morrem pessoas por negligência e não se
passa nada…
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EDITAL Nº2

(1)

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)
0
0
0
0
100
24
24
Escherichia Coli (N/100 mL)
0
0
0
0
100
24
24
Desinfectante Residual (mg/L)
0,5
0,6
24
24
200
0,50

Amónio (mg/L NH4)
Número de colónias a 22ºC (N/ml)
Número de colónias a 37ºC (N/ml)

sem alteração anormal
sem alteração anormal

2500
0
20

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

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)

11
<0,05
0
0
155
0
<6
6,7
<10
<1
<1
<1
<1
<0,5
0
<0,01
<0,001
36
<05
<0,001
74
<3
2
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
33,19
20,3
9,01
3,66
0,22
<1
0,324
0,141

Cloretos (mg/L Cl)
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)

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

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.

Foram assinados os primeiros quatro
protocolos para o fornecimento de refeições escolares gratuitas para o ano
letivo 2020/2021 a todos os alunos residentes no concelho de Paços de Ferreira, do pré-escolar ao 12º ano, incluídos
na rede das escolas públicas.
“Estes primeiros protocolos foram assinados com a Associação Paços 2000,
Associação de Pais do Centro Escolar de
Penamaior, Centro Escolar de Frazão/Arreigada e Centro Social e Paroquial de Ferreira, instituições que fornecem refeições
às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo de
ensino básico”, explicou a autarquia em
comunicado.
Os próximos protocolos assinados vão
ser os que abrangem os alunos do 2º, 3º ciclos e ensino secundário, “garantindo que
todos os alunos da rede de escolas públicas
do Concelho tenham acesso a refeições escolares gratuitas”.
diretamente 7.519 alunos e consequentemente milhares de famílias do concelho”,
tornando o concelho o primeiro do distrito do Porto a abranger todos os alunos do
pré-escolar ao 12º ano.

em 2021

-

teca Municipal de Paços de Ferreira
concluídas no início do próximo ano”,
adiantou a Câmara Municipal em comunicado. O orçamento da empreitada
supera os 150.000 euros.

<0,03

0

100

2

2

100

<0,03
<0,03

0
0

100
100

2
2

2
2

100
100

<0,03

0

100

2

2

100

(2)

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

100
100
100

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

-

(2)

(2)

% Análises Realizadas

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

(2)

Refeições gratuitas
para 7519 alunos

Obra está orçada em 155.000 euros

sem alteração anormal

(2)

50
<0,14
2
1
300
0
7
7,5
200
<10
3,9
<1
<1
<0,5
0

2º TRIMESTRE 2020 - 01
abril a 30 junho

Assinados protocolos com as escolas

-

-

11/08/2020
A Direção Técnica

(3) Níveis de verificação (alerta)

Daniela Lourenço

De acordo com a autarquia, a intervenção tem em vista “minimizar a degradação
do edifício, fruto de mais de duas décadas
de utilização”, bem como proporcionar
melhores condições de conservação do
espólio e maior conforto aos seus utilizaenergética.
“Atendendo à idade do imóvel e à necessidade de adaptação a um novo problioteca Municipal, intervindo na fachada,
cobertura, caixilharias e algumas zonas interiores”, adicionou o município de Paços
de Ferreira.
Segundo a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, a obra está orçada em
154.712,54 € e vai ser comparticipada em
85% por fundos comunitários.

Jornal Imediato
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PSD de Paços de Ferreira vai a eleições a 5 de setembro

Chega chegou a Paços de Ferreira

Duas listas na corrida à concelhia
Depois de terem sido
adiadas por falta de listas
candidatas, as eleições
concelhias do Partido Social Democrata (PSD) de
Paços de Ferreira, marcadas para 5 de setembro, já têm duas listas
candidatas, adiantou ao
IMEDIATO José Bastos,
atual presidente da Mesa

da Assembleia.
Uma das listas, encabeçada por Paula Gonçalves,
ex-deputada na Assembleia
mada. Segundo José Bastos,
existe ainda uma outra lista sinalizada, liderada por
Alexandre Costa, presidente da Junta de Freguesia de

Paços de Ferreira.
Contudo, José Bastos
sublinhou que as candidaturas estão abertas até
dois de setembro, três dias
antes do ato eleitoral. O
atual presidente da Mesa
da Assembleia vai encabeçar a única lista candidata
até ao momento à Mesa do
Plenário.

Recorde-se que, em junho, as eleições concelhias
foram adiadas por falta de
candidatos. Joaquim Pinto
DIATO que existia uma lista em preparação, mas que
esta entendeu que “o tempo era pouco para avançar”.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Júlio Morais assume funções de vereador
Júlio Morais assumiu
recentemente as funções
de vereador da Câmara
Municipal de Paços de
Ferreira, na sequência
da suspensão de mandato de Paulo Sérgio Barbosa, ex-vice-presidente
da Câmara Municipal.
Os pelouros deverão ser
conhecidos “dentro de
dias”, soube o IMEDIATO
junto da autarquia.

PUB

Recorde-se que Paulo Sérgio Barbosa já tinha

renunciado aos pelouros e
acabou, agora, por pedir a

Freamunde. É licenciado
cidade, pós-graduado em
Ensino de Artes Visuais no
3º ciclo do ensino básico e
secundário pela Universidade Católica Portuguesa.
Além de ter sido docen-

O Chega está a preparar o “arranque” da
construção concelhia em
Paços de Ferreira e teve
o seu primeiro jantar a
21 de agosto. A concelhia
vai ser oficializada na
convenção nacional do
partido.
Ao IMEDIATO, o “dinamizador” do Chega em
Paços de Ferreira, Carlos
Dias, adiantou que ainda

Pelouros deverão ser conhecidos “dentro de dias”

suspensão de mandato por
300 dias, que foi aceite na
última reunião de Câmara.
O novo vereador em
Paços de Ferreira, Júlio
Miguel Teixeira Morais,
tem 34 anos, é casado, pai

na convenção nacional

te na Escola E.B. 2/3 Caldas
das Taipas, o novo vereador foi líder da JS de Paços
de Ferreira, sendo mesmo
militante honorário da Juventude Socialista.
Júlio Morais integrou
a Comissão Política do
PS de Paços de Ferreira,
foi secretário da Junta de
Freguesia de Freamunde e
exercia recentemente funções no Gabinete de Apoio
à Vereação.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

do partido na Capital do
Móvel, mas que o núcleo
concelhio “vai ser orga-

nizado” e posteriormente
Nacional do Chega, a 19 e
20 de setembro, em Évora.
“Várias pessoas estão
envolvidas esta iniciativa.
Desde empresários a funcionários ligados a vários
ramos, reformados, desempregados e até estudantes.
Tiveram e têm ligações ao
associativismo, mas sem
grande passado político
porque nunca concordaram
com as políticas nos últimos 46 anos, quer a nível
nacional ou autárquico”,
rematou.

Raimonda

2 milhões de investimento
em novo lar residencial
Vai nascer um novo lar
residencial na freguesia
de Raimonda, um equipamento direcionado para
os cuidados aos idosos do
concelho, que vai garantir
a criação de mais 40 camas.

O equipamento terá
um investimento de cerca
de dois milhões de euros,
sendo 37,5 por cento desse
valor (750 mil euros) comparticipado com fundos comunitários.

Jornal Imediato
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Sénior é o 2.º mais idoso da região
“Liberdade” está patente até outubro

mostra de pintura
Direitos Reservados

Direitos Reservados

Direitos Reservados

Jovem da região representa

A ARTISTA COM O VEREADOR PAULO FERREIRA
CRISTINA FOI 1.ª DAMA DE HONRO DO MISS PORTUGUESA 2019

Portuguesa 2019. Segundo
a página do concurso, este
elege, desde 2011, “as mulheres portuguesas que representam o país nos principais concursos de beleza
internacionais” desde 2011.
Agora, Cristiana Silva
foi a escolhida para representar Portugal na competição internacional.

Cristiana Silva, jovem
natural de Freamunde,
vai representar Portugal
na 69ª edição do concurso Miss Universo, que vai
acontecer nos Estados
Unidos da América, em

A jovem é, assim, a 1ª
Dama de Honor do Miss

Alfredo Gomes de
Matos celebrou, a 23 de
agosto, o seu 105º animunde, é o segundo mais
velho da região, apenas
des, que soprou este ano
107 velas.
A Junta de Freguesia
de Freamunde deu os parabéns ao sénior, reconhecendo a sua longevidade e

o “marco incrível” que é o
seu 105º aniversário.
“Não é todos dias que
podemos homenagear uma
vida tão longa. É um marco
incrível e um orgulho para
a família, amigos e para a
nossa terra”, lê-se na publicação.
O freamundense é o segundo mais idoso da região,
atrás de Vitorino Fernananos celebrados a 6 de abril.

A Rota do Românico
lançou um vídeo promocional do seu mais recente polo, o Centro de
Interpretação da Escultura Românica (CIER).
Inaugurado a 25 de julho em Abragão, Penarios elementos pétreos
com decoração românica descobertos inesperadamente.

PUB

“O CIER apresenta,
como base do seu projeto
tituição parcial e hipotéti-

Direitos Reservados

Entrada é gratuita até setembro

NOVO PROJETO MUSEOLÓGICO DA ROTA EM ABRAGÃO

ca da fachada – destruída
em 1668 – da vizinha Igreja de São Pedro de Abragão, com base nos cerca
de 70 elementos pétreos

com decoração românica
descobertos, inesperadamente, em 2006, durante
os trabalhos do arranjo urbanístico do Centro Cívico

O Museu do Móvel,
em Paços de Ferreira,
tem patente até oupintura “Liberdade”,
com obras da autoria
de Margarida Maria
Costa, pintora natural
do concelho de Paços
de Ferreira.
Tendo desenvolvido
a sua formação na cidade, a artista apresenta
do, ainda que a vertente

“nunca tenha estado diretamente ligada à arte,
esta paixão sempre esteve presente ao longo da
sua vida”.
Segundo a Câmara
Municipal de Paços de
Ferreira, Maria Costa
“procura transmitir a
partir das suas obras,
com base numa técnica
mista, o expressionismo,
o cubismo, a liberdade,
transparecendo noções
de profundidade e luminosidade, utilizando
tinta acrílica e outros
materiais”.

de Abragão”, explicou a
Rota do Românico.
O monumento está
aberto de quinta-feira a
domingo, das 10 às 13 e
das 14 às 18, sendo que
às terças e quartas-feiras
funciona mediante marcação prévia.
Até 30 de setembro, a
entrada é livre para todos
sionais de saúde e bombeiros que operam nos
12 concelhos que a Rota
do Românico incluiu têm
acesso a entrada gratuita

A Câmara Municigou os Caminhos do
Rio Mau, um percurso
circular com a distânkm, que permite admirar as margens do
rio e contactar com a
natureza.
O percurso inicia-se
no Parque de Lazer da

freguesia de Rio Mau,
o “lugar ideal para estar em contacto com a
natureza, praticar exercício físico, fazer um
piquenique ou apenas
usufruir”, encorajou a
autarquia
O percurso é circular,
de pequena rota, com a
distância aproximada
de 7,6 km, e é considera-

Jornal Imediato
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João Costa vai abrir Jornadas da Educação de Lousada

Apoios mantiveram ainda 1.150 empregos

Feira está a chegar e

Escola pública em tempos
de crise

70 milhões criaram
450 postos de trabalho

é “mais importante que nunca”

O Secretário de Estado
da Educação, João Costa,
vai estar em Lousada na
abertura das Jornadas da
Educação, que vão acontecer a 9 e 10 de setembro
na Escola Secundária, com
o mote “Garantir a integridade da Escola Pública em

tempos de crise”.
A sexta edição do evento, é organizada conjuntamente pelo Centro de
Formação de Associação
das Escolas Sousa Nascente, Câmara Municipal de
Lousada, com o apoio da
CIM-Tâmega e Sousa.
2

11/08/2020

10:53

los, permitiram manter
cerca de 1.150 empregos e
criar cerca de 450 postos de
trabalho.
Os incentivos rondam
1.400.000 euros, montante a conceder ao longo de
cinco anos, o período de
investimento.

Primeiro Ministro visita
Capital do Móvel

PUB

JOB00452_AEPF_53_Capital_do_Movel_Cartaz_A3_2_05-08-2020.pdf

A Câmara Municipal de
Paredes, numa nota enviada à imprensa, deu conta
de que celebrou cerca de
21 contratos de investimento desde 2018, que se
traduzem em mais de 70
milhões de investimento
no concelho. Os protoco-

C
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MY

CY

CMY

O primeiro-ministro
português, António Costa, vai marcar presença
na 54ª edição da Feira
Capital do Móvel, organizada pela Associação
Empresarial de Paços
de Ferreira (AEPF) para
mostrar o que de melhor
se faz na área do mobiliário no concelho.

K

O IMEDIATO sabe que
António Costa vai visitar a feira, com cerca de
50 expositores de móveis
do concelho de Paços de
Ferreira, durante um dos
primeiros dias do certame,
que vai decorrer entre 5 e
13 de setembro, no Centro
de Congressos da Alfândega do Porto.
Na altura em que a edição da feira foi anunciada,
o IMEDIATO esteve à conversa com Filipa Belo, diretora-executiva da AEPF,
do Móvel é, este ano, “mais
importante que nunca”,
devido aos impactos da Covid-19 teve – e ainda tem no setor do mobiliário.
“Passamos um momento difícil, mas temos de
ver uma boa oportunida-

de aqui. O governo está a
lançar medidas de apoio
ao consumo interno, é
um bom momento para
mostrar o que é nosso e a
qualidade do nosso mobiliário”, frisou.
Durante os nove dias
do evento são esperados
naquele espaço 15.000 visitantes, um deles António
Costa, que vão contemplar
o mobiliário dos cerca de
50 expositores pacenses,
números que, segundo Filipa Belo, são “semelhantes às previsões do ano
passado”.
A diretora executiva da
AEPF adiantou ainda que
o Centro de Exposições da
Alfândega do Porto “reuniu reações bastante positivas entre o público e os
empresários pacenses” na
edição.
O edifício, com cerca
de 6 mil m², tem “espaço
a distância de segurança
entre os visitantes” e ainda “corredores largos para
lação”, rematou a diretora
executiva.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt
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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

Edital

Cont. 932 323 700
Vanda Campos

Rua António Matos, Nº 50

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

T.255 891 581 - 2762@solicitador.net

Compro os seus móveis antigos armazenados. Apenas clássicos ou
rústicos. Vou buscar os móveis ao local.
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

delegados:
do articulado no Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual
teamento n.º 6/97, Processo de Loteamento n.º 12/93, sito em S. Domingos,
Imobiliária, Lda.

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

Reta de Carvalhosa
Cont. 917 822 593

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

é de teor favorável.

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

TANOARIA
MAIA

reira.pt.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 17 de agosto de 2020.
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira, Dr.

Quartos ao mês no centro de Paços de Ferreira - 150 euros/mês - Só Homens
Cont. 964154050

ARTESANATO EM MINIATURA
MUSEU DA TANOARIA

Limpezas Tei xeira

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

Edital

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

Para marcação: Manuel Maia - 916 870 267

delegados:
do articulado no Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual
-

AT - ANTÓNIO TORRES

é de teor favorável.

reira.pt.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 21 de agosto de 2020.
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira, Dr.

ConvoCatória
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º do Compromisso, tenho a

Edital

Geral, a efetuar no dia 11 de Setembro de 2020 (sexta-feira). pelas 17h30m,

Edital
delegados:

delegados:

do articulado no Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual

do articulado no Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual

Loteamento n.º 69/96, Processo de Loteamento n.º 10/95, sito em Condomi-

Loteamento n.º 4/1997, Processo de Loteamento n.º 1/1996, sito em Ribas,
Geral de Saúde (distanciamento social e uso obrigatório de máscara).

Agostinho Martins Costa.

Alexandra Lopes Neto.

sembleia funcionará trinta minutos depois (18:00m), no mesmo local, com
é de teor favorável.

é de teor favorável.

reira.pt.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 21 de agosto de 2020.
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira, Dr.

A Presidente da Assembleia-geral
Drª Lúcia Manuela de Sousa Ferreira Nunes Marinheiro
OBS - 1) A Ata constante no ponto 1, assim como o Relatório de Atividades e Contas e o
2) De acordo com os artigos 23.º e 7.º, alínea K, do Compromisso, só podem participar e

reira.pt.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 21 de agosto de 2020.
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira, Dr.
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A IDADE IDEAL PARA O SEXO

PALAVRAS CRUZADAS

Carneiro
Algumas mudanças que deseja para a sua
carreira terão mais chances de concretização.
Evite o stress por problemas de rotina.

Touro
A união está protegida e o diálogo será um bom
aliado para fortalecer a vida do casal.

Caranguejo
Pode surpreender os chefes e colegas com
ideias inovadoras. Aposte em conversas descontraídas para atrair alguém especial.

Leão
Fique atento às oportunidades e use os seus
talentos para conseguir uma promoção. No
romance, muito carinho e sintonia.

Virgem
Explore a sua experiência para brilhar no
trabalho. Terá bons momentos com a família,
desde que não abuse nas críticas e exigências.

Balança
Participe mais nos debates e, se procura
pode ajudar. Aposte no charme discreto.

Escorpião

Decorria uma palestra sobre o
relacionamento do casal, quando o
palestrante diz:
- Dê um passo em frente quem
aqui é mandado pela sua mulher!
De todos os presentes só um
não deu um passo em frente. Então
o palestrante perguntou-lhe:
- Ei, você aí? Por que é que não
deu um passo em frente?
E ele respondeu:
- Não fui em frente porque a miparado.

de valorizar a segurança que a união traz.

Respeite as normas e evite bater de frente com
os chefes para evitar problemas. Clima quente
e sensual na intimidade.

Capricórnio
Respeite o desejo de se isolar e procure um
lugar tranquilo para cumprir as suas tarefas.
Pode envolver-se num romance secreto.

Aquário
É melhor controlar as suas reações e reagir de
leve às críticas para não terminar em zanga. A
vida a dois deve seguir sem muitas novidades.

Peixes
Ótima sintonia com colegas e amigos. Troque
ideias com os colegas, pois isso será bem positivo para os seus projetos.

melhor sexo aos 26 (mulheres) e 32
(homens), então os entrevistados
com mais de 50 anos responderam
lhor sexo aos ... 46 anos!
Portanto, se tem vinte e poucos
anos, vá com calma, esqueça as
boates, concentre-se na carreira e
nal ainda está a vinte anos do melhor sexo. Se tem quarenta e cinco
anos, parabéns: está a um ano de
viver algo realmente fantástico.

Anedotas

É melhor não fazer negócios com gente muito

Sagitário

comendado pela Happify Daily, que
defende uma vida feliz em família.
E se os entrevistados com menos

O sujeito estava tranquilo na
sua barraca a vender melancias e
gritava:
- Olha a melancia, boa e barata,
apenas 5 euros cada.
Nisto, chega um homem enorme, de quase dois metros de altura,
tipo 4x4, e diz:

- Ó amigo, 5 euros tá muito
caro... nem quero saber... só vou
levar metade, pode cortar aí.
O coitado, apavorado diz ao homem:
- Olhe senhor, eu não sou o dono
da barraca e não posso cortar... mas
o senhor aguarde um instante que
o patrão está ali à frente noutra
barraca e eu vou lá falar com ele.
Se ele autorizar, eu corto a melancia pró senhor.
Dito isso, saiu para falar com o
patrão, só que não reparou que o
homem foi atrás dele. Chegando lá
ele disse ao patrão:
- Ô patrão, está ali uma besta
quadrada que só quer comprar metade de uma melancia...
Quando de repente se virou pra
complementou.
- E este cavalheiro aqui, vai levar a outra metade!..

HORIZONTAIS
1. País africano. Corredor que alguns navios têm à popa.
2. Criar ovos. Misturado ou preparado com ópio. 3. Árvore
tropical, cuja madeira é muito apreciada em marcenaria.
Disk Operating System. 4. Hora de descanso. «A» + «o». 5.
Caule. Bafejar. 6. Rebordo do chapéu. Los Angeles. Sódio
(s.q.). 7. Abreviatura de knock-out. Vítor (...), novo chefe
de gabinete de António Costa. 8. Grupo circular de ilhas de
Papão. Ondulação forte do mar, própria da costa ocidental

VERTICAIS
1. Redução de maior. Moeda do Bangladesh. O mantra mais
importante do Hinduísmo. 2. Avenida (abrev.). Rapper
para observação ao microscópio. Trabalho literário, cientíPortugal. 5. Gran Turismo. Tens a natureza de. 6. Antigo
horizontal da charrua. Interjeição de chamar ou saudar.
Rádio (s.q.). 8. Graceja. Limalha. Variante do pronome “o”.
9. Que ou aquele que dá. Elemento que exprime a ideia de
entre. 10. Passado. Autoridade Nacional de Comunicações.
11. Exposição. Condutor de palanquim, na Índia (Norte).

Teste Lógica
O que é impossível levantar do chão??

SOLUÇÔES

Aposte num charme discreto para atrair quem

Há muito tempo que é clara a
relação que o sexo e a idade têm
entre si e não é preciso ser um
cientista para o provar. É comum
periência de que quanto mais velha
uma pessoa é, maior é a qualidade
da sua vida sexual.
Agora, os investigadores foram
mais longe: decidiram determinar
a idade exata em que as pessoas de
ambos os sexos disfrutam do melhor sexo da sua vida. Uma tarefa
ambiciosa?... talvez sim, mas existe
algo impossível para os cientistas
que desejam obter uma bolsa? Aparentemente não. O estudo foi en-

Teste Cultural: 1-b;2-a;3-c;4-c; 5-a; 6-b; 7-b; 8-c.
Cruzadas: Horizontais: 1. Mali. Jardim. 2. Ovar. Opiado. 3. Mogno. DOS. 4.
Sesta. Ao. 5. Talo. Soprar. 6. Aba. LA. Na. 7. Ko. Escária. 8. Atol. Anca. 9.
Abluir. Tom. 10. Ogre. Calema. 11. Meante. Or.
Verticais: 1. Mor. Taka. Om. 2. Av. Sabotage. 3. Lamela. Obra. 4. Iroso. Ellen. 5. GT. És. 6. Jonas. Coice. 7. Apo. Olá. Ra. 8. Ri. Apara. Lo. 9. Dador.
Inter. 10. Ido. ANACOM. 11. Mostra. Amal.
Lógica: A sombra.

Gémeos

Teste Cultural
1 – A “Manneken Pis”, estátua
de um menino a urinar, está
em que cidade:
a – Copenhaga
b – Bruxelas
c – Berlim

3 - Que grupo de homens foi
constituído para proteger o
imperador romano:
a – Gurkhas
b – Guarda Suíça
c – Guarda Pretoriana

5 – De que país é lema nacional a expressão latina “E
pluribus unum”:
a – EUA
b – Itália
c – EUA

7 – Qual é o último livro do
Novo Testamento da Bíblia
Cristã:
a – Êxodo
b – Revelação
c – Salvação

2 - Em 1932, o Reino de Hejaz
e Nejd uniu-se a Al-Hasa e
Qatif para formar que país:
a – Arábia Saudita
b – Iraque
c - Jordânia

4 – Qual dos seguintes venenos é também um elemento
da tabela periódica:
a – Cianeto
b – Estricnina
c - Arsénico

6 – Qual dos seguintes produtos é tradicionalmente

8 – Qual dos seguintes metais
tem como símbolo químico
o Au:
a – Prata
b - Mercúrio
c – Ouro

a – Queijo
b - Charuto
c – Vinho
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Revolução no Plantel com muitos reforços

Paços contrata ao Real Madrid, Flamengo
e Vasco da Gama
O FC Paços de Ferreira parece disposto a
evitar os erros da época
passada, em que os fa-

POR JOSÉ CASTRO
Coach pessoal & organizacional

Estimados leitores
Na sequência do artigo anterior onde sucintamente se explicava o
“Processo de Coaching”
abordo hoje os dois principais tipos de “Sonhos”
do Ser humano.
O primeiro é o chamado “Sonho” Pessoal.
Quando falamos em “Sonho” Pessoal entendemos
que é algo que o cliente
deseja e que só depende
de si (gerir emoções, emagrecer, deixar de fumar,
fazer exercício físico, melhorar relacionamentos,
etc). O caminho para a sua
concretização passa por
um elevado autoconhecimento e discernimento. A
razão disso é que a “parte
racional” quer atingir algo
mas não é acompanhada
pela “parte emocional”.
O “Sonho” Pessoal só se
concretiza quando todo
o Ser, “consciente” e “inconsciente” entram em
“ressonância”.
O segundo, é o chamaNeste caso, a sua concretização normalmente não
depende apenas de si próprio. Claro que os requisitos pessoais da situação
anterior têm de ocorrer,
mas é preciso algo mais.
O “Sonho” Profissional
zer “ressonância” com os
“Sonhos” dos clientes,
o seu “Sonho” tem de ser
partilhado, compreendido e aceite como uma
mais-valia pelos demais!
Aqui, exige-se elevadas
competência relacionais,
assim como utilização da
inteligência emocional
e espiritual para passar
entusiasticamente o seu
“Sonho” e prosseguir em
frente.
nho?
Não perca o próximo
artigo de “Coaching…para
quê?”
Até lá, aprecie Viver

do plantel deixaram o
até ao mercado de janeiro.
A fazer fé pela origem
dos reforços já conhecidos, a política é agora a
de recrutar atletas de um
nível competitivo superior e com mais garantias
de qualidade.

São já conhecidas as
contratações dos guarda-redes Jordi (Vasco da
Gama) e Michael (Atlético
Mineiro); dos médios Martin Calderon (Real Madrid)
e Bruno Costa (Portimonenses) e dos avançados
Lucas Silva (Flamengo),
Luther Singh (SC Braga),
Pedro Martelo (Deportivo
Corunha) e João Pedro (Vitória SC). Para além destes,
também o defesa esquerdo
David Sualehe (Farense)
deverá reforçar os Castores, que têm no regresso de

João Amaral (Lech Poznan)
outra mais valia importante para a temporada que
começa a 20 de setembro.
A equipa pacense já disputou um jogo de preparação, vencendo o SC Braga
B, por 3-1, com um golo de
Hélder Ferreira e um bis
de Douglas Tanque. Este
sábado de manhã a equipa
desloca-se a Braga para defrontar em jogo-treino uma
das equipas mais fortes da
Liga. Um bom teste para
este Paços que aposta forte
para a tranquilidade.

Telmo Mendes

Coaching…
para quê? (68)

OS NOVOS REFORÇOS DO FC PAÇOS DE FERREIRA

Plantel reforçado
no arranque da pré-época
GUSTAVO

CASSIANO

DAVID

MATEUS

aquisições do Futebol Clu-

nua a preparar o arranque da próxima época,
quando fez já novos
reforços à equipa, que
vai disputar a época
2020/2021, sob o comando técnico de Pedro Ribeiro.

por um ano do Grêmio Esportivo Anápolis, os três
atletas vêm com opção de
compra.
Gustavo vem reforçar
o lado extremo do campo,
enquanto David e Cassiano
vão reforçar a defesa.
Além dos três brasileiros, o clube contratou

Gustavo, David e Cassiano, são três das últimas

ainda Mateus, avançado
que vestiu a camisola do
Boavista na época passada,
assina contrato de um ano
com o clube rubro-negro.
Os trabalhos em equipa
já começaram no Municipal 25 de Abril e o FC Pecom a pré-época, recebendo em casa o Santa Clara,
dos Açores.

Jogo amigável com o FC Infesta é já no sábado

SC Freamunde prepara o regresso
O SC Freamunde vai
arrancar o Campeonato
Elite Pro-Nacional da
(AF) do Porto frente ao
Rebordosa AC, a 20 de
setembro, pelas 15:00.
Com o plantel ainda por
fechar, o clube anunciou
várias contratações.
Uma nota do clube é
possível ler que o jogo de
partida na competição,

sorteado a 12 de agosto
pela AFP, “desafiante”,
para uma época que se prevê “atípica e difícil” devido
aos constrangimentos causados pela Covid-19.
Os azuis e brancos vão
ter receber em casa o Futebol Clube Infesta para
um jogo amigável de pré-época, agendado para
este sábado, 29 de agosto,
às 10:00.
O clube, ainda que não

tenha o plantel fechado, já
anunciou aos adeptos várias contratações, entre as
quais Marco André (ex Tirsense), João Sousa e Beirão
(ex Valadares), Fonseca (ex
Aliados), Migas e Edu Santos (ex Rebordosa).
Os azuis e brancos vão
ser reforçados ainda por
Miranda (ex Marco), Henrique Azevedo (ex Régua) e
Tshabalala (seleção angolana de Sub 21).

Direitos Reservados

NG
COACHI
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SC FREAMUNDE VAI FAZER O PRIMEIRO JOGO DA PRÉ-ÉPOCA
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Retoma do desporto

Quatro equipas vão disputar o título

Testes à Covid-19? Apenas conforme
o risco da modalidade e da zona

Juventude Pacense homenageia
sócio n.º1 com torneio

A Direção Geral da
Saúde (DGS) divulgou
um conjunto de orientações para a retoma das
diferentes modalidades
desportivas. A grande
novidade: os testes à
Covid-19 apenas vão ser
feitos conforme o risco
de transmissão da modalidade e a situação pandémica da região.
A autoridade de saúde definiu ainda o nível
de risco de transmissão
das modalidades, expli-

citando quais as de alto e
médio risco. Por exemplo,
em “modalidades de risco”
como a patinagem artística de pares, a acrobática, o
polo aquático e várias artes
marciais os atletas têm de
ser testados à Covid-19
até 48 horas antes de uma
competição.
Já no nível médio estão
vários desportos populares na região: o futebol, o
futsal, o hóquei em patins
e o andebol, cujos atletas
e vão passar a fazer testes
aleatórios até 48 horas an-

tes da competição, em casos de jogos entre equipas
de zonas com transmissão
comunitária ativa.
De acordo com a orientação da Direção Geral de
Saúde, a entidade gestora
do espaço onde decorra a
prática de desporto ou competições, assim como as federações e os clubes, devem
elaborar e implementar um
plano de contingência próprio para a Covid-19, com
informações como a idenno e competição ou a área

de isolamento e circuitos a
adotar perante um caso suspeito de Covid-19.
A DGS publicou ainda
outras medidas, como a
limpeza e desinfeção de
todos os espaços, materiais
e equipamentos utilizados no decorrer da prática
de desporto, utilização de
máscara e distanciamento
de pelo menos dois metros
fora de treinos e outros
momentos desportivos, e a
proibição de realizar treinos de equipas diferentes
no mesmo espaço.

Escalão de Juniores

Momento histórico leva Rebordosa AC ao Campeonato Nacional
guesa de Futebol. Este é um
feito histórico para o clube,
que há dois anos estava na
2ª Divisão Distrital.
O presidente do clube,

que a equipa nunca esteve
numa divisão tão elevada.
“Foi um trabalho incrível
da equipa técnica e dos jo-

PUB

A equipa Sub19 do Rebordosa Atlético Clube
(AC), clube de Paredes, vai
disputar a 2ª Divisão Nacional da Federação Portu-

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

gadores”, considerou. “ E
daqui para a frente vamos
desenvolver as armas que
temos”, prometeu o presidente.

O C. D. C. Juventude
Pacense vai lançar, a 11 e
12 de setembro, o Torneio
António Augusto D. Matos. E tem três objetivos:
divulgar a modalidade
“ao mais alto nível”, fomentar a preparação das
equipas e homenagear os
sócios-fundadores.
Nos dois dias do torneio,
vão disputar o troféu três
equipas além do Juventude Pacense: Futebol Clube
do Porto, Hóquei Clube de
Braga e Riba D’Ave Hóquei
Clube, sendo que as partidas vão decorrer no Pavilhão Municipal de Paços de
Ferreira, ainda com a incerteza de que se haverá público nas bancadas ou não.
“A Direção do Juventude
Pacense tem três objetivos
major com a organização
deste torneio: divulgar a
modalidade ao mais alto
nível, fomentar a preparação das equipas com vista á

participação nas respetivas
e mais importante, homenagear os sócios-fundadores desta grande instituição”, divulgou o Juventude
Pacense.
O nome do torneio foi
escolhido como forma de
homenagear António Augusto D. Matos, o sócio nº1
do Juventude Pacense. “Foi
graças ao altruísmo e á dedicação destas pessoas que
o nosso clube nasceu, deu
os primeiros passos rumo
ao que é hoje”, considerou
a direção do clube pacense.
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Miguel Oliveira ven-

PUB

Cartoon

prova no Mundial
de Moto GP!

algo bem português…

O quê?!

Só ultrapassarmos
sob pressão…

