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Anúncio feito pelo Governo, que não anunciou valor da redução.

A41 e A4 vão ter

PUB

O Governo está a estudar a redução do preço
das portagens em oito
autoestradas de zonas
do Interior e de baixa
densidade, que incluem a
A41, também conhecida
como Circular Regional
Externa do Porto (CREP),
e a A4, que liga o Porto a
Vila Real.
Contudo, a ideia já paira desde o início do ano,
tendo agora o executivo de
António Costa adicionado a
A41 à lista, depois do mote
para a mudança do preçário
ter sido dado pelas Câmaras Municipais do Porto e
série de medidas para desviar o tráfego de veículos
pesados da Via de Cintura
Interna (VCI).
Passam, assim, a ser oito
as autoestradas contempladas pela medida, mas
os descontos não vão ser

iguais em todas, sendo que
o Ministério das Finanças
ainda está a avaliar a redução, tendo também em
conta a pandemia de Covid-19 e o “murro” que deu
nas contas das empresas e
famílias.
A ideia do Governo,
numa iniciativa liderada
pelo Ministério da Coesão
Territorial, mas que embarca também as Finanças
e Infraestruturas, é atribuir
mais descontos a quem recorre mais vezes às autoestradas escolhidas.
Em fevereiro, estava
prevista uma redução de
20 a 25% na fatura mensal
dos utilizadores regulares
das autoestradas incluídas,
sendo que os ligeiros (categoria 1 e 2) teriam direito a
um desconto de 20% a partir do 8º e até ao 15º dia,
aumentando esse desconto
para 40 dias se estes circulassem mais de 16 dias.

Contudo, devido a dúvidas levantadas por autarcas relativamente ao
modelo de funcionamento,
do na versão mais recente
do Governo, não se conhecendo ainda os seus detalhes.
“O desconto não é igual
em todas as autoestradas.
Não será atribuído o mesmo desconto, nem serão
os mesmos beneficiários,
esclareceu o Secretário de
Estado das Infraestruturas,
Jorge Delgado, ao Jornal de
Notícias.
No ano passado, a A41
registou uma média de
19,9 mil veículos por dia, o
que representam cerca de
7.263.500 veículos. A pandemia de Covid-19 trouxe
uma quebra no tráfego nas
autoestradas de 46% de
abril a junho, comparando
com os mesmos dados referentes ao ano transato.

Empresa de transportes prevê
“grande poupança”
Empresas de transporte
antecipam “grande poupança” com a redução das
portagens
O IMEDIATO quis perceber os impactos que a redução do preço das portagens na A41 e A4 pode vir
a trazer para uma empresa
que faça da estrada – neste
caso a autoestrada – o seu

ganha-pão.
Assim, Nuno Salgado,
responsável pela qualidade e manutenção da
Transportes S. Luís, uma
empresa de transportes
sediada em Paredes com
uma frota de cerca de cem
viaturas, considera que a
redução das taxas vai permitir “uma poupança mui-

Com vários clientes internacionais, o representante explicou ao IMEDIATO que a empresa utiliza
as duas autoestradas da
região que vão ter redução
de taxas para dois objetivos distintos.
“Utilizamos bastante a
A41, porque estamos aqui
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Custos de utilização das vias representam 5% do despesa em algumas empresas

Editorial

descontos em 2021
to ou para os lados de Viana
recorremos a essa autoestrada e, ainda que as taxas
sejam um pouco elevadas,
não procuramos uma rota

lação, considera o responsável pela qualidade e manutenção, que estima que,
com a descida das taxas,
a sua empresa equacione
passar para lá ainda mais
riamente utilizada pela
nais, que representam uma
autoestrada permite entrar

demia de Covid-19 trouxe
uma queda na ordem dos
60% nos serviços da empresa, sendo que a maior
queda aconteceu a nível

grandes clientes internacionais que, nesta primeira
vaga, pararam completamente, o que força também
a uma paragem nos trans-

ainda que com algumas
Agora, a retoma é notória e não se planeia
uma segunda paragem no
inverno, que pode trazer
consequências fatais a
tante prudentes quanto ao
agora ninguém vai poder
parar”, anteviu Nuno Sal-

Salgado contou que a pan-

Desemprego
aumenta, custos
mantêm-se

Transportes são 5% dos custos
A decisão anunciada
pelo Governo de reduzir os
custos na A41 é vista por
Rui Carneiro, presidente da

em alguns casos cerca de 5%
com vários camiões a circular diariamente na A41 e na
elevadíssimos para os nos-

como “uma mais valia para
e da região”, sendo ainda

to antigo do município de
Paços de Ferreira e da Asfoi salientando sempre
que tivemos reuniões com
responsáveis do Governo”,
explicou Rui Carneiro ao
Segundo este responsável, os custos associados
aos transportes têm nas
cativo, podendo representar

Ainda na prossecução
desse objetivo, Rui Carneiro diz que aproveitou a
ida do Primeiro-Ministro e
à Feira Capital do Móvel, a
quem pediu, na intervenção
pública que fez no evento,
que tivessem em conta “os
custos da eletricidade, dos
combustíveis e os custos
ligados aos impostos sobre
viam ser revistas nesta fase
de pandemia para não sobrecarregar os empresários

didas que apoiassem os em-

esteja a ser levada a sério
pelo governo”, criticou a

com “grande importância
na dinamização e promoção da nossa economia
no de Sousa considerou a
situação “ainda mais complexa” porque a Associação
Portuguesa das Sociedades
Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com
Portagens (APCAP) anunciou quebras superiores a
45% de circulação e tráfego
tos, no trimestre de abril a

de pandemia - uma delas “a
suspensão do pagamento
de portagens para viaturas
comerciais que diariamen-

Segundo dados do Re-

-

Nacional de Autoestradas,
referidos na nota de imprensa, no 1º trimestre de
2018 circularam cerca de

mas diz-nos a experiencia
do dia-a-dia que muitas
empresas estão e ponderam continuar a evitar as
autoestradas para reduzir
custos operacionais ao lidarem com um forte e difícil crise económica, como
a que estão a atravessar”,

miu publicamente “a sua
indignação” com o Gopondido ao seu apelo para
reduzir as taxas na A4.
“O presidente da Câmafesa intransigente da Maia
e do Porto na defesa dos
interesses da região e dos
não pode deixar de lamentar profundamente que as
os alertas que tem feito ao
governo sobre a A4 continuem sem resposta”, lê-se

meiro-ministro, António
Costa, uma missiva onde
apelava à aplicação de me-

Contudo, cinco meses
contacto, indício ou sinal,
de que esta preocupação
com as empresas de uma
das regiões mais frágeis

por dia, “um movimento

delense, a A4 é uma estrada

A redução das taxas de portagem na
A41 e A4 não poderá passar mais uma vez
de mera expetativa eleitoralista, mas sim
de uma efetiva ajuda a todos os seus utiquer falamos de um benefício, porque do
que efetivamente se trata é de normalizar
o preço pelo uso de um serviço de utilidade pública e que deveria estar equiparado
a outros para os quais o estado tem criado
de que o desemprego na região subiu 30%
desde fevereiro - uma subida acentuada que
não tem apenas a crise pandémica como suporte - reforça a ideia de que o governo tem
que ajustar o preço dos serviços à realidade
atual e que, muito provavelmente, a situaNão adianta fazer promessas demagógicas
sem que aqueles que estão a levar com a
crise sintam algum alívio nos seus bolsos

“A A4 tem grande importância na nossa economia local
e regional” - Antonino de Sousa
O presidente da Câma-

Paulo Gonçalves | Diretor
paulogoncalves@imediato.pt

preço por uma botija de gás; que temos dos
preços mais elevados da europa na energia
elétrica; que Portugal é o terceiro país mais
que nas comunicações (telecomunicações,
internet), os preços em Portugal estão 20%
acima da média europeia; que o preço da
gasolina é substancialmente superior ao
tatamos o porquê de rapidamente a crise
o preço das portagens seria apenas um pequeno passo na longa distância que nos
Pela região, as preocupações ambientais
pelas descargas nos rios Ferreira e Sousa podem ter um impacto importante se

o assunto parece não incomodar os responsáveis pela situação, que seja um puxão de
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Homem terá sido vítima de doença súbita

Disse às autoridades que tinha sido atingido
por um assaltante

Dá tiro no pé e inventa assalto

Um homem de 80 anos
morreu na sequência de
um violento despiste de
de do passado dia 22 de
setembro, em Gandra,
Paredes, a poucos metros
de casa. Ao que o Jornal
IMEDIATO apurou o homem poderá ter sido vítima de doença súbita.
O acidente aconteceu
na Rua Alberto Coelho Moreira, no lugar de Vilarinho
de Cima. Ao que foi possível apurar, o octogenário
seguia sozinho no carro,
numa zona reta da estrada
quando, em circunstâncias
ainda não apuradas, entrou
em despiste. O carro conduzido pelo homem - que
ao que tudo indica poderá
ter sido vítima de doença

Direitos Reservados

contra poste

CARRO EMBATEU CONTRA POSTE ELÉTRICO

súbita - embateu violentamente contra um poste de
eletricidade, fazendo com
que a estrutura quebrasse e
caísse sobre o muro de uma
habitação, sem provocar
danos na casa.
Quando os Bombeiros
Voluntários de Baltar che-

garam ao local, encontraram o idoso encarcerado
pelas pernas, no interior da
viatura. “À nossa chegada,
a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e
encarcerada. De imediato
procedemos à sua remoção
para podermos dar início às

manobras de reanimação”,
relatou Manuel Duarte,
adjunto do comando dos
Bombeiros Voluntários de
Baltar.
A vítima foi socorrida
pelos Bombeiros e pelas
equipas da viatura médica
de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa e do suporte imediato de
vida (SIV) de Valongo, mas
o óbito foi declarado no local. Foi depois transportada
para a morgue do Hospital
Padre Américo.
Esteve ainda no local
uma patrulha da GNR de
Lordelo e uma equipa do
Núcleo de Investigação a
Acidentes de Viação que investiga agora os contornos
do acidente.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

Um homem de 27
anos foi atingido com
um tiro num pé, na
noite do passado dia
13 de setembro, na
sua habitação em Crocontou às autoridades
que tinha sido vítima
de uma tentativa de assalto, mas ao que o Jornal IMEDIATO apurou,
depois de ter disparado
acidentalmente um tiro
de uma arma que estava a manusear.
O alerta para o incidente foi dado pelos vizinhos, depois de terem
ouvido um disparo, que
chamaram as autoridades, apesar do homem não

Quando a GNR de Penafiel chegou ao local,
o indivíduo contou que
tinha surpreendido dois
homens, encapuzados,
que tentavam arrombar a
janela da sua habitação e
que foi atingido a tiro por
um deles.
Apesar dos relatos da
vítima, o Jornal IMEDIATO sabe que as autoridades estão a investigar
a possibilidade de se ter
tratado de um acidente
para o qual, por razões
ainda não apuradas, o homem inventou a história
da tentativa de assalto,
que vai ser investigada
pela Polícia Judiciária.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

Fez-se passar por conhecido das vítimas

Rouba peças de ouro a casal
Homem de 54 anos estava proibido de se aproximar da casa da progenitora

Preso duas vezes numa semana por agredir a mãe de 80 anos
Um homem de 54 anos
foi detido no passado dia
14 de setembro pelos
elementos do Núcleo de
Investigação e Apoio a
-
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depois de vários episódios de agressão e ameaças à mãe, uma idosa de
80 anos, sempre que esta
se recusava a dar-lhe dinheiro para alimentar o
vício do álcool.
O indivíduo, com dependência de álcool, foi
colocado em prisão preventiva, visto estar proibido de se aproximar da
mãe, quando foi detido

pela segunda vez pelas
autoridades.
As agressões e ameaças
foram denunciadas pela
idosa há cerca de um mês.
Às autoridades relatou os
maus tratos e ameaças que
homem de 54 anos com
quem residia e que depenViolento e com problemas
de alcoolismo, o homem
maltratava física e psicologicamente a progenitora, a
quem ameaçava de morte,
fazendo uso de facas, para
a obrigar a entregar-lhe
todo o dinheiro que tinha,

para alimentar o seu vício
do álcool.
No passado dia 9 de
setembro, o indivíduo foi
detido pelos elementos do
Núcleo de Investigação e
(NIAVE) da GNR de Penasódio de ameaças de morte
e agressões à mãe e às irmãs, com recurso a arma
cou proibido de se aproximar da casa que partilhava
com mãe, controlado por
pulseira eletrónica.
Mas nem a medida imposta pelo tribunal impediu o homem de regressar

a casa da mãe, para repetir
as agressões e as ameaças.
Apesar de estar sozinha,
a mulher conseguiu alertar as autoridades, que se
deslocaram ao local e detigrante delito, depois deste
ter repetido as ameaças de
morte, na presença dos militares.
Novamente detido, foi
presente a novo interrogatório colocado em prisão
preventiva e encaminhado para o estabelecimento
Prisional de Santa Cruz do
Bispo.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

Uma idosa de 82 anos
foi assaltada na sua residência em Raimonda,
Paços de Ferreira, por
um homem que se fez
passar por familiar de
um casal amigo da mulher e lhe conseguiu lede ouro.
A idosa foi abordada por um homem, no
exterior da sua casa, situada em Raimonda que
a chamou pelo nome e
perguntou-lhe se não se
lembrava dele, dizendo
bem conhecido da octogenária.
Disse-lhe depois que
ia abrir uma ourivesaria

e perguntou à mulher se
tinha ouro antigo. Ela
mostrou-lhe três anéis
de ouro que trazia nos
dedos e, de imediato, o
indivíduo pediu-lhe para
os deixar fotografar ao
que a mulher acedeu,
acompanhando-o ao carro. Enquanto o homem
apreciava os anéis, o marido da idosa aproximou-se e o ladrão apercebeu-se que este trazia um
pediu-lhe também para o
fotografar. Já com os três
sua posse, o assaltante
meteu-se no carro e colocou-se em fuga.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt
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15 elementos das estruturas concelhias do
Vale do Sousa do Partido Socialista (PS) foram
eleitos para integrar a
Comissão Política da
Federação Distrital do
PS/Porto, durante o XIX
Congresso da Federação,
que decorreu em Matosinhos no passado dia 12
de setembro. Da região,
destaque para a concegeu seis membros para a
Comissão Política Distrital e um elemento para a
Comissão Federativa de
Jurisdição que, por inerência, passa a fazer parte também da Comissão
Política Distrital.

-

-

Porto, decidiu nesse senti-

JOCELINO MOREIRA, AUTARCA DA FREGUESIA DE RAIMONDA

-

-

-

-

reira, membro da conce-

-

-

Moreira destacou a im-

António Costa e defendeu
-

-

-

Autarca de freguesia
pacense afirma que “um
euro gasto numa junta de
freguesia equivale a três
euros numa Câmara Municipal”

Em cima da mesa, esteve entre outros assuntos, a

-

Costa, no seu discurso de
-
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-

-

-

-

redes, Santo Tirso e Trofa

nas taxas de cobertura de
saneamento, considerou

-

-

-

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos
Fernandes, afirmou,
durante a inauguração
do Parque Urbano de
Cete, em Paredes, que
os municípios de Paredes e Lousada fazem
parte de um grupo de
seis da região Norte
que vai poder concorrer
nitário para obras de
saneamento.
-

-

-

-

-

mandato na Comissão Po-

-

-

encerramento dos esta-

-

-

ram assento na estrutura
-

O Governo deu esta
-

-

medo de assumir essas resMónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

obras de saneamento
de saneamento, mais de
-

maiores taxas de cobertura de saneamento,
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Sérgio
Brochado

A generalidade

Queria falar da crise do COVid19
mas tenho a certeza que já estão mais
que fartos de ouvir o mesmo tempo,
por isso vou relembrar-vos que o
mundo continua a rodar, o sol continua a nascer e a pôr-se todos os dias
e nós vamos aos poucos descobrindo
novas rotinas. Gostava apenas de partilhar convosco uma reflexão, tenho
por várias vezes ouvido a expressão
“Vírus Democrático”, isto num sentido de que ele afeta igualmente pobres

Nuno
Sousa

Deus quer, o Homem sonha,
a obra não nasce

PUB

O Fundo Nacional para a Reabilitação de Edifícios (FNRE) é o exemplo perfeito da entropia do Estado,
independentemente de haver vontade, competência e dinheiro para
a execução de uma estratégia. Este
fundo foi lançado em 2016 e previa
a reabilitação de 7 500 habitações
para colocar no mercado de arrendamento acessível, num momento em

e ricos, monarquias e democracias,
negros e brancos. Ora, tenho de discordar isto não é um vírus democrático mas sim um vírus universal e daqui
concluo que a perceção de alguns
conceitos por parte das pessoas esta
errada. Convenceram-nos que algo
que aconteça a maioria é democrático
e que de certa forma sendo democrático é justo. Ora, o universal nem
sempre é democrático, o democrático
nem sempre é justo, o justo nem sempre é equitativo e nada disto é incompatível é apenas confuso e exige uma
noção de valores muito sólida.
Apesar do vírus que voltou a ocupar a totalidade dos programas de televisão, estão a acontecer factos que
nos deviam preocupar tanto ou mais
que a nossa saúde, em boa verdade,
o nosso sistema de justiça esta a ser
posto em causa isso no mínimo deveria preocupar-nos tanto quanto nos
preocupa a rutura do Serviço Nacional
de Saúde. Para os mais distraídos e
que ainda não conseguiram fugir da
torrente de notícias do vírus, relembro que descobrimos em Portugal não
um mas vários Juízes do Tribunal da

Relação de Lisboa, que vendiam as
suas decisões a troca de benefícios
individuais e já não são suspeitas são
acusações. Descobrir que um qualquer
juiz faria uma coisa desta era já grave,
mas acresce neste caso, que se trata
de um juiz do Tribunal da Relação de
Lisboa, um tribunal de segunda instancia que em si não julga casos, mas
a adequação da decisão dos tribunais
de primeira instância e que acima
de si só têm o Supremo Tribunal de
Justiça. Isto é muito mais grave que
questões clubísticas, religiosas, ou
partidárias, esta situação põe em causa um dos pilares basilares da estabilidade social. Podemos querer olhar
para lado, assobiar para o ar, mas na
verdade este caso não vai desaparecer
sem deixar profundas marcas na sociedade, não só agora como no futuro
e será relembrado nas discussões
como se todos os juízes fossem iguais.
Será a generalização de um caso particular, mas que põe sempre em causa
cada decisão em específico.
Penso que já aqui escrevi que a justiça não deve depender da opinião de
ninguém, ela tem acima de tudo estar

no texto da Lei, e a Lei coerentemente
aplicada será aceite e compreendida
por todos, daí que a forma muitas vezes tem de sobrepor-se á substancia.
No momento em que permitirmos que
a Lei possa ser interpretada ao gosto
de juiz deixamos de ter uma justiça
e conforme a pessoa que a interpreta chegaremos a várias justiças. Um
sistema que não assente a sua justiça
em primados firmes e inquestionáveis
nunca terá uma sociedade equilibrada. O sistema judicial pode variar de
país para país, ter regras diferentes
conforme a sociedade, mas essas
regras judiciais tem sempre uma base
que é a Lei será aplicada a todos os
cidadãos da mesma forma e com essas
mesmas regras.
Quero convencer-me a mim que
dentro do péssimo que é este caso
para a Justiça portuguesa, tem em
si um grande mérito, provou que os
Juízes não estão acima da Lei e muito
menos acima da Justiça. Para sempre
este caso será recordado como o terramoto sobre o qual a justiça portuguesa terá de se reerguer.

que já se sentia a pressão do mercado
nos preços de arrendamento, nas
principais cidades do país. Em 2019,
nenhuma obra tinha sido concluída e
em consequência, nenhuma habitação foi colocada no mercado.
O que aconteceu? Ficou esquecido? Não houve dinheiro? Não houve
vontade política? Nada disso. Um
artigo deste mês do jornal online O
Observador explica. E o que aconteceu foi o que tem de acontecer nestes
casos, quando se lida com uma
entidade do Estado: foi nomeado um
Conselho de Administração, reestruturou-se a sociedade, elaborou-se
o Regulamento de Gestão do fundo,
aprovou-se o mesmo no regulador
e divulgou-se o fundo aos interessados. Foi ainda necessária a autorização do Tribunal de Contas (TC)
para a constituição do fundo, mas
também para cada projeto que fosse
avante (cada reabilitação de edifícios
a realizar). Alguns deles poderiam
demorar um ano a ter visto do TC.
Com a passagem de tanto tempo,

houve planos de negócios que foram
elaborados para edifícios erigidos,
mas que quando o processo burocrático estava terminado, tinham caído
e o plano de negócios teve de ser
novamente elaborado à luz das novas
condições do edifício. Por vezes,
estes projetos eram abandonados
porque já não eram viáveis…
Neste caso em particular havia
ainda a ideia peregrina de que o
projeto teria de ser viável financeiramente, e obter uma taxa de rentabilidade mínima. Isto é, a reabilitação
a operar nos edifícios teria de ter um
custo tal que fosse rentável a colocação no mercado de arrendamento
acessível que, como o próprio nome
indica, significa rendas mais baixas
do que as praticadas pelo mercado.
Ora, qualquer investidor sabe que já
não é fácil obter lucros em edifícios
que precisam de reabilitações significativas quanto mais considerando
rendas abaixo do preço de mercado
(mesmo levando em conta que o fundo não pagaria impostos, informação

que não consegui encontrar).
Naturalmente que com estas condições de uma espécie de quadratura
do círculo, das 7 500 habitações que
constituiriam o fundo, apenas 170
cumpriram estes requisitos. 2,3%
do inicialmente previsto. Depois de
constituído tudo o descrito atrás e
passado todo o tempo que passou
desde 2016. Ao dia de hoje, a previsão do Estado é que estejam reabilitados 890 fogos até 2023. 7 anos depois de lançado o fundo, num mundo
completamente diferente, para uma
necessidade de 2016.
Em resumo, o Estado cria um
fundo em 2016 para reabilitar 7 500
edifícios num investimento total de
cerca de mil milhões de euros. Em
2020 não tem nenhum edifício no
mercado e gastou, até 2019, cerca de
7 milhões de euros. Até seria uma
história engraçada se fosse única.
Mas infelizmente existem centenas
de casos destes. Vejam o já famoso
Banco de Fomento…

Jornal Imediato
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ANACOM explica migração da rede de emissores

Estavam inscritos quase 11.300 desempregados em agosto

Zonas rurais terão cobertura
de 90% em cinco anos

Em meio ano, desemprego na região subiu
mais de 30%

Mónica Ferreira

Em fevereiro, estavam inscritas no centro de emprego 8.568
pessoas dos concelhos
de Paços de Ferreira, Penafiel, Paredes
e Lousada. Contudo,
apenas seis meses – e
uma pandemia – depois, o número “escalou” para os 11.281,
uma subida de 2.713
desempregados, passando para 11.300.

ANACOM TEVE REUNIÃO DE TRABALHO COM AUTARCAS DA REGIÃO

Região com cobertura
ida a casa e 95 por cento

comparando com agosto
-

-

pessoas e das empresas nos
-

2.257 desempregados ins-

90% de cobertura em
cinco anos nas freguesias
de baixa densidade populacional

-

-

-

-

ser de 75% nos próximos

bem como a desorganiza-

-

imagem. O presidente da
-

-

-

de 5 por cento dos pedidos

-

-

-

-

de 40%.

descontentamento com a
-

-

garantir o direito de todos
-

-

-

PUB

O Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM),
João Cadete de Matos
esteve reunido com os
autarcas da Comunidade
Intermunicipal (CIM) do
Tâmega e Sousa no passado dia 22 de setembro,
num encontro que serviu
para explicar o processo
de migração da rede de
emissores da rede de Televisão Digital Terrestre
(TDT), que na região terá
início no dia 28 de setembro, com a ressintonia
do emissor do Rio Arda.
Aproveitando a presença
do alto responsável da
ANACOM, a CIM Tâmega e Sousa deu conta do
seu descontentamento
pelo facto de cobertura
telecomunicações na reria sobretudo nas zonas
mais rurais e de menor
densidade populacional”.

Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt
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Projeto custa 2,1 milhões de euros e vai ligar Paços a Freamunde

Trabalhos já retomaram

As obras de construção de uma rede ciclável
e pedonal a ligar Paços
de Ferreira e Freamunde, na Estrada Municipal
207, “deverão começar”
em outubro, informou a
autarquia. O projeto tem
um custo estimado de 2,1
milhões de euros, 75%
provenientes de fundos
comunitários.
Segundo a Câmara Municipal de Paços de Ferreira
explicou que este percurso
ciclável urbano pretende
melhorar “a mobilidade e
acessibilidade no concelho e melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, bem como diminuir a

árvores, com pelo menos 2
metros.
Apoiando-se na rede
viária já existente, o percurso “melhora-a e, tornando-a mais segura para
peões, ciclistas e automobilistas, promove o decréscimo do trânsito motorizado, sobretudo em zona
urbana de grande densi-

quantidade de carbono na
atmosfera”.
Assim, vão ser cerca de
2,4 quilómetros de ciclovia a ligar as duas cidades
do concelho, atravessando
“áreas urbanas diversificadas, grandes superfícies
comerciais e polos industriais”, que vão ser ainda
dotados com 220 novas

dade populacional e nos
polos de ensino, emprego,
equipamentos e interfaces
de transportes”.
Vai ainda ser criado um
equipamento de articulação com outros meios de
transporte, na zona intermédia entre as cidades,
as imediações do Centro
Comercial. A estrutura vai
permitir a aquisição de bilhetes de forma automática, terá painéis informativos eletrónicos, bem como
WC de apoio aos utentes da
ciclovia e uma área de abrigo em vidro temperado, explicou a autarquia.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Três entidades vão receber subsídio extraordinário

Mais professores e assistentes operacionais

Câmara atribuiu 180 mil euros
a bombeiros e Cruz Vermelha

Câmara Municipal reforça
aposta na educação

TRABALHOS ESTIVERAM PARADOS POUCOS DIAS

Casos positivos de
Covid-19 entre trabalhadores congelaram
empreitadas em Freamunde.
O surgimento de casos
positivos de Covid-19 nas
equipas de trabalho da
empresa TECNIFEIRA Engenharia e Construção
S.A. levou à suspensão
das obras que decorriam

no Parque da Cidade e em
ruas de Freamunde.
Ao IMEDIATO, fonte
da Câmara Municipal de
Paços de Ferreira adiantou que os trabalhos de
2ª Fase no Parque da Cidade de Freamunde e a
Teles de Menezes e ligação com a Rua D. Mercedes Barros já retomaram
esta semana.

Arrancaram as obras
no Pavilhão de Modelos

Direitos Reservados

Direitos Reservados

Direitos Reservados

Covid pára obras
na cidade de Freamunde
Direitos Reservados

Ciclovia arranca em outubro

PROFESSORES VÊM REFORÇAR QUADRO DE PESSOAL DAS ESCOLAS

50 MIL A CADA CORPORAÇÃO E 30 À CRUZ VERMELHA

A Câmara Municipal
de Paços de Ferreira atribuiu, a 21 de setembro,
um subsídio extraordinário de 180 mil euros às
corporações de Bombeiros Voluntários de Paços
de Ferreira e de Freamunde, bem como à Cruz
Vermelha de Frazão.
De uma reunião entre
o presidente da Câmara
Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito, e os
presidentes das direções
apoio de 75 mil euros, enquanto o Núcleo da Cruz

Vermelha de Frazão vai receber 30 mil.
De acordo com a autarquia de Paços de Ferreira,
este apoio extraordinário,
que totaliza os 180 mil euros, vai ser disponibilizado
“nos próximos” dias às três
entidades.
“Atendendo às crescentes necessidades das corporações de bombeiros e
do Núcleo da Cruz Vermelha de Frazão, o Executivo
Municipal vai deliberar a
atribuição de um subsídio
extraordinário, para investimento, no valor global de
180 mil euros “, explicou a
Câmara Municipal de Paços
de Ferreira.

A Câmara Municipal
de Paços de Ferreira celebrou dez contratos de
trabalho com pessoal
não docente das escolas
do concelho e contratou ainda 47 professores
para as Atividades de Enriquecimento Curricular
(AEC). Foram também
distribuídos kits pelos
1.900 alunos do primeiro
ciclo.
Segundo a autarquia,
os dez novos operacionais
juntam-se a outros dez que
iniciaram funções no início
do mês. Estas contratações
pretendem “dar resposta
à escassez de pessoal não
docente a exercer funções
nas escolas do concelho”,
explicou a autarquia.

Já os quase 50 novos docentes vão lecionar as disciplinas de Inglês, Atividade Física, Música, Robótica
e Expressão Dramática aos
alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do
concelho.
Esta semana, foram ainda distribuidos kits de material escolar pelos 1.900
alunos do primeiro ciclo do
ensino básico do concelho,
que incluem uma mochila,
cadernos e vários materiais.
A autarquia recordou
ainda que as refeições escolares vão ser gratuitas
para todos os alunos do
pré-escolar até ao 12º ano
e o transporte escolar para
quem vive a mais de três
quilómetros da escola.

INTERVENÇÃO VAI RESOLVER PROBLEMAS ANTIGOS

Arrancaram, a 21 de
setembro, as obras de
lhão Gimnodesportivo
de Modelos, com o objetivo de colocar uma
nova cobertura e um
blemas de infiltração
de água que há anos se

Segundo a Câmara
Municipal de Paços de
Ferreira, o prazo de execução para a empreitada
é de 45 dias e vai permitir “resolver o defeito de

construção que prejudicava o normal funcionamento do espaço”.
Contudo, ao IMEDIATO, o presidente do
Grupo Desportivo e Cultural (GDC) Escolas de
Modelos, Manuel Leal,
revindicou que o piso do
pavilhão também “está
vido às infiltrações de
vários anos, sendo necessária, a seu ver, uma
esse nível.

Jornal Imediato
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A Associação Empresarial de Paços de Ferreira
(AEPF) convocou, para 30
de setembro, uma Assembleia geral ordinária para
a eleição de novos órgãos
sociais para o período
2020/2022, bem como
para a aprovação do relatório de contas de 2019.
Para já, estarão duas listas a sufrágio.

PUB

Termina esta sexta-feira o período de entrega de
candidaturas, que têm de
ser enviadas ao presidente da Mesa da Assembleia
Geral. Ao que o IMEDIATO
apurou, existem duas listas
a sufrágio, uma liderada
por Samuel Santiago, atual
vice-presidente da AEPF, e
Óscar Carneiro.
Quebra-se, assim, a falta
cou nos últimos três anos –
e que levou à permanência
de Rui Carneiro na lideran-

Direitos Reservados

Duas listas para encontrar sucessor
de Rui Carneiro

RUI CARNEIRO ESTÁ DE SAÍDA AO FIM DE 11 ANOS NA AEPF

ça da associação, ainda que
já tivesse alcançado o número máximo de mandatos
enquanto presidente – dois
mandatos de quatro anos.
Depois de ter cumprido
quatro anos como vice-presidente da AEPF, mais quatro anos como presidente e
ainda mais três anos no cargo pelo facto de não terem
surgido listas para assumir
a associação, Rui Carneiro
faz um balanço “muito positivo” deste percurso na
AEPF. “Tenho a certeza que

nanceiros, quer em termos
de imagem e organização
interna, está melhor do que
estava há sete anos atrás”,
frisou o presidente.
Segundo o mesmo, foram feitas grande alterações
ao longo dos anos, “com
muita coragem e muita audácia”, entre as quais a realização da feira Capital do
Móvel fora de portas. “Estava a morres cá e era preciso dar-lhe uma nova vida
e prova disso foi a última

feira feita na Alfândega do
Porto, pós-covid e que correu muito bem e serviu de
rampa de lançamento para
outras feiras”.
Questionado sobre o
facto de haver duas listas
candidatas à Associação,
Rui Carneiro mostrou-se
“orgulhoso” e apelou aos
associados para irem votar.
“Há três anos que queria
sair e não apareciam lista.
Agora aparecem duas listas: uma totalmente nova e
uma lista de continuidade,
liderada por um vice-presidentes”, frisou, expetante
de que qualquer um deles
possa “continuar com os
projetos que a Associação
tem em mais e possam trazer-lhe mais valias e continuar o trabalho de apoio
às empresas, mas também
na área da formação”, rematou.
Ricardo Rodrigues e Mónica Ferreira
| Texto

Pároco assume quatro paróquias

Padre José Augusto
recebido pela comunidade
Ricardo Rodrigues

Associação Empresarial vai a votos

PÁROCO ASSUME PARÓQUIAS NA SUA TERRA NATAL

O padre José Augusto
Ribeiro Ferreira tomou
posse, a 19 e 20 de setembro, nas paróquias
de Paços de Ferreira
(Stª Eulália), Meixomil
(Divino Salvador), Penamaior (Divino Salvador)
e Lamoso (Stª Maria).
O pároco, de 44 anos e
natural de Ferreira, desempenhava funções
na vigararia de Lousada
e celebrou missas para
as paróquias que agora

toma posse, posse essa
que lhe foi conferida
pelo Senhor Vigário Adjunto da Vigararia de Paços de Ferreira - Região
Pastoral Norte, Padre
Tiago Santos.
O novo pároco veio
substituir o padre António Martins, que, depois
de 15 anos ao comando
das quatro paróquias, foi
relocado para as Fiães
e Argoncilhe, em Santa
Maria da Feira.
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Descargas nos rios Ferreira e Sousa
vão chegar à Comissão Europeia

Rota do Românico promove

va deslocou-se a Novelas,

Rola e por lousadenses, ve-

os ataques à biodiversidade
do rio Sousa “são recorrentes” e, segundo populares,
oriundas da zona industrial.
A iniciativa terminou
em Macieira, concelho de
Lousada, onde o eurodeputado, acompanhado pela
deputada Maria Manuel

o rio Sousa alegadamente
provenientes de uma vacaria ilegal”.
“Não é aceitável que um
rio Sousa já fustigado por
crimes ambientais, lhe seja
acrescentado mais este crime”, considerou o partido.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Direitos Reservados

Para assinalar Jornadas Europeias do Património

Direitos Reservados

Ministro assegura que ETAR de Arreigada vai funcionar em pleno em outubro

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO EM ABRAGÃO RECEBE INICIATIVA

A Rota do Românico
vai promover visitas e

VISITAS ACONTECERAM EM TRÊS CONCELHOS DA REGIÃO

Depois de organizar
um périplo pelos rios
Ferreira e Sousa, o Bloco de Esquerda adiantou
que o eurodeputado José
Gusmão vai questionar a
Comissão Europeia sobre
os atentados ambientais
nos dois rios.
Os deputados do Bloco
de Esquerda começaram
por reunir com o presidente da junta de freguesia de
Lordelo, Nuno Serra, bem

como com as ativistas do
movimento “Mataram o
rio Ferreira” e a Associação
Moinho, em Lordelo.
“Apesar da ETAR de
Arreigada ter entrado na
última fase no início de setembro, as descargas continuam de forma constante,
o que levará o eurodeputado do Bloco, José Gusmão a
questionar a Comissão Europeia”, adiantou o partido
em comunicado.
De seguida, a comiti-

ETAR de Arreigada a funcionar em pleno
em outubro
Durante a cerimónia
de inauguração do Parque Urbano de Cete, em
Paredes, o ministro do
Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos
Fernandes, adiantou que
“estão reunidas as condições para que a ETAR de
Arreigada, recentemente
requalificada, esteja a
funcionar em pleno du-

rante o mês de outubro”.
Citado na página
do Governo, o ministro adiantou ainda que
aquela ETAR, que drena
para o caudal do rio Ferreira, “, tem sido identifoco poluidor da linha
de água, prejudicando
sobretudo o concelho de
Paredes”.

sexta-feira a domingo,
de forma a assinalar as
Jornadas Europeias do
Património e o Dia Mundial do Turismo. As entradas nos dois centros
de interpretação da Rota
serão gratuitas.
As atividades, com o
tema “Património e Educação”, vão iniciar-se esta
sexta-feira, com uma visita guiada ao Centro de
Interpretação da Escultura
Românica (CIER), o mais
recente equipamento cultural da Rota, em Abragão,

Já o sábado vai ser dedicado aos “miúdos” dos 6 aos
de pintura mural, uma no
no Centro de Interpretação do Românico (CIR), em
No último dia de atividades, que sobrepõe o Dia
Mundial do Turismo e o segundo aniversário do CIR,
vão acontecer três visitas
guiadas àquele espaço, às
ticipantes receberão uma
lembrança alusiva ao tema
do Dia Mundial do Turismo
2020.

Campo de trabalho internacional voltou a Lousada

com a Associação BioLiving e a Câmara Municipal

O campo, organizado
pela Associação de Proteção dos Rios Sousa e Ferreira (APRISOF), em parceria

por dia, partilhando todos
os espaços e refeições. O
perado, sem casos de doen-

PUB

Durante duas semanas, o campo de trabalho
internacional #ecoMezio
juntou 25 jovens provenientes de dez países em
Lousada e Gondomar,
com uma causa em comum: limpar o Rio Mezio.

difícil”, atendendo às condicionantes associadas à
“Os participantes – voluntários e equipa técni-

ça a assinalar, e com um
impressionante trabalho
de campo desenvolvido”,
sublinhou a autarquia de
Lousada.
Assim, os 25 voluntários de dez países (Itália,
Alemanha, Bélgica, Brasil,
Espanha, França, Polónia,
Rússia, Suíça e Portugal),
limparam e restauraram
a nascente e os primeiros
500 metros do rio Mezio,

eliminando espécies exóticas invasoras (tintuteira
e austrália) e de vegetação
infestante.
Ao longo das duas semanas, os jovens removeram
ainda várias toneladas de
resíduos e lixo do leito e das
margens do rio, construíram um charco para a vida
selvagem em Casais, desobstruíram levadas e limparam moinhos devolutos.

Academia das Gerações

Miúdos e graúdos ganham concurso
Direitos Reservados

Jovens de vários países removem lixo e limpam margens do rio Mezio

Pelo segundo ano
consecutivo, o projeto
educativo de Lousada
vence o primeiro lugar
no prémio do público, no
concurso das Academias
Gulbenkian do Conhecimento, promovido pela
conceituada Fundação
Calouste Gulbenkian.
O projeto educativo
vencedor intitula-se “Aca-

demia das Gerações” e propõe uma colaboração entre
os programas BioEscola
e BioSénior e arrecadou,
com este prémio, um apoio
O objetivo passa por trabalhar as competências sociais e ambientais nos mais
jovens, através da partilha
de conhecimentos e de
experiências com os mais
velhos.

Jornal Imediato

Desporto | 11

Sexta-feira - 25 de setembro de 2020

Clubes da região cortam relações

Campeonato Regional de Masters

Guerra no Hóquei
cionais com o Hóquei Clube

Direitos Reservados

A Casa do Povo de
Sobreira, do concelho
de Paredes, manifestou
publicamente o seu “repúdio” e cortou relações
institucionais com o Hóquei Clube de Penafiel
“pelo seu impedimento”
em participar no Campeonato Nacional Sub23
– Zona Norte.
“A Casa do Povo de
Sobreira, sabendo que os
prazos de inscrição para
participação no referido
campeonato já tinham terminado contactou a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) para solicitar a
inscrição do clube, uma vez
que, a Zona Norte tem um
número ímpar de clubes e

Bronze para Fernando
Almeida em prova regional

a inclusão da CP Sobreira
na competição não afetaria
em nada o normal decurso
da prova”, apontou o clube
paredense.
Contudo, “foi com enorme surpresa” que a Casa do
Povo de Sobreira foi informada de que não ia poder
participar na prova por não

ter reunido unanimidade
de respostas afirmativas
dos restantes clubes, sendo
que um votou contra.
“Face ao exposto, e a outras situações do passado,
a Casa do Povo de Sobreira
não tem outra opção que
não cortar, imediatamente,
todas as relações institu-

Cláudio Pereira mudou-se para a região há 25 anos

O atleta penafidelense Fernando Almeida, conquistou o 3.º
lugar nas várias provas
em que competiu, no
Campeonato Regional de Masters, que se
realizou no Complexo
Desportivo de Ramalde, nos dias 12 e 13 de
setembro.

“Denegrir o bom nome”
O clube penafidelense
reagiu referindo que “todas as alegações difundidas
apenas foram colocadas
numa tentativa de denegrir
o bom nome da instituição”
e que estão a ser tomadas
as providências necessárias
ao alcance da direção.
Agora, com a impossibilidade de participar no
campeonato da zona Norte,
a Casa do Povo de Sobreira
está a tentar participar na
prova da zona Centro, sendo que o ACDCP Vila Boa
Do Bispo desistiu.

Organizado pela Associação de Atletismo
do Porto, o Campeonato
Regional de Masters foi
aberto a atletas federados.
Fernando Almeida,
que habitualmente compete com a sigla RunPe-

Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Prova passa em Paredes

“Cantor” e “Laçarote” levaram Maria Eduarda
à vitória

“Fiquei muito contente,
a equipa também, foi um

A Volta a Portugal de
2020 - Edição especial,
decorre este ano em formato diferente, de 27 de
setembro a 5 de outubro
e vai ligar Fafe a Lisboa,
num percurso de 1183,9
quilómetros, que inclui
subidas à Senhora da
Graça e Torre.

sempre a consolidar conhecimento e acabamos com
um primeiro lugar”, partilhou com o IMEDIATO.
Segundo Cláudio Pereira, o “bichinho” pelos motores já vem de há muito
tempo, mas foi nos últimos
dois meses que se começou
a preparar para competir,
com o emblema da equipa
JS Competition Academy,
que também se estreou em
provas de velocidade.
“Nunca tinha conduzido
o carro, foi a primeira vez
ao seu volante, nos treinos
precisava de fazer voltas
para o conhecer. Como
nunca tinha feito uma corrida, o meu objetivo era
também aprender como
funcionavam as dobragens
em corrida”, contou o também fundador da empresa

Mas nem a pandemia
afastou a mítica prova da
região do Vale do Sousa,
estando programada a
passagem do pelotão por
Paredes, no dia 29 de setembro, para a segunda
etapa, que começa em Paredes e termina, depois de
ultrapassados 167 quilómetros, no alto da Senhora da Graça, em Mondim
de Basto.
Nesta etapa, o pelotão
poderá também ser visto
ao longo da principal artéria da cidade de Penafiel, onde o grupo passará
poucos minutos depois
das 13h30.
Também Felgueiras vai
poder acompanhar a competição, na terceira etapa,
que vai encaminhar o pelotão até Viseu.

CLAÚDIO PEREIRA

Parâmetro Global, em Freamunde.
Na sua primeira corrida,
Cláudio Pereira ficou em
segundo lugar, porque, a
partir da quarta volta, o seu
adversário foi aumentando
a sua distância. Contudo
esta foi “mais uma aprendizagem”, considerou o
iniciante.
“Depois de analisarmos
os dados da corrida percebemos que havia ali algum
potencial para ultrapassarmos o nosso concorrente
e toda a gente acreditou.

Quando arranquei para a
corrida quis mesmo ganhar
e consegui, foi uma luta
muito renhida”, partilhou.
Ainda que esta tenha
sido a sua primeira participação numa competição de
motores, o automobilismo
faz parte da vida de Cláudio
Pereira desde muito cedo,
porque o seu pai tinha uma
oficina. O iniciante vai
além e diz mesmo, com orgulho: “Os carros estão-me
no sangue”.
Ricardo Rodrigues | Texto
ricardorodrigues@imediato.pt

Jovem sagra-se campeã
regional em hipismo
Direitos Reservados

Direitos Reservados

Estreia no mundo dos motores com uma vitória A volta
na região
Cláudio Pereira, residente em Paços de Ferreira há 25 anos, venceu
o Troféu Legends, em
Braga, na categoria L991300. Ao volante de um
Peugeot 106, estreou-se
no mundo das competições com uma vitória.

prova em nome individual e participou em três
provas. Finda a competise conquistou o 3.º lugar
nos 100 metros, nos 200
metros, nos 400 metros
no escalão veteranos 5054.

MARIA EDUARDA E O SEU COMPANHEIRO DE PROVA

Maria Eduarda Castelo, jovem do concelho Paços de Ferreira, sagrou-se campeã
regional nas provas
Campeonato Regional
de Ensino Norte, que
aconteceu em Barqueiros, Barcelos.
O título foi conquistado com o “Cantor”, mas a
jovem pacense também
venceu o nível Preliminar
no escalão Júnior com
outro cavalo, o “Laçarotodos os escalões, em 3º
lugar.

Já com o “Cannabis”,
da Coudelaria PB Lusitanos, consagrou-se vice-campeã Regional nível
Complementar, tendo
competido com seniores,
uma vez que não existiam atletas a competir
no seu escalão.
“Sob a orientação do
treinador Fernando Carneiro, do Centro Hípico e
Turístico do Vale do Sousa, os três conjuntos vão
continuar a trabalhar no
Campeonato Regional e
Nacional, com o objetivo
de continuar a alcançar
excelentes resultados”.
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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

DÃO-SE

Rua António Matos, Nº 50

Cont. 932 323 700

T.255 891 581 - 2762@solicitador.net

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

EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO
CARTóRIO NOTARIAL DE PENAfIEL

SALÃO DE BELEZA
Vanda Campos
Cabeleireiro * Estética * Solário
Rua D. José de Lencastre, lj 5
Cont. 913012079

FA R M ÁCI A DA M ATA R E A L

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

NOTáRIA - ADELAIDE MONTERROsO fREIXO

COMPRA-SE
Compro os seus móveis antigos armazenados. Apenas clássicos ou
rústicos. Vou buscar os móveis ao local.
Cont. 919 925 215

foi lavrada em dezassete de Setembro de dois mil e vinte, uma escritura de

VENDE-SE
Móveis - desde 9,99 euros

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

ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA E SILVA MOREIRA, C.F. nº 137 366 035, e mulher MARIA FELÍCIA MOREIRA DA CUNHA E SILVA C.F. nº 170 671 836, casa-

Reta de Carvalhosa
Cont. 917 822 593

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

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

seguinte prédio rústico, sito no lugar do Castelo, Lagares, da freguesia de

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

concelho: ---------------------------------------------------------------------------

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

de norte com Caminho, sul e nascente caminho público e de poente com
herdeiros de Arminda Moreira Trigueira, inscrito na respectiva matriz sob

ADMITE-SE
do ano de mil novecentos e oitenta e seis, por compra meramente verbal a
-

Serralheiro com experiência
Indústria metalomecânica
Resposta para geral@adatec.pt

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades por ele

AVIsO

Limpezas Tei xeira

gente.----------------------------------------------------------------------------pública, exercida desde o referido ano de mil novecentos e oitenta e seis

HUMBERTO FERNANDO LEÃO PACHECO DE BRITO, Presidente da Câmara
Municipal de Paços de Ferreira, faz público:
Que, por seu despacho de 16 de setembro de 2020, aprovou a abertura de
-

ESTÁ CONFORME

Cardoso e 1.º de Dezembro, em conformidade com o previsto no art.º 15.º

Freixo,
17 de Setembro de 2020
A colaboradora da Notária
Maria Leite da Costa, 366/20

n.º 61/2017, publicado no Diário da República, na 2ª Série, n.º 17, de 24 de
janeiro de 2017.

Emitido o recibo. Reg. sob o n.º F/R 347 /P01 / 2020
IMEDIATO Nº 681 de 25/09/2020

n.º 46, CP:4590-527 Paços de Ferreira, ou enviado por correio para o mesmo
endereço. Poderá, também, ser enviado via Email para: geral@cm-paçosde-

4815-400 Vizela

EDITAL

-

Tel. 253582273

servado seja superior ao colocado a concurso

PAULO JORGE RODRIGUES FERREIRA, Vereador do Pelouro com poderes
delegados:
do articulado no Decreto-Lei n.0 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual
Loteamento n.º 424/1984, Processo de Loteamento n.0 51/1983, sito em
Dias da Silva Nunes.

O Presidente da Câmara Municipal
Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito
IMEDIATO Nº 681 de 25/09/2020

- Autónomo, Dinâmico, Próativo e Responsável
- Conhecimento de francês
e internacionais

é de teor favorável.

reira.pt.

O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira
IMEDIATO Nº 681 de 25/09/2020

- Contrato de Trabalho a Tempo Inteiro;
Os interessados devem enviar CV para
ou ligar
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MINEIROS OPERAM NO ECRÃN

PALAVRAS CRUZADAS

Carneiro
Dê mais importância ao presente, esqueça as
situações negativas do seu passado. Na saúde,
período calmo, sem preocupações.

Touro
O seu poder de atração abalará muitos corações. Não gaste aquilo que tem e que não tem.

Caranguejo
Para gostarmos dos outros temos que primeiro
saber gostar de nós próprios. Pode agora fazer
algumas renovações no seu guarda-roupa.

Leão
Deixe o orgulho de lado e dê o braço a torcer,
pois não tem razão para ter ciúmes. Recomenda-se repouso e relaxamento.

Virgem
Dê um pouco mais de atenção às pessoas mais
velhas da sua família, verá que aprenderá muito com elas. Tente poupar um pouco mais.

Balança
Dê mais atenção à sua família. Cuidado com os
excessos alimentares. Possível aumento do seu
rendimento mensal.

Escorpião
Procure ser justo com as pessoas que mais
ama. Se andar um pouco indisposto, consulte o
seu médico. Mais responsável nos seus gastos.

Sagitário

melhoria afetiva neste período.

Capricórnio
Seja prudente na forma como fala com a cara-metade. Esteja atento para evitar quedas. Pense bem, tenha cuidado para não se endividar.

Aquário
Deixe que o seu coração fale mais alto do que
a razão, e não se arrependerá. A estabilidade
reina nas suas economias.

Peixes
O Cupido poderá invadir o seu coração, esteja
à espreita. Tenha cautela, não gaste de mais.
Nada o preocupará na saúde.

enquanto, presentemente, os assinantes de 4G raramente ultrapassam 100 Mbit / s.
Este tipo de trabalho à distância
evita poeira, lixo, ruído, calor, frio,
perigo de bloqueio, etc., e também
a mineração radioativa. Além disso,
o 5G tem muitos outros usos, como
a implantação massiva de veículos
autónomos, cirurgia robótica e tecnologia de cidade inteligente.
E o 5G está longe de ser o ponto
nologias de telecomunicações, a
Coreia do Sul vai lançar um projeto piloto 6G até 2026 e, até 2030,
pretende lançá-lo em todo o país.

Anedotas
Um casal sofreu um terrível acidente e a mulher teve o rosto seriamente queimado. O médico disse
que não poderiam retirar nenhuma
parte de pele do corpo da mulher,
pois era muito frágil para o rosto.
Então o marido resolveu doar
uma porção da sua própria pele
para sanar o sofrimento da esposa.
No entanto, o único lugar de onde
os médicos poderiam retirar a pele
era do seu rabo. O marido e a mulher juraram nunca dizer de onde a
prir a promessa também.
ram admirados com a beleza da
mulher. Ela estava mais bonita do
que antes e muito mais atraente!
Todos os amigos comentaram e
elogiaram!
Um dia, ela estava sozinha com
o marido e disse que não sabia
como agradecer o esforço e o sacri-

fício que ele fez para sua felicidade.
Ela disse, ‘Amor, não sei nem como
mim.’ ‘Minha querida,’ disse ele, ‘tu
sempre que a bruxa da tua mãe te
vê e te dá um beijo na bochecha...’

Explicação sobre o porquê de
certas pessoas fazerem aquele traço horizontal no meio do algarismo
7 que, como se explica aqui, não o
deveria ter...
Conta a lenda que uma multidão
estava reunida aos pés do Monte
Horebe para ouvir os 10 mandamentos proclamados por Moisés,
quando, ao chegar no sétimo mandamento, ele disse alto e bom som:
- ‘Não cobiçarás a mulher do próximo!’. A multidão instantaneamente gritou em sonoro coro: ‘Corta o
sete, corta o sete!’.

HORIZONTAIS
saco curto de abas. Letra do alfabeto grego, correspondente ao i. 3 - Símbolo da música. Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários. 4 - Altar. Voz do gato. Abreviatura de
etecetera. 5 –Surto de uma doença universal. 6 - Cativar.
7 - Privado ou parecendo privado de caule. Dar upas (a
Intensidade. 10 - Conjunto de atividades e modos de agir,
costumes e instruções de um povo. Regra. 11 - Gosto muito. Batráquio. Período de repouso para o corpo e a mente.
VERTICAIS
1. Fímbria. Instrumento de cordas com arco. 2 - Antigo
nome da República Democrática do Congo. Trivial. 3 «Quando o mestre canta, boa vai a (...)». Casa de (...), autor
de Amor de Perdição. 4 - Hora canónica corresponde às
15 horas. Pedaço de madeira. Rácio de transmissibilidade.
5 - Ligado (inglês). Cadeirão estofado. Pátria de Abraão.
6 - Intenção de fazer alguma coisa para contrariar alguém.
Galha de uma espécie de carvalho. 7 - Comportamento de
uma dada época histórica. Interjeição de menosprezo. 8 Numeração romana (54). Lagarta da hortaliça. 9 - Pessoa
adulta do sexo masculino. (...). Nome de Papa 10 - Autoridade Tributária e Aduaneira. Filetes. Estrada Nacional.
11 - Estilha. Orvalho.

Teste Lógica
anos terá o dobro. Quantos anos têm eles?

SOLUÇÔES

Fase favorável para pedidos de empréstimo,
mas seja prudente. Faça um exame completo.

As minas de extração de molibdénio, em Sandaozhuang na China
central, estão a usar desde 2019 a
tecnologia 5G para controlar máquinas pesadas, como camiões
basculantes e escavadoras.
Os operadores sentam-se em
cadeiras especiais equipadas para
controlar os equipamentos e, na
frente deles, há vários monitores
para ver todas as imagens das câmeras da mina. Ou seja, eles veem
os seus equipamentos de dentro
da cabine de diferentes ângulos, e
também há uma vista aérea.
A taxa de transferência de dados de 5G é de cerca de 10 Gbit / s

Teste Cultural: 1-c;2-a;3-b;4-a; 5-b; 6-c; 7-b; 8-c.
Cruzadas: Horizontais: 1. Ozono. Ilhal. 2 - Rabona. Iota. 3 - Lira. CMVM. 4
- Ara. Mio. Etc. 5 - Pandemia. 6 - Captar. 7 - Acaule. Upar. 8 - Bom. Ocaso.
9 - Emir. Grau. 10 - Cultura. Lei. 11 - Amo. Rã. Sono.
Verticais: 1. Orla. Rabeca. 2 - Zaire. Comum. 3 - Obra. Camilo. 4 - Noa.
Pau. RT. 5 - On. Maple. Ur. 6 - Acinte. Grã. 7 - Moda. Ora. 8 - LIV. Eruca.
9 - Homem. Paulo. 10 - AT. Tiras. EN. 11 - Lasca. Rocio.
Lógica: 40 e 10.

Gémeos

Teste Cultural
1 – A Hryvnia é a moeda nacional de qual destes países
europeus:
a – Sérvia
b – Hungria
c – Ucrânia

3 - Em que espaço temporal
decorre um evento de cariz
bienal:
a – Duas vezes por ano
b – A cada dois anos
c – Duas vezes por década

5 – Que nome tem aquele que

c – Hidrólogo

7 – A seborréia é um problema
médico que afeta qual parte
do corpo:
a – Unhas
b – Pele
c – Olhos

2 - Destes grandes vulcões
qual esteve mais recentemente em atividade (1944):
a – Vesúvio
b – Krakatoa
c - Fuji

4 – Qual das seguintes cores
está associada a uma das
tonalidades do azul:
a – Azure
b – Sépia
c - Magenta

6 – A psefologia é o ramo da
ciência política que abrange
o estudo e a análise de:
a – Discurso político
b - Carreira política
c – Eleições e votações

8 – Que festa religiosa cristã
assinala a vinda dos Três Reis
Magos a Belém:
a – Pentecostes
b - Corpus Christi
c – Epifania

ao estudo do vinho:
a – Enólogo
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NG
COACHI

O FC Paços de Ferreira
brar o enguiço de nunca
se ter estreado a I Liga
com uma vitória fora da
Mata Real.

Coach pessoal & organizacional

Estimados leitores
O mês de Setembro é o
mês dedicado à prevenção
do suicídio. O Coaching,
como ferramenta de desenvolvimento e capacitação pessoal, funciona
também como prevenção
do mesmo. Uma pessoa
que tem prazer em viver
e cria “caminhos” para alcançar os seus “sonhos,”
consequentemente,
adapta-se positivamente
às mudanças “inesperadas” da Vida, e apresenta
uma superior resiliência
que afastará da sua mente
qualquer ideação suicida.
O Coaching apresentará
como “efeito secundário”
uma prevenção de doenças mentais, assim como
das práticas do para-suicídio ou suicídio. Salientar no entanto que o
Coaching não é de todo a
ferramenta adequada para
quem apresente quaisquer doenças mentais ou
ideação suicida, existindo
como psicoterapeutas,
psicólogos ou psiquiatras.
Curiosamente, uma
das “respostas” mais frequentes dos meus coachees é o de quererem ser
“felizes”. Nesse sentido,
o Processo de Coaching
segue na direção da descoberta para esse coachee
em concreto do que entende por “felicidade” e de
quanto afastado está dela.
Respeitando o “mapa
mental” do coachee vai-se, através de questões
pertinentes, aprofundanrem as ações necessárias
para diminuir a distância
entre a situação atual e
a tão desejada felicidade.
No Coaching, a premissa
de que uma pessoa “feliz” potencia a prevenção
do suicídio é pois perfeitamente válida. O que o
impede de sentir-se mais
feliz? Qual o seu maior
Não perca o próximo
artigo de “Coaching…para
quê?”
Até lá, aprecie Viver

A jogar em Portimão,
os Castores dispuseram
de uma grande penalidade
o último minuto de jogo,
quando o resultado estava
em 1-1, mas Douglas Tanque permitiu a defesa do
guarda-redes adversário.
Seria a forma perfeita de
começar a Liga 2020/21,
mas um ponto somado e,
sobretudo, a personalidade
demonstrada pela equipa
em campo, deixam antever
uma época muito diferente
da anterior.
Não deixou de ser curioso que Pepa tenha apostado
no «onze» em apenas dois
dos doze reforços contratados para esta época. O guar-

O Futebol Clube de Pe-

tigo. Douglas Tanque teve
a vitória nos pés, mas na
marcação do penalti permitiu a defesa a Samuel e não
escreveu história na ronda
inaugural.

FESTEJOS DO GOLO DA ESTREIA

da-redes Jordi e o avançado
Luther Singh foram as novas
opções iniciais, o que pode-

mesmo objetivo da permanência e seria um vencedor
justo de um encontro que

na equipa que terminou a
época passada ou de que os
restantes reforços não são
assim tão superiores que

último minuto dos descontos o árbitro assinalou uma
grande penalidade contra o
Paços por eventual mão na
área de Lucas Silva, lance
revertido pelo VAR. O Paços
partiu para o ataque e Lucas
Silva foi derrubado na área.
O árbitro não assinalou,
-

Os próximos jogos servirão
para dissipar esta dúvida.
Quanto à partida, o Paços
foi globalmente superior a
uma equipa que lutará pelo

Júlio Silva

POR JOSÉ CASTRO

Telmo Mendes

Coaching…
para quê? (70)

perigo para a baliza controu Ronaldo, que precisou
de apenas dois minutos em
campo para colocar a equitagem. Depois de um belo
cruzamento de Mateus pela
esquerda, Ronaldo teve um
domínio artístico e rematou forte para o fundo da
baliza, dando três pontos

de saída no campeonato,
sem público, como o momento assim obriga. Mas
nem a falta de adeptos no
rubro-negra de entrar
peonato e a vencer o Sp.
Da Covilhã por 1-0, no

Foi Ronaldo que fechou
o resultado, ao marcar o
golo da vitória do FC PenaA equipa serrana começou melhor o jogo e teve

O Sport Clube (SC)
de Freamunde perdeu, a
20 de setembro, por 4-1
frente ao Rebordosa AC,
no jogo da primeira jornada da Divisão de Elite da
AF Porto. Do lado azul e

Paulo Meneses reclamou dez lugares para adeptos no próximo jogo
Presidente do FC Paços
de Ferreira está “preocupado” com bancadas vazias
O presidente do FC Paços de Ferreira mostrou
preocupação com os prejuízos causados pela ausência
de público nas bancadas - e
pela desmotivação que causa nos adeptos. O IMEDIATO sabe que Paulo Meneses
reclamou, junto das autoridades de saúde, a presença
de dez adeptos no jogo com
o Sporting.
Os Castores vão receber,
no domingo, o Sporting CP
no Estádio Capital do Móvel

OS FESTEJOS DA PRIMEIRA VITÓRIA DA ÉPOCA

mais posse de bola na primeira parte, mas sem criar
perigo à baliza de Luís Ribeiro.

Na segunda parte os
rubro negros tiveram mais
posse de bola, e consequentemente criou mais

branco marcou Shabalala,
aos 88’, enquanto pelo Rebordosa marcaram Vítor

tembro, a formação freamundense vai receber o
Vila Caiz, equipa de Amarante, que na primeira
jornada empatou com o
CD Sobrado a 1-1.

Ricardo Teixeira (aos 85’
No domingo, 27 de se-

da temporada.
Pior sorte teve a equipa
no segundo encontro, com
o Oliveirense, onde perdeu
por 2-1.
Foi um resultado injus-

e, de acordo com o dirigente, o facto de o jogo acontecer à porta fechada vai
causar prejuízos ao clube
na ordem dos 100 mil euros.
“Se somar a falta de pagamento de quotas, que
renderam no ano passado
momento posso dizer que
estou abaixo dos 10% desse
montante”, partilhou o presidente do clube pacense,
em entrevista à Antena 1.
E, aos olhos de Paulo
Meneses, os “danos” causados pela ausência de público nas bancadas vão além,
“desmotivando” os adeptos.
“Se a meio do campeonato
tivermos público, não sei se
há sócios que vão pagar as
suas quotas”, contou.
Assim, o dirigente considera que esta situação coloca
em causa a sustentabilidade
dos clubes, sendo imperativo o regresso às bancadas.

para casa, depois de ter entrado no jogo com a ambição de ganhar e de ter tido
as melhores oportunidades
de golo.
Na primeira parte, a
equipa dominou quase por
completo o adversário e
apenas faltaram os golos.
No segundo tempo,
depois de ter falhado um
penalti e de a equipa da
casa ter marcado dois goguiu reduzir a vantagem
aos 85 minutos, depois de
um cruzamento de Pedro
Soares.
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Primeira emissão em direto do IMEDIATO chegou a quase 11 mil pessoas

Veteranos do FCPF decidem não competir

sado, a primeira edição do
Torneio António Augusto
D. Matos trouxe de volta
ao Pavilhão Municipal de
Paços de Ferreira o furor
e o entusiasmo dos jogos
Juventude Pacense - ainda
que sem a presença do público.
O grande vencedor do
torneio foi o FC do Porto,
que derrotou na sexta-feira
o Riba D’Ave (6-1) e no sábado o HC Braga (10-01). Já
em último lugar, ao somar

duas derrotas, uma com o
HC Braga (3-6) e outra com
o Riba D’Ave (4-0), no apuramento do 3º e 4º lugar.
O evento também marcou a estreia do IMEDIATO
na realização de transmissões em direto, que faz parte da aposta na produção de
conteúdos multimédia que
tem vindo a acontecer nos
últimos tempos. Os dois jogos transmitidos contaram
com quase 11.000 visualizações de vários pontos
do país e até mesmo além-fronteiras.

Direitos Reservados

Torneio marcou arranque da época para o JP

IMEDIATO FEZ PRIMEIRA EMISSÃO ON LINE

Equipa de Bilhar na Divisão Nacional de Pool

PUB

nas instalações da Associação Académica de
Coimbra.
Além do FC Paços de

A equipa de Veteranos
do FCPF não vai participar
no Campeonato Masters
da Associação de Futebol
(AF) do Porto na temporada
2020/2021. “Esta decisão,
tomada pela direção, atletas
e equipa técnica, prende-se,
fundamentalmente, com a
situação atual relativa à COVID-19”, explicou o FCPF.

Aos olhos dos Veteranos, vários fatores pesaram nesta decisão, entre as
quais o “risco elevado” de
contágio com adversários,
nas instalações sanitárias,
“a falta de garantias de
descontaminação” por parte dos clubes e da AF Porto,
bem como o “risco elevado”
de quarentena obrigatória.

Primeira eliminatória vai acontecer a 4 de outubro

Apuramento aconteceu em Coimbra

A equipa de bilhar
do FC Paços de Ferreira
garantiu a sua presença na Divisão Nacional
de Pool, através de um
apuramento realizado

Fora do campeonato

apuradas as equipas do
distrito de Lisboa HotShot
e Lamosa Pool, que se juntam a Soccer Planet, Académica de Coimbra, CB São
João da Madeira, Boavista

FC e Sporting CP.
A “competição da elite
do Pool nacional” tem iníserá disputada num campeonato a duas voltas.

29 dos 60 clubes na Taça
da AF Porto, são da região
A Associação de Futebol
(AF) do Porto divulgou o
calendário referente à primeira eliminatória da sua
«Taça», que inclui 29 clubes
dos concelhos de Paços de
Ferreira, Penafiel, Lousada e Paredes. Os primeiros
jogos vão acontecer em simultâneo, a 4 de outubro,
pelas 15:00.
A AF Porto também

anunciou a criação da linha telefónica Covid-Zero
- 968279436 estará à disposição dos Clubes para
esclarecer dúvidas, comunicar incidentes ou qualquer tipo de sinalizações.
Na prova sete são representantes da «Capital
do Móvel», outros sete de
cinco de Paredes.
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PUB

Cartoon

Um virologista alemão
diz que a verdadeira
pandemia só agora
começou

Acho que está
enganado…

Mas ele diz que o a
chegada do outono
vai fazer disparar
os números!

Impossível!

Impossível
porquê?

Porque quem já promoveu
touradas, festas políticas,
cerimónias religiosas, concertos e outros ajuntamentos está imune a tudo…

