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“Está complicado”
Apesar de haver concelhos da região a registar descida do número de novos casos
e de já terem sido transferidos doentes para outras unidades hospitalares,
a pandemia está a provocar o caos no Hospital de Penafiel.
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Maior fatia dos bolo foi direcionada para material informático.

Quanto gastaram os municíp

A inesperada pandemia de Covid-19, que
chegou a Portugal há
meio ano, trouxe consigo
uma realidade desconhecida num mundo em que
tudo (e todos) estavam
conectados. Quase tudo
parou, numa tentativa
de quebrar as cadeias de
transmissão e voltar à
normalidade – e as despesas das entidades públicas aumentaram tanto
para evitar a propagação do vírus, como para
adaptar a sociedade à
nova realidade.

Áreas de investimento
Da soma das despesas
das quatro autarquias com
a pandemia, a área de investimento com maior relevo foi a aquisição de material informático, com um
total de 366.460,80 €, o que

aulas.
A segunda área com
maior valor foi a compra
de equipamentos de proteção individual e a implementação de medidas de
prevenção, que representa
308.670,47 euros nas contas das quatro autarquias,
aproximadamente 31,65%
do total.
A ação social foi a terceira com maior importância nos dados reunidos,
seja através da atribuição
de cabazes ou outras medidas de apoio à população
mais carenciada. Os cerca
de 199.584,36 euros investidos representam 20,46%
do valor total.
Já a sensibilização da
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Os concelhos de Paços
de Ferreira, Penafiel, Paredes e Lousada não foram

português “dados.gov” e no
“portal BASE”, que disponibilizam os contratos realizados por entidades públicas, foi possível aferir que
os quatro concelhos investiram cerca de 975.282,85
euros nas diversas áreas
de combate à pandemia. O
valor não incluiu contratos
feitos por empresas municipais ou outros organismos locais.

Áreas de investimento
exceção, registando despesas especificamente causadas devido à pandemia de
Covid-19, seja na aquisição
de equipamentos de proteção individual, ou na aquisição de material informático, ou ainda em medidas
de apoio social.
Assim, os dados recolhidos através do portal de
dados abertos do Estado

simboliza cerca de 37,5%
do valor total dos contratos
públicos disponibilizados
nas duas bases de dados.
Recorde-se que, quando
o ensino passou a ser presencial, várias autarquias
investiram largas somas na
aquisição de computadores
portáteis e tablets para que
os alunos mais carenciados
pudessem acompanhar as

população, seja através
de outdoors, panfletos ou
anúncios na comunicação
social representa cera de
44.837,27 euros, cerca de
4,60% do total, seguida de
perto pela realização de
testes, com 41.000 euros,
4,20%. A categoria “outros”
representa cerca de 1.540
euros.
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Penafiel apostou na ação social e Paços na aquisição de material de proteção

ios da região com a Covid-19?

Investimento por concelho
Em Penafiel, ação social teve o maior peso e
em Paços os equipamentos de proteção
Em Penafiel, nos quarenta contratos registados
e num total de 292.694,00€
investidos, a área com
maior intervenção por parte da Câmara Municipal foi
a ação social, com mais de
168.500 euros, 57,59% do
total investido. Entre cabazes de apoio a famílias
carenciadas, são várias as
despesas com aquisição de
produtos alimentares para
o Plano de Apoio Alimentar.
Com aproximadamente
24,19% do total investido
vem a aquisição de equipamentos e a implementação
de medidas de prevenção,
que superam os 70.800 €.
Já a compra de material
informático, como tablets,
computadores e webcams
para a realização de videoconferências chega aos
32.345,00 €, 11,05%.
As medidas de sensibilização da população representam 20.282 € (6,92%) e
outros gastos 690 € (0,23%).
As empresas com maior
representação nos contratos da autarquia penafidelense são a M. Cunha

& Companhia, que celebrou acordos no valor de
78.118,80 € (26.6% do total
investido), a Distriparedes,
com total de contratos de
75.000,00 € (25,62%) e a
Worten, com 29 553,00 €
(10,09%).
Em Paços de Ferreira,
nos 48 contratos encontrados, o valor total chegou
aos 124.554,15€. A aquisição de material de proteção e de implementação
de medidas de prevenção
foi a área com maior relevo, somando 33.297,37 €
(26,73%).
Desse valor, destaca-se
a criação de um hospital
de campanha no antigo
Hospital da Santa Casa da
Misericórdia de Paços de
Ferreira, cujos contratos
ascendem aos 4.609,19€.
Seguiu-se a ação social,
com 31.012,36 € (24,90%),
sendo uma das medidas
apresentadas distribuição de cabazes à população mais carenciada. Já a
sensibilização, através de
outdoors e de avisos na
comunicação social representou um investimento
de 24.555,27€ (19,71% do
total).
A realização de testes à
Covid-19 também teve um
valor significativo para as

despesas pandémicas da
Câmara Municipal de Paços
de Ferreira, representando
18,06% do total (22 500,00
€). Incluiu-se ainda o transporte de alunos dos diversos ciclos de ensino, que
representou 13.189,15€,
cerca de 10,59%.
Nos contratos públicos
celebrados pela Câmara Municipal de Paços de
Ferreira relativos à pandemia disponíveis nas
plataformas analisadas,
destacam-se três empresas com maior volume de
negócios: o Laboratório
de Analises Clinicas Vale
do Sousa, com 22 500,00 €,
cerca de 18,06% do total,
seguida pela Petratex, com
11.000,00 € em contratos,
8,83% do total. A terceira
empresa com maior relevo
foi a António Teixeira Lopes & Filhos, com 9.620,98
€ (7,72%).
Paredes foi o concelho
com maior despesa
Com base na informação disponível, dos quatro
concelhos, a autarquia de
Paredes foi aquela com
maior valor nos 48 contratos que celebrou, investindo mais de meio milhão de
euros (514.504,00€).

A maior “fatia” dos contratos públicos celebrados
pela Câmara Municipal de
Paredes foi direcionada
para a aquisição de material
informático (297.997,00€),
cerca de 57,9% do total investido.
Já a aquisição de equipamentos de proteção representou menos cem mil
euros que a anterior área,
197.156,00€, 38,32% do
total. Destaca-se o ajuste direto para a aquisição
de máscaras sociais para a
campanha “Uma máscara
por quem nos socorre”, que
envolveu 28.000,00€.
Já a realização de testes à Covid-19 simbolizou 18.500,00€, 3,59%
das despesas registadas,
e as despesas com outras
áreas simbolizou 850,80 €
(0,16%).
Das empresas envolvidas destaca-se a Porto
Editora, que celebrou contratos com a Câmara Municipal de Paredes no valor
de 164.150,00 €, 31,9% do
total investido pela autarquia. Já a Maxifardas teve
um volume de negócios de
93.090,00 €, cerca de 18%
do total, e a Bcn - Sistemas
de Escritório e Imagem
celebrou contratos de 83
036,75 € com a autarquia
de Paredes, 16,13% do total
analisado.
Nos parâmetros analisados, apenas surgem três contratos realizados pela Câmara
Municipal de Lousada no
âmbito da pandemia, avaliados em 43.531,00€: um
de 29.998,80€ com a Meo
para material informático,
outro de 7.412,10€ com a
Spwork para a compra de
equipamentos de proteção
individual e outro celebrado com a Nos, de 6.120,00€.

Região pode vir a ter Hospital de Retaguarda para “minorar o impacto” no CHTS
Um dos investimentos
realizados pela Câmara
Municipal de Paços de
Ferreira foi a aquisição de
equipamento para a preparação de um hospital
de campanha no antigo

Hospital da Santa Casa da
Misericórdia de Paços de
Ferreira, que agora pode
vir a ser usado.
No total, pelas informações disponíveis nas
duas plataformas anali-

sadas, foram celebrados
contratos no valor de
4.609,19€ para a preparação do espaço. A unidade
poderá vir a ser, assim, o
segundo centro distrital
de retaguarda do país,

tendo condições para “minorar o impacto verificado
no Hospital Padre Américo”, onde estão internadas
mais de 230 pessoas, 10%
do total nacional de internamentos.

Editorial

O tsunami e a
tempestade…
Paulo Gonçalves | Diretor
paulogoncalves@imediato.pt

Entre a histeria coletiva que o vírus está a
provocar na sociedade, mesmo em responsáveis
por cargos de relevante influência comportamental, destaca-se a incapacidade de gerir com
serenidade a evolução pandémica, em função do
número de casos e das suas consequências. Sabendo-se que o topo da curva de cada uma das
vagas é atingido a cada 60-70 dias desde o seu
início, é certo que esta segunda vaga irá durar
até ao Natal. Sabe-se também que a letalidade
do atual pico pandémico é menor do que a observada em março, sendo os fatores de risco os
mesmos; pessoas idosas e com outras doenças
associadas. Então porquê uma série de medidas
duras que, entretanto, passaram a brandas e, em
várias situações, acabaram mesmo à escolha de
cada município? Simplesmente porque para a
sobrevivência política é sempre preferível lançar
um alerta de tsunami e depois ser herói de uma
tempestade…
Vejamos também o caso da interrupção de aulas presenciais para alunos do ensino secundário,
decretado em alguns estabelecimentos da região.
Com que base é que os seus diretores tomaram
uma decisão que pode afetar e colocar em risco
o ano escolar de milhares de alunos? Base científica não será certamente, pois os estudos já realizados são claros ao afirmar que a escola não é
fonte de casos positivos e surtos. As infeções não
acontecem dentro das salas de aula, mas sim no
ambiente externo à escola. A sala de aula é mesmo o lugar mais seguro, porque as regras são respeitadas e a transmissão é difícil. A redução de
aulas, distanciamento, uso de máscaras, higienização regular dos ambientes, lavagem das mãos,
controle de temperatura tornam o ambiente escolar seguro. A conclusão científica é a de que “a
escola é uma fonte de contágio completamente
marginal e o risco potencial durante a frequência
às aulas não deve ser motivo para a sua interrupção”. É hora de se refletir sobre isto e reabrir rapidamente as escolas porque estamos a confinar
o futuro de muitos jovens. E se o problema é o
seu comportamento no exterior da escola, que se
tomem medidas específicas e não se prejudique
um todo pela irresponsabilidade de alguns.
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CHTS pede à ARS-N reforço de médicos para medicina geral e familiar

Direitos Reservados

“Está complicado”: Hospital
de Penafiel pede ajuda à tutela

HOSPITAL ESTÁ SOB PRESSÃO DEVIDO AOS CASOS DE COVID-19

A pressão que a pandemia tem provocado no
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em
Penafiel – onde estão 10%
dos casos de internamento por covid-19 do país –
levou o Conselho de Administração do Hospital
a pedir à Administração
Regional de Saúde do
Norte (ARS-N), um “reforço” de médicos para
medicina geral e familiar.
O pedido de ajuda foi
feito por Carlos Alberto

Silva, presidente do Conselho de Administração do
CHTS, num email dirigido à
ARS-N. Ao Jornal IMEDIATO, fonte a ARS-N confirmou a receção do email no
passado dia 2 de novembro,
explicando que no mesmo,
era solicitado “reforço ao
CHTS com médicos de Medicina Geral e Familiar”.
“Logo que rececionado
o referido email, de imediato o mesmo foi reencaminhado para todos os
Diretores Executivos dos
Agrupamentos de Centros

de Saúde da Região, apelando a uma resposta célere e disponibilidade para
o solicitado”, esclareceu a
ARS-N.
O pedido de ajuda por
parte do CHTS (que integra o Hospital de Penafiel
e o Hospital de Amarante),
surge numa altura em que
o hospital concentra 10%
dos casos internados por
covid-19 do país (tendo
já transferido cerca de 50
doentes com covid-19 para
outras unidades), com 210
doentes internados com
covid-19, “dos quais 10
em cuidados intensivos”.
"Já tenho 30 internados
na urgência outra vez e
hoje é segunda-feira [dia
2 de novembro], dia particularmente difícil. Se tiverem médicos de clínica
geral que possam vir fazer
urgência era bom porque
tivemos aqui alguns posi-

tivos que fragilizaram as
escalas. Está complicado",
lê-se no email ao qual a
Lusa teve acesso.
Situação difícil
A pressão que o CHTS
tem vivido nos últimos
dias, resulta do facto de
ser um hospital que serve mais de 500 mil habitantes, oriundos de vários
concelhos - entre os quais
Paços de Ferreira, Lousada
e Felgueiras – que têm registado, nos últimos dias,
aumentos exponenciais de
novos casos de infeção pelo
novo coronavírus. Além
disso, o CHTS tem vários
profissionais de saúde infetados ou em isolamento
profilático, o que reduz o
número de profissionais ao
serviço.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

46 utentes e 14 funcionários
infetados na Misericórdia
46 utentes e 14 funcionários da Santa Casa
da Misericórdia de Paços de Ferreira (SCMPF),
testaram positivo à Covid-19.
Em comunicado, a
instituição dá conta de
que a última testagem,
realizada a 26 de outubro, revelou que, dos
58 utentes da Estrutura
Residencial para Idosos
(ERPI), 46 estavam infetados - quatro foram
internados em unidades
hospitalares - registando-se ainda três óbitos,

um por doença súbita e
dois por pneumonia. "Estes três idosos já tinham
antecedentes clínicos
relevantes", indicou a
SCMPF.
A entidade adiantou
ainda que, dos 39 profissionais que trabalham
no lar, 14 estão infetados.
Três destes funcionários
já regressam no final da
semana ao trabalho e os
restantes "deverão regressar no final da próxima semana". Três colaboradores estão a cumprir
isolamento profilático.

Alunos do secundário
com aulas em casa
Os alunos do 10.º ao
12.º ano das Escolas Secundárias de Paços de
Ferreira e D. António
Taipa, em Freamunde,
passaram a ter aulas à

distância.
Esta decisão surge
devido ao facto de haver
muitos alunos e funcionários co sintomas compatíveis com a covid-19.

Há concelhos com aumento superiores a 50% em uma semana

Covid-19 na região: Paços estabiliza, mas restantes concelhos continuam em crescendo
As dificuldades sentidas pelo Hospital Padre
Américo, em Penafiel,
têm-se vindo a agravar
nos últimos dias, devido
ao aumento de casos de
covid-19 em toda a região do Vale do Sousa e
Tâmega.
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Este crescimento, levou
inclusive a que o Governo
tivesse adotado, no dia 22
de outubro, medidas mais
restritivas para os concelhos de Paços de Ferreira,

Lousada e Felgueiras – concelhos que registavam os
maiores aumentos – medidas estas que foram agora
alargadas a mais 118 concelhos.
Nas últimas semanas,
foi em Paços de Ferreira que se registou o mais
número de novas infeções
por covid-19. Foi também
em Paços de Ferreira que
a situação estabilizou na
última semana, tendo o
concelho registado uma
redução de 22% ao nível

dos novos casos, na semana
entre 26 de outubro e 2 de
novembro, semana em que
registou 1084 novos casos
(na semana anterior tinha
sido 1393).
De entre os concelhos
do Vale do Sousa, só Paços
de Ferreira registou uma
tendência de decréscimo.
Os restantes – Paredes, Penafiel, Lousada e Felgueiras, seguiram no sentido
inverso e aumentaram o
número de novos casos.
Em Lousada, o aumento

de novos casos na semana em análise, foi de 29%,
com um total de 877 novos
casos. Na semana anterior
esse número tinha sido de
681.
Segue-se Paredes, com
um aumento de 40%, com
um total de 1012 novos
casos. Na semana anterior
esse número tinha sido de
724.
Com um crescimento acima dos 50% estão
os concelhos de Penafiel
e Felgueiras. Em Penafiel

na semana entre 26 de
outubro e 2 de novembro
registaram-se 704 novos
casos (na semana anterior
tinham sido 462), o que significa um aumento de 52%.
Já em Felgueiras registou-se o maior aumento – 57%
com 532 novos casos no
período referido, quando
tinham sido 338 na semana
anterior.
Esta realidade tem sido
foco de atenção por parte das autarquias, que em
muito têm apelado à res-

ponsabilidade individual
no combate à pandemia.
Também tem sido feito um
esforço no sentido de alargar o número de testes realizados, através da abertura
de mais centros de rastreio.
Também o Governo
criou novas medidas – caso
do dever de permanência
na habitação e o encerramento dos estabelecimentos comerciais as 22 horas
e restaurantes às 22h30 –
para conter a propagação
do vírus na comunidade.
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Vítima nunca apresentou queixa às autoridades

Direitos Reservados

Mulher morta à facada pelo marido
após anos de maus tratos

CRIME ACONTECEU NA CASA ONDE MORAVA O CASAL

Deolinda dos Santos
Lopes (foto), de 74 anos,
foi morta à facada pelo
marido, na madrugada
do passado dia 2 de novembro, na casa onde
moravam em Duas Igrejas, Penafiel. A tragédia
aconteceu após vários
anos de maus tratos e
agressões, que nunca foram denunciados às autoridades.
A notícia deixou em
choque a comunidade lo-

cal, assim como a família
da vítima que, apesar de
ter conhecimento de que
Deolinda Lopes era agredida e maltratada pelo marido Joaquim Sousa, de 72
anos, nunca esperou este
desfecho.
“Ele foi um garoto com
ela, mas a minha irmã merecia ter uma morte digna”,
desabafou Josefa Lopes,
uma das irmãs de Deolinda Lopes e uma das suas
maiores confidentes. Também outro irmão, que mora

de frente à casa do casal,
confessou que foi “apanhado de surpresa” com a notícia. “É um choque muito
grande. Ainda ontem os vi
e estavam bem e nada fazia
prever isto”, acrescentou
José Lopes.
No dia de domingo, o casal tinha saído de casa para
ir almoçar fora e, segundo
Josefa Lopes, à noite a irmã
esteve em casa de um dos
filhos. Horas depois, Deolinda Lopes foi encontrada
pelo filho, caída no chão
do quarto, entre a cama e

a porta. Foi o homem que
ligou ao filho a dizer o que
tinha acontecido. Ficou
sentado na cama, à espera
das autoridades. “Já estava
vestido e tudo quando o filho chegou”, contou Josefa
Lopes. Foi detido.
Segundo a irmã da vítima, Deolinda sempre foi
agredida e insultada pelo
pai dos seus sete filhos.
“Ele sempre foi uma pessoa
severa e fez-lhe sempre a
vida negra”.
Mas apesar de anos de
agressões e de maus tratos, Deolinda Lopes nunca
apresentou queixa às autoridades. “Mas ela disse-me
que ultimamente ele não
lhe batia. Que discutiam
muitas vezes, mas que não
lhe batia”, contou a irmã,
certa de que a desavença
entre o casal que levou à
morte da irmã, esteve relacionada com a venda de um
terreno.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

Perseguia e ameaçava ex-companheira

Nonagenário detido por violência doméstica
Um homem de 90
anos foi detido pela GNR
no concelho de Paredes,
por perseguir e ameaçar
de morte a ex-companheira, uma mulher de
51 anos.
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O suspeito perseguia e
ameaçava de morte a sua
ex-companheira e o seu
atual companheiro, não
aceitando o fim da relação.

Segundo aquela força
policial, “o suspeito, não

aceitando o fim do relacionamento que manteve

com a vítima, sua ex-companheira, de 51 anos, começou a persegui-la e
ameaçá-la de morte, assim como ao atual companheiro desta, com recurso
a uma arma de fogo”.
O nonagenário foi destido na sequência de uma
busca domiciliária, durante a qual a Guarda apreendeu ainda uma arma de
fogo e diversas munições
ilegais.

Artigos avaliados em mais de 1.600 euros

Mulher identificada
por vender objetos furtados

A GNR identificou
uma mulher de 50 anos
no concelho de Paredes
por suspeita de recetação de objetos furtados. A suspeita tinha à
venda, na sua loja, artigos furtados de uma
residência.
Segundo um comunicado daquela força policial, a identificação surgiu na sequência “de uma
denúncia que num esta-

belecimento comercial
se encontravam à venda
objetos furtados do interior de uma residência no
concelho de Paredes”.
Assim, os militares da
Guarda apreenderam um
bandolim, um cavaquinho e um rádio antigo,
avaliados em cerca de
1650 euros, que tinham
sido furtados. Os artigos
foram devolvidos ao proprietário depois de reconhecimento.

Tudo começou numa discussão de café

Dois jovens detidos
por tentativa de homicídio
A Polícia Judiciária
(PJ) deteve dois jovens
de 24 anos por homicídio na forma tentada.
Em julho, os suspeitos
agrediram violentamente os seus opositores
num parque de estacionamento, em Gondalães, Paredes, após uma
discussão de café.
“Inconformados com
o desfecho da altercação,
os arguidos engendraram
um plano e, após montarem vigilância, surpreenderam as vítimas junto
ao local onde uma delas

tinha o seu carro parqueado. Munidos de um
paralelo e de uma arma
branca, agrediram as vítimas com violência, em
áreas vitais, colocando-se ambos de seguida em
fuga”, relatou a PJ, em
nota de imprensa.
Os factos aconteceram a 26 de julho, depois
de uma discussão de café.
Os detidos, um operário
da construção civil e o
outro cortador de carnes,
ambos sem antecedentes
criminais, vão ser presentes a tribunal para
aplicação de medidas.
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Vítor
Aragão
Abragão, que eu vejo,
tem azar!
Ou o que nasce, nasce em ponto pequeno, ou nasce fora do sítio… ocasionalmente o azar vem a dobrar e nasce
pequeno e fora do sítio! Certo, certo é
que um azar nunca vem só!
Obviamente que esta é a opinião de
um abragonense, que sou eu, a maioria
de outros abragonense gostam, então
está tudo bem. Mas nem por isso as minorias estão inibidas de manifestarem a
sua opinião (de minorias… naturalmente, valendo o que vale).
O Centro Interpretativo (ou de Interpretação) da Escultura Românica (em
Abragão), repetindo-me, nasceu fora do
sítio… arrasou em definitivo aquele que

Manuela
Bentes
O Outro lado das coisas...
“Demasiado e nunca suficiente”

PUB

Tenho em mãos, e a leitura quase
concluída, um livro que já esperava e que
chegou às livrarias no mês de Outubro
deste ano.
É claro que o ainda Presidente Trump
é um homem problemático, vaidoso,
egoísta e ambicioso e a sua sobrinha ,
Mary L. Trump, fez dele uma descrição

poderia ser requalificado como centro
histórico de interesse assinalável (muita
história correu naqueles escassos metros quadrados): Batizados, comunhões,
casamentos, funerais… Festas e romarias, peregrinações, andores com quase
20 metros de altura, por ali se moveram
lentamente. Aqui, uns grandes, outros
pequenos… deram o seu contributo
para a história. Por aqui morou gente de
nome grande para a localidade, por ali
passou o poder eclesiástico durante seculos… Ali a notícia era passada de boca
em boca, democraticamente, chegando
até aqueles que não tinham tido oportunidade de aprenderem a ler. O edifício
da igreja ergueu-se, caiu, voltou a erguer-se, voltou a cair e reconstruiu-se…
sem torre sineira, com torre sineira, sem
relógio, com relógio…
O edifício da igreja que caía não se
reerguia da mesma forma… as pedras
da construção anterior eram usados por
todos os que dali as levavam e incluíam
nos seus muros, paredes de casas, ou
bancos de beira de estrada… até tampas
de sarcófagos, sabemos lá de quem, foram usadas como soleiras de portões…
e desbastadas para facilitar passagem
de carros… Mas a história escreve-se

assim… com a relatividade da inteligência ou da ignorância.
Uma parte das pedras sobrantes da
renovação do edifício mais recente
da igreja, ali pelo seculo XVII, foram
usadas para contruir, entre outras
utilidades, uma casa nas proximidades.
Mais tarde, muito mais tarde, veio a
ser chamada de a “Casa do Ferreiro da
Igreja”. A população em geral sabia que
essas pedras ali se encontravam… como
sabe (a população) da localização de
muitas outras pela freguesia. O homem
fez muita história e muita da história
que se escreveu não ditou reescrever o
tinha sido escrito… mas nem tudo fica
para sempre… alguém decidiu que a
“Casa do Ferreiro da Igreja” deveria ser
demolida e trazidas, novamente, à luz
do dia, as pedras que foram parte do
edifício da igreja nos primeiros séculos
da nacionalidade… Demoliu-se a “Casa
do Ferreiro da Igreja” e surgiu o: “- E
agora? O que fazer com as pedras?”…
Mas estas pedras não estavam destinadas a ver, de novo, a luz do dia… seria
construído, para elas, um edifício que as
mostraria mesmo que à luz de modernos projetores elétricos.
Um edifício gigantesco foi implan-

tado no pequeno espaço que ocupava
e circundava a “Casa do Ferreiro da
Igreja”. Uma forma geométrica estranha
caiu do espaço e aterrou em pleno (ex-)
centro histórico de Abragão… Bem, já
que lá está, lá fomos ver… O gigantesco meteorito é acanhado por dentro…
Nasceu grande por fora e pequeno por
dentro… dois azares… nasceu fora do
lugar… três azares… o que lá se frui (no
interior) foi feito com falta de dinheiro
e o que se vê é pouco… acabou, nesta
relação, por ser demasiado caro… Já não
sei em que azar vou!
Vou parar por aqui… Um dia destes
volto a entrar e dou a minha opinião, de
minoria, do que por lá verei (já vi mas
quero ver melhor para poder “opinar”
melhor (?).
E ainda num outro dia falarei das
pedras que andam espalhas por lá, pela
freguesia, mas que a falta de dinheiro (um passo maior que a perna) não
permitiu que lhe dessem o brilho dos
projetores… ficaram a beneficiar da luz
do dia! E nem uma foto, no interior do
novo edifício, mereceram.
Por ali passo, frequentemente, naquele estrangulamento da rua… não me
é indiferente… mas antes fosse!

clara e pormenorizada, permitindo ao
leitor perceber a razão pela qual Trump
não quer que leiam este livro. Depois de
muitos, muitos livros sobre Trump, este
é essencial!
Este retrato de Donald Trump é revelador do ambiente tóxico e difícil em que
nasceu Mary Trump, hoje uma psicóloga
clínica experiente e única sobrinha do
Presidente. É ela que dá a conhecer a
história obscura da própria família e,
através dela, é possível compreender
melhor o homem arrogante que agora
ameaça a saúde, a segurança económica
e a estrutura social do mundo…
Mary L. Trump, a sobrinha do ainda
presidente, descreve com minúcia os
traumas terríveis que teve de enfrentar e
uma trágica combinação de negligências
e abusos. Explica e ajuda a compreender como a sua família ajudou a criar o
homem perturbado que ocupa a Casa
Branca e a muito estranha relação de
Fred Trump com o seu filho, Donald.
A autora do livro, Mary L, Trump,

testemunha privilegiada das festas e
outros eventos da família, relata minuciosamente, o lugar de Donald Trump
como centro das atenções da família e o
modo terrível como ele, filho favorito de
Fred Trump, despediu e ridicularizou o
seu pai quando adoeceu...
Desde então, especialistas, psicólogos
e jornalistas, tentam analisar os muitos
defeitos de Donald Trump. Tudo isso é
natural, quase necessário, acredito. No
entanto, através deste livro, a meu ver,
é a sobrinha, com formação específica
e como vítima da arrogância do próprio
tio, quem acaba por revelar o que fez
correr Donald e o resto do clã. Ela consegue contar esta fascinante e desconcertante saga, vista pela sua perspectiva
particular no centro dos acontecimentos. Ainda, porque ela é a única Trump
disposta a contar a verdade sobre “Como
a minha família criou o homem mais
perigoso do Mundo.”
Este texto, tão revelador e oportuno,
mostra como cada um de nós é fruto da

família que criou e educou… Não é fácil
educar, bem sei, são imensos os desafios
e muitas as probabilidades que cada ser
humano tem para se deixar influenciar
pelo meio que o rodeia… Cada um de
nós, criança ou adulto, pode e deve,
amparado, escolher o que é melhor para
si e para os que o rodeiam. Sem medos,
sem hesitações, mas sobretudo sem
prejuízo para os outros, os que estão
connosco.
O ainda Presidente Trump não teve e
não fez nada disso! Outros, a sua própria
família, não o ajudaram e nunca o ensinaram a ser um homem coerente e bom.
Fez-se o pior!
O escritor francês, Victor Hugo, é
citado como introdução deste livro: “Se a
alma for deixada na escuridão, serão cometidos pecados. O culpado não é quem
comete o pecado, mas sim quem provoca
a escuridão.”
Donald Trump é um homem ganancioso, intriguista e mau. Fizeram dele um
homem assim!…
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É o primeiro certificado em Penafiel

“As grandes ideias culturais
não têm de morar
só em Lisboa e no Porto”

Lar e Centro de Dia Padre Américo
recebe Certificação de Qualidade

Mónica Ferreira

Mário Zambujal aponta Escritaria com exemplo

“ESTA FESTA É O ABRAÇO DE UMA CIDADE INTEIRA”

Mário Zambujal esteve em Penafiel, para
marcar presença no festival literário Escritaria.
Na iniciativa, que acontece em sua homenagem
e afirmou estar admirado
e reconhecido pela amplitude do evento, que
destaca a sua vida e obra.
“Esta festa é o abraço de
uma cidade inteira”, afirmou.

PUB

Apesar dos constrangimentos que a pandemia
trouxe à realização dos
eventos culturais, a edição deste ano do Escri-

taria decorre em moldes
especiais, Mário Zambujal
afirma que não hesitou em
aceitar o convite e marcar
presença no evento que o
homenageia. “Não hesitei
em aceitar o convite. Não
vir significava dar menos
importância ao festival,
ter medo da pandemia e
não me colocar no lugar
das pessoas que vivem
em Penafiel. Vir significa
um momento especial no
meu trajeto como autor e
como escritor”, afirmou,
acrescentando que “é um
momento muito bonito,
diferente de todos os ou-

tros. Vai ficar marcado na
minha agenda mental este
dia”.
Aos jornalistas, Mário
Zambujal destacou ainda
a “extraordinária originalidade” do Escritaria, e disse
que se sentiu abraçado pela
cidade. “Este ano sou eu
quem recebe este abraço e
sinto que tenho que retribuir, dando o meu abraço a
esta cidade que tem dado
um grande exemplo ao demonstrar que as grandes
ideias culturais não têm de
morar só em Lisboa e no
Porto”.
Ainda durante a conferência de imprensa com o
autor, Antonino de Sousa,
presidente da Câmara Municipal de Penafiel, afirmou
que fizeram a opção “mais
difícil”, em tempos de pandemia, ao avançar com a
realização do festival. “Foi
uma decisão difícil e muito
ponderada. Fizemos a opção mais difícil, mais exigente e que nos traz mais
responsabilidade. Mas valeu a pena”, explicou o autarca.
Mónica Ferreira | Texto
monicaferreira@imediato.pt

O Lar e Centro de Dia
Padre Américo, situado
na vila de Paço de Sousa,
concelho de Penafiel, foi
recentemente “presenteado” com a sua primeira Certificação da Qualidade, tornando-se, assim,
o primeiro lar certificado
no concelho.
Em comunicado, a direção da instituição referiu
que a certificação foi atri-

buída às três respostas sociais que oferece: Estrutura
Residencial para a Pessoa
Idosa (ERPI), Centro de Dia
e Serviço de Apoio Domiciliário.
“Esta certificação é um
reconhecimento externo
do profissionalismo e da
dedicação de todos os órgãos sociais, direção técnica e colaboradores no
compromisso com a qualidade assumida! Mesmo em

tempos de pandemia, com
muito empenho, esforço e
dedicação de todos os envolvidos, hoje temos certificadas as nossas três respostas sociais”, afirmam.
O equipamento foi
inaugurado há três anos,
“tendo sempre como maior
preocupação o bem-estar
dos utentes/clientes garantindo, para este fim, uma
preocupação com a melhoria contínua dos serviços”.

Autárquicas de 2021 são prioridade do novo mandato do CDS-PP

Agostinho Guedes recandidata-se
Agostinho Guedes vai
recandidatar-se à liderança do CDS-PP de Penafiel.
O candidato e atual presidente – que concorre
sob o lema “Esperança
por Penafiel” – entende
que este é um momento
de desafios “difíceis” para
o país e que o CDS-PP de
Penafiel precisa “de uma
liderança forte, com seriedade, responsabilidade e afirmação”. “Por isso
é meu dever não abandonar o CDS-PP de Penafiel
quando ele mais necessita”, afirma.
O objetivo do candidato é “dar voz” a Penafiel e

“continuar a ajudar e a fazer
crescer o concelho”, depois
de cumprido um mandato
de dois anos “de muito trabalho”, quer ao nível concelho, quer a nível nacional.
Preparar as eleições autárquicas de 2021 com o
parceiro de coligação (PSD),
será “uma prioridade” para
o mandato a que se recan-

didata. “Para que Penafiel
continue com a estabilidade
que todos os Penafidelenses
merecem”, frisou, garantindo estar disponível para servir o concelho “com a seriedade e a responsabilidade
que o cargo merece e para
complementar teremos o
mais breve possível a nova
Sede do CDS-PP Penafiel”.
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Equipamento foi comprado com valor

Imagem foi tirada no hospital de Penafiel

Retrato do espírito de entreajuda ganha concurso

das senhas de presença

Uma fotografia tirada no
serviço de Ortopedia do Hospital Padre Américo, em Penafiel, por uma enfermeira do
serviço, venceu um concurso
de fotografia da Associação
Portuguesa dos Enfermeiros
Gestores e Liderança (APEGEL).
Mónica Ferreira

pandemia, a fotografia “retrata a realidade do momento que
vivemos naquela primeira vaga
e que continuamos a viver, um

momento que nos uniu enquanto profissionais”, afirmou ao Vera
Ferreira, enfermeira do serviço
de Ortopedia e autora da foto.

PUB

A imagem, um retrato da pandemia da autoria de Vera Ferreira, está a emocionar as redes sociais, na medida em que destaca
o espírito de entreajuda entre os
profissionais do hospital.
Tirada na primeira vaga da

Deputados oferecem
cama para Cuidados
Continuados ao CHTS

CUIDAR
DE SI
É CUIDAR
DE TODOS.
LEMBRE-SE
SEMPRE
DESTAS
REGRAS
SIMPLES.

MÁSCARA

O combate à pandemia
depende do esforço de
TODOS. Se teve contacto
com um caso COVID-19
positivo ou se apresenta
sintomas da doença, não
recorra ao Serviço de
Urgência do CHTS. Ligue
para o SNS 24 ou
contacte o seu Médico de
Família para prescrição
de teste de rastreio.

ETIQUETA
RESPIRATÓRIA

MÃOS

DISTÂNCIA

#SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA
#ESTAMOSON
#UMCONSELHODADGS

APP

EQUIPAMENTO CUSTOU CINCO MIL EUROS

Alberto Santos, presidente
da Assembleia Municipal de
Penafiel, acompanhado de representantes dos partidos com
assento naquele órgão, entregou ao Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa (CHTS), uma
cama para Cuidados Intensivos. O equipamento hospitalar,
no valor de cerca de cinco mil
euros, foi adquirido com o valor das senhas de presença nas
reuniões da Assembleia Municipal, do qual vários eleitos
abdicaram.
Na entrega da cama que será
dedicada aos Cuidados Intensivos, Alberto Santos, presidente da
Assembleia Municipal de Penafiel
destacou o facto de esta ser “uma
missão apartidária”, uma “manifestação simbólica do que podemos fazer enquanto cidadãos, no
sentido de ajudar as instituições
da nossa comunidade”, referiu.
Alberto Santos destacou ainda
o papel de todos os profissionais
de saúdes, dos hospitais e das
instituições, “que por muito que
se empenhem não conseguem
conter a pandemia se não houver
comportamentos a montante dos
cidadãos”. Nesse sentido, apelou
a todos os cidadãos para que “ajudem o hospital” nesta fase em que
a pandemia está em crescendo na

região. “Aqui na região vivemos o
momento mais difícil do país”,
afirmou, deixando “uma palavra
de solidariedade a todos os profissionais de saúde e a todos os
que trabalham no hospital”, desejando que haja disponibilidade de outras regiões para ajudar
o Hospital de Penafiel – que tem
10% dos internamentos do país
por covid-19.
Carlos Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração
do CHTS destacou o simbolismo
do ato, reconhecendo que estão a
viver “um período muito difícil”,
no qual tem que se “unir esforços” e cada um fazer o seu papel
no combate à pandemia. “Isto só
se resolve com comportamentos
individuais”.
O presidente do CHTS apontou ainda a iniciativa da Assembleia Municipal de Penafiel como
“uma demonstração de que sabemos estar acima da política numa
luta que é de todos contra um inimigo desconhecido”.
No final, Carlos Alberto Silva
garantiu que o hospital e os seus
profissionais estão lá para tratar
todos os doentes, até mesmo os
“irresponsáveis”.
“E vai haver mais vida além
da pandemia”, rematou.
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Protocolo para realização de estudos vai ser assinado em dezembro

Rádio Popular investe três
milhões de euros na região

Linha Ferroviária do Vale do Sousa já integra
o Plano Nacional de Investimento

A Rádio Popular vai
inaugurar uma nova loja
na região do Vale do
Sousa, que significa um
investimento de três milhões de euros e a criação
de mais de 50 postos de
trabalho – 25 a 30 diretos
e cerca de 25 indiretamente.

25 de forma indireta.
No Vale do Sousa esta
será a segunda loja do Grupo, que tem já um estabelecimento no concelho de
Penafiel.
Humberto Brito, presidente da autarquia de Paços de Ferreira, mostrou-se
satisfeito com a vinda do investimento para o concelho.
“As obras conduzidas pela
Câmara municipal no âmbito do PARU e do PAMUS
geram efeitos económicos
positivos. A obra mais marcante do mandato será consolidar o núcleo urbano que
liga as cidades de Paços de
Ferreira e Freamunde. Graças à obra do PAMUS um
investidor privado de dimensão nacional adquiriu
um espaço que nunca tinha
tido utilização desde a sua
construção e conclusão”,
rematou.

REUNIÃO CONTOU COM AUTARCAS DA REGIÃO

Na secção do Programa
de Eletrificação e Reforço
da Rede Ferroviária Nacional, é introduzida a “construção da nova Linha Ferroviária do Vale do Sousa”,
considerando que é um dos
projetos ferroviários que
vão permitir uma redução
dos gases com efeito de estufa, redução dos tempos
de percurso e da sinistralidade.
“É mais um passo decisivo para a construção
desta nova linha ferroviária, fundamental para o
desenvolvimento de uma
região com mais de 500
mil habitantes e milhares
PUB

PUB

Ao IMEDIATO, o presidente do Conselho de Administração da Rádio Popular, Ilídio Silva, confirmou
o investimento e adiantou
que o projeto vai nascer no
edifício em frente ao centro
comercial Ferrara Plaza,
em Paços de Ferreira, que
estava parado desde a sua
fundação.
“Vamos fazer um grande
investimento porque sabemos que aquela zona vai
ter uma nova centralidade.
Ouvimos que a Câmara Mu-

nicipal vai fazer uma ciclovia e uma requalificação e
achamos que Paços de Ferreira é um concelho interessante”, explicou Ilídio Silva.
Em causa está o Plano de
Ação de Mobilidade Urbana
Sustentável (PAMUS) anunciado pela autarquia para o
local, que prevê a construção de uma rede ciclável e
pedonal com cerca de 2,4
quilómetros a ligar Paços
de Ferreira e Freamunde na
Estrada Municipal 207, que
tem um custo estimado de
2,1 milhões de euros.
A loja “ultra moderna”
vai ter cerca de 1.700 metros quadrados e é intenção
da Rádio Popular abrir portas ainda antes do Natal.
Representando um investimento de cerca de três milhões de euros, é previsto
que a loja crie 25 a 30 postos
de trabalhos diretos e mais

O projeto da Linha
Ferroviária do Vale do
Sousa já integra o Plano
Nacional de Investimentos (PNI – 2020/2030)
apresentado pelo Governo no passado dia 22 de
outubro.

A Visound Acústica (www.vicoustic.com) empresa fornecedora de soluções
de tratamento e isolamento acústico de espaços recruta:

UM(A) GESTOR(A) DE APROVISIONAMENTO

Responsabilidades:
- Gestão e planeamento das necessidades
- Execução e acompanhamento dos processos de compra;
- Interligação com Aprovisionamentos e Logística;
- Procura de fornecedores novos e negociação com fornecedores existentes;
Perfil:
- Formação mínima ao nível de Licenciatura;
- Fluente em inglês;
- Espírito de equipa, dinâmico, pro-activo, responsável e polivalente;
- Experiência mínima de 2 anos em funções similares;
- Facilidade de relacionamento interpessoal.
Local de trabalho: Paços de Ferreira

UM ESTOFADOR

Local de trabalho: Paços de Ferreira

DOIS MARCENEIROS

Local de trabalho: Paços de Ferreira
Somos uma empresa inovadora com equipa jovem, dinâmica e com uma
grande paixão pelo que fazemos! Connosco tem uma excelente oportunidade
de integrar um projecto sólido com boas perspectivas de carreira
e de estabilidade profissional.
Envie o seu CV para jobs@vicoustic.com ou ligue para 932 472 793

Direitos Reservados

Nova loja no Vale do Sousa abre até ao Natal e vai criar 50 postos de trabalho

de empresas”, considerou
a autarquia de Paços de
Ferreira em comunicado.
Os autarcas de Paços de
Ferreira, Lousada, Paredes,
Valongo, Felgueiras reuniram, esta terça-feira de
manhã, com o presidente
da Direção do Conselho
Metropolitano da Área
Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor
Rodrigues, e o vice-presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal (IP),
Carlos Alberto Fernandes.
Na reunião, realizada
por videoconferência, fo-

ram aprovados os termos
e condições do protocolo
“no âmbito dos estudos
necessários à construção
da futura linha ferroviária
do Vale do Sousa” entre a
IP, a CIM Tâmega e Sousa, a AMP e as cinco autarquias, “com o objetivo
final de implementar uma
solução ferroviária para
esta região”.
Segundo a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, o documento seguiu
para aprovação entre as
várias entidades intervenientes e deverá ser assinado em dezembro.
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Anúncios Profissionais
FA R M ÁCI A D E P E N A M A I O R

M A RI A J OÃO N E T O DA S I LVA

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

SOLICITADORA de EXECUÇÃO
Rua António Matos, Nº 50
4595-122 Frazão
T.255 891 581 - 2762@solicitador.net

FA R M ÁCI A DA M ATA R E A L

DI N Á M O R E I R A SI LVA

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

ADVOGADA
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

Casimiro Fernando Pinto Alves
Reparações de Electrodomésticos
Oficina- Rua Salão Paroquial
Meixomil- 4590 Paços de Ferreira
255 962 442 • 917 535 570

I DA D E D O FE R RO

Decoração Forjadas
www.idadedoferro.com
geral@idadedoferro.com
Rua do Carral, 201 - Carvalhosa
255 861 342 • 935 553 390

Oferta / Venda / Aluguer

Anúncios

DÃO-SE
Gatinhos bebés a quem os estimar
Cont. 932 323 700
SALÃO DE BELEZA
Vanda Campos
Cabeleireiro * Estética * Solário
Rua D. José de Lencastre, lj 5
Cont. 913012079

Extrato

COMPRA-SE
Compro os seus móveis antigos armazenados. Apenas clássicos ou
rústicos. Vou buscar os móveis ao local.
Cont. 919 925 215
VENDE-SE
Móveis - desde 9,99 euros
Liquidação de stock
Reta de Carvalhosa
Cont. 917 822 593
VENDE-SE
Terreno c/ 1200 m2 - Trindade - Meixomil
Cont. 914870083
OFERECE-SE
Serviços para limpeza doméstica no concelho de Paços de Ferreira
Cont. 933791504
ALUGA-SE
Quartos ao mês no centro de Paços de Ferreira - 150 euros/mês - Só Homens
Cont. 964154050

Faça a sua assinatura anual
por 20 euros
imediato@imediato.pt

Limpezas Tei xeira
Limpezas Domésticas
Condomínios
Comerciais e Industriais
Final de Obras
Rua do Depósito, 39 - 4595-039 ARREIGADA

Telef.: 255 873 129 - Telemóvel 939603844

TANOARIA
MAIA

ARTESANATO EM MINIATURA
MUSEU DA TANOARIA

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

Anúncio para exercício do direito
de preferência de confinantes
na alienação de terreno rústico
Ares Lusitani – STC, S.A, CRC: 8610-6144-2062, com sede na Avenida José Malhoa, nº27, 11º, em Lisboa, com o número único de
pessoa coletiva e matrícula junto da Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa 514 657 790, neste ato representada por sociedade HG PT, UNIPESSOAL LDA, com sede na Av. José Malhoa, 27,
11º, em Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial
sob o NIPC 510 891 691, com o capital social de cinco mil Euros,
que outorga através da sua procuradora, HG PT – Unipessoal, Lda,
com sede na Avenida José Malhoa, 27, 11º Campolide, Lisboa, com
o capital social de cinco mil euros, número único de matrícula e
pessoa coletiva 510891691, na qualidade de proprietária do prédio rústico sito em Monte do Fontão - Fontão, com área de 2640
M2 na freguesia de Carvalhosa, e concelho de Paços de Ferreira,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paços de Ferreira sob o número 2175 da freguesia de Carvalhosa, e inscrito na
respetiva matriz predial rústica sob o artigo matricial 1252, da
freguesia de Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira, PUBLICA,
para efeitos do disposto no artigo 1380º do Código Civil e notificação de confinantes – proprietário de terrenos rústicos - para
o exercício do direito de preferência na aquisição, as condições
da venda do terreno: A) ADQUIRENTE: SILVESTRE DOS SANTOS
BASTOS B) PREÇO: € 36.000,00 (trinta e seis mil euros); C) PRAZO
PARA ESCRITURA: ATÉ AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 D)
OUTRAS CONDIÇÕES: o terreno rustico será vendido livre de ónus
ou encargos.
A manifestação da intenção de exercer a preferência nas condições
acima mencionadas deve ser exercida no prazo de 08 (oito) dias
da publicação do presente Anuncio, e deve ser remetida para a
seguinte morada: HG PT Unipessoal Lda, com sede na Rua Eugénio
de Castro, nº 352, 1º andar, 4100-225 Porto.

PRECISA-SE
Motorista Pesados de Passageiros
Contacto: 915559580

Penafiel, vinte e seis de Outubro de dois mil e vinte
A Notária
Brígida Raquel Fernandes
Registo número 1401/2020
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AVISO

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

Para marcação: Manuel Maia - 916 870 267

A cargo da notária Lic. Brígida Raquel Barroso Queirós Pereira
Fernandes.
Certifico para efeitos de publicação nos termos do número dois,
do artigo 100º do Código do Notariado, que neste Cartório Notarial sito na Rua Monte do Facho, 39, na freguesia e concelho de
Penafiel, e no livro de notas para escrituras diversas 193 - F, de
folhas 143 a folhas 145, se encontra exarada uma escritura de justificação, com data de vinte e seis de Outubro de dois mil e vinte,
na qual interveio MARIA FILOMENA PAIS NETO DUARTE, (NIF 152
100 040), solteira, maior, natural da freguesia de Fonte Arcada,
do concelho de Penafiel, onde reside na Rua de Frei Domingos
Adão Pais Neto Duarte, número 111, (4560-112), que aí declarou
que é dona e legítima possuidora com exclusão de outrem do
PRÉDIO RÚSTICO, denominado “Tapada do Trago”, composto por
pinhal, pastagem e ramada, com a área de quatro mil e oitocentos
metros quadrados, sito em Trago, na freguesia de Fonte Arcada,
no concelho de Penafiel, a confrontar de norte e de nascente com
caminho público, de sul com Manuel Joaquim da Costa e de poente
com caminho de servidão, descrito na conservatória do registo
predial de Penafiel sob o número mil quinhentos e sessenta e seis,
da dita freguesia de Fonte Arcada, inscrito na matriz sob o artigo
rústico 452. Que uma terça parte do referido imóvel foi adquirida pela primeira outorgante por compra devidamente titulada e
assim está registada a seu favor na apontada ficha predial pela
apresentação três mil trezentos e um de vinte de Novembro de
dois mil e dezoito.
Que duas terças partes do indicado imóvel - sem inscrição de aquisição na apontada ficha predial - foram por ela adquiridas por lhe
terem sido adjudicadas em partilha meramente verbal por óbito de
seus pais Domingos Barbosa Duarte e Maria da Glória Leitão Pais
Neto, casados que foram um com o outro sob o regime de comunhão geral, residentes que foram no Lugar de Trago, na freguesia
de Fonte Arcada, no concelho de Penafiel, em data que não pode
precisar mas sabe ter sido no ano de mil novecentos e oitenta
e quatro, pelo que não ficou a dispor de título formal que lhe
permita efetuar o respectivo registo na conservatória do registo
predial, mas desde logo entrou na posse e fruição do prédio, em
nome próprio, posse essa que detém há mais de vinte anos, sem
interrupção ou ocultação de quem quer que seja. Que esta posse
em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa fé, já desde
o ano de mil novecento e oitenta e quatro, conduziu à aquisição
do imóvel por USUCAPIÃO, que a justificante invocou, justificando
o direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro
título formal extrajudicial.
Está conforme o original.

Nº138/SOP/2020
PAULO LOPES RODRIGUES FERREIRA, Vereador do Pelouro com poderes delegados:
Faço público, que por meu despacho
de 22 de Outubro de 2020 e nos termos do articulado no Decreto-Lei
n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na
sua actual redacção, se publicita o
pedido de alteração ao lote n.º 3 do

Alvará de Loteamento n.º 475/87,
Processo de Loteamento n.º 43/84,
sito na Rua dos Netos, freguesia de
Sanfins Lamoso Codessos, requerida pelo Senhor Joaquim dos Santos
Carneiro.
O processo encontra-se à disposição
para consulta na Câmara Municipal
(Secção de Obras Particulares), das

09:00 horas às 16:00 horas.
Mais se informa que a Informação
Técnica constante do processo em
causa é de teor favorável.
Para constar passei este e outros de
igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume, bem
como se proceda à sua publicação
num jornal da região e no site da

IMEDIATO Nº 684 de 06/11/2020

Câmara Municipal, em www.cm-pacosdeferreira.pt
Paços do Município de Paços de
Ferreira, de 30 de Outubro de 2020.
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira
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MEIAS QUE ELIMINAM CHULÉ

PALAVRAS CRUZADAS

Carneiro
Não seja demasiado possessivo e controlador
pois essa atitude poderá conduzi-lo a alguns
problemas. Relaxe o corpo e a mente.

Touro
Procure ter mais horas de sono. Haverá um
aumento nos seus rendimentos.

Caranguejo
Controle os ciúmes e evite que a monotonia se
instale na sua relação afetiva. Espere uma fase
regular na saúde.

Leão
Aproveite as oportunidades financeiras, mas
não crie falsas expectativas. A sua vitalidade
estará em alta.

Virgem
Procure manter o equilíbrio emocional. Evite o
stress e o nervosismo pois poderá prejudicar a
sua saúde.

Balança
Tente promover o entendimento com os que
o rodeiam. Jogue pelo seguro e não invista em
negócios duvidosos.

Escorpião
Modere algum comportamento intempestivo. Pare com despesas desnecessárias e não
planeadas.

Sagitário
Não deixe a monotonia tomar conta da sua relação afetiva. Continue a trabalhar e alcançará
os seus objetivos.

Capricórnio
Enverede por um estilo de vida mais saudável. Use de contenção nos gastos para não ser
surpreendido desagradavelmente.

Aquário
Poderá sentir a necessidade de se isolar e de
pensar na sua vida. Não se deixe dominar pelo
cansaço.

Peixes
Boa altura para se lançar em empreendimentos. Pense com calma qual será a melhor
atitude a tomar na sua relação.

do funcionaria na vida real”, escreveram os cientistas.
Os investigadores dizem que
começaram a trabalhar a partir das
observações do Dr. Punyavi Ongsri,
que detetou serem as infeções nas
pernas mais comuns em militares
do que em todas as outras pessoas.
Essas meias podem fornecer
uma nova opção de prevenção
primária para militares e pessoas
suscetíveis a essas condições embaraçosas e desagradáveis. A pesquisa continua com outros têxteis
e esperam, assim, conseguir tratar
e prevenir o crescimento de infecções bacterianas e fúngicas.

Anedotas
Uma mulher ia pela rua quando
se cruzou com um velho sacerdote.
O padre disse-lhe:
– Bom dia. Por acaso não és a Mª
Antónia, a quem casei já há cinco
anos na minha antiga diocese?
Ela respondeu:
– Sim, Padre, sou eu.
O sacerdote perguntou:
– E tiveram filhos?
Ela respondeu:
– Não Padre, infelizmente não.
O padre diz:
– Bem, na próxima semana viajo para Roma. Por isso, se quiseres
acendo lá uma vela por vocês, para
que recebam a bênção de ter filhos.
Ela respondeu:
– Oh Padre, muito obrigada, ficamos ambos muito gratos.
Alguns anos mais tarde encontraram-se novamente. O sacerdote
ancião perguntou:
– Bom dia Mª Antónia. Como

estás agora? Já tiveram filhos?
Ela respondeu:
– Oh, sim Padre, 3 pares de gémeos e mais 4. Dez ao todo!
Diz o padre:
– Bendito seja o Senhor. Uma
família abençoada! E onde está o
teu marido?
Ela responde:
– Vai a caminho de Roma, a ver
se apaga a #%$@ da vela!…
Em pleno dia, um ladrão invadiu uma casa. Amarrou a mulher e,
com uma pistola, exigiu ao homem
todos os valores da casa.
“Mano”, implorou o homem
com as lágrimas nos olhos, “leva o
que quiseres, mas imploro-te: desamarra-a e deixa-a ir!”.
- O quê, amas assim tanto a tua
esposa? perguntou o ladrão.
- Não, essa é a esposa do vizinho, a minha deve estar a chegar...

HORIZONTAIS
1. Envelhecer. 2. Country by Country Reporting. Oferece (em sacrifício). 3. Ordem dos Advogados. Por um triz.
Hectolitro (abrev.). 4. Euro (abrev.). Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 5. Reprodutor. Autocarro.
6. Sétima nota musical. A face interna e côncava da mão.
Desguarnecido. 7. Segunda nota musical. Choro de criança
recém-nascida. 8. (...) Gregory, primeiro afro-americano a
ter o título de cardeal nos EUA. Grande porção. 9. Em tempo algum. Pequeno poema da Idade Média. 10. Vestuário
talar de magistrado. Pequeno eixo de vários mecanismos.
11. Autoridade Tributária e Aduaneira. Eles. Protesta.
VERTICAIS
1. Repetisse (fig.). 2. Campeonato norte-americano de
basquetebol. Interjeição utilizada para cumprimentar.
Unidade de potência de símbolo W. 3. Numeração romana
(200). Preposição que indica lugar. Versejo. 4. Conjunto de
ilhas. 5. Caixa para votos nas eleições. Mulheres celibatárias (popular). 6. Agência Espacial Europeia. Brancos. 7.
(...) Rushdie, escritor britânico. Presidente da República. 8.
Pronome pessoal masculino (pl.). Prata (s.q.). Marca americana de jeans. 9. Graceja. Prefixo (afastamento). Mamífero da América do Sul. 10. Minissérie, no HBO Portugal
(duas palavras juntas). 11. “Ovo sem (...) não faz bem nem
mal”. Transpiração. Orçamento do Estado.

Teste de Lógica
De casa até o mercado, uma senhora conta 10 árvores à
sua direita. Após as compras, ela volta para casa e conta
10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores viu no total?

Teste Cultural

SOLUÇÔES

Não tenha medo de assumir compromissos.
Estabilidade devido à capacidade de poupança.

Cientistas tailandeses desenvolveram uma meia especial que
pode eliminar o chulé e as infeções
nos pés. A invenção já foi testada
no hospital de Mahidol e em militares das forças armadas.
O revestimento das meias consiste em nanopartículas de óxido
de zinco (ZnO-NPs). O composto
tem propriedades antibacterianas
e bloqueia o odor dos pés. Isso foi
testado em 148 cadetes de escolas
navais tailandesas.
“Estudos anteriores mostraram
o efeito antibacteriano das nanopartículas de óxido de zinco, então
decidimos testar como esse méto-

Teste Cultural: 1-a;2-c;3-b;4-b; 5-c; 6-a; 7-a; 8-c.
Cruzadas: Horizontais: 1. Encanecer. 2. CBCR. Lita. 3. OA. Quase. Hl. 4.
EUR. ASAE. 5. Seminal. Bus. 6. Si. Palma. Nu. 7. Ré. Vagido. 8. Wilton.
Ror. 9. Jamais. Lai. 10. Toga. Perno. 11. AT. Os. Reage.
Verticais: 1. Ecoasse. 2. NBA. Ei. Watt. 3. CC. Em. Rimo. 4. Arquipélago. 5.
Urna. Tias. 6. ESA. Alvos. 7. Salman. PR. 8. Eles. Ag. Lee. 9. Ri. Ab. Irara.
10. TheUndoing. 11. Sal. Suor. OE.
Lógica: 10 árvores.

Gémeos

1 – Em que parte do corpo
humana se situa a glândula
pituitária:
a – Cérebro
b – Garganta
c – Coração

3 - O nome de Arquimedes
é usado para descrever que
tipo de dispositivo mecânico:
a – Paraquedas
b – Parafuso
c – Catapulta

5 – No sistema SI, qual é a
unidade básica para a medição da corrente elétrica:
a – Ohm
b – Volt
c – Ampére

7 – Quantos são os anéis
que aparecem na bandeira
olímpica:
a–5
b–6
c–7

2 - A urticária provoca efeitos
em que parte específica do
corpo humano:
a – Ossos
b – Sangue
c - Pele

4 – Qual o nome das tropas
alemãs que ajudaram Franco
na Guerra Civil Espanhola:
a – Esquadra Águia
b – Legião Condor
c - Camisas Castanhas

6 – Como são chamadas as
sete vértebras superiores da
coluna vertebral:
a – Cervicais
b - Lombares
c – Sacras

8 – O escorbuto é o resultado
de uma deficiência de qual
vitamina:
a – B12
b-A
c–C
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Katana Intercontinental League e-Tournament

Penafiel deixa fugir dois
pontos no Casa Pia

Gonçalinho Garcia conquista
mais uma medalha de ouro

POR JOSÉ CASTRO
Coach pessoal & organizacional

Estimados leitores
Na célebre questão
que todo o Coach faz:
“Quais são os seus Sonhos,?” estes frequentemente são interpretados como as grandes
conquistas visíveis da
Vida. Nesse sentido,
para todos aqueles que
obtiveram e mantêm
a sua estabilidade financeira parece irrelevante tal questão! Será
assim?
Nem só de Sonhos
visíveis “vive” o ser
humano. E os Sonhos
“invisíveis” que deseja e que apenas são
sentidos e vividos por
si? Curiosamente, a
ausência ou presença
destes sonhos silenciosos, influenciam
todas as suas atitudes,
comportamentos, pensamentos! A ausência
ou presença destes sonhos mede a distância
entre a pessoa que hoje
É e a pessoa em que se
deseja tornar! No fundo, independentemente das suas conquistas
materiais nada se pode
inferir sobre o seu nível
de felicidade!
O Coaching, como
ferramenta de desenvolvimento pessoal
leva-o a uma reflexão
profunda sobre os seus
pensamentos, crenças
“limitantes” e sobre
automatismos mentais
que o levam a semear
mais do mesmo e, principalmente daquilo que
não deseja.
Através da prática
do Coaching, poderá
aspirar a sonhos mais
profundos que apenas
ocorrem dentro de si,
mas que se materializam exteriormente
pelos níveis de paz e
felicidade que habitam
e irradiam de si!
Não perca o próximo artigo de “Coaching…para quê?”
Até lá, aprecie Viver

CASA PIA CONSEGUIU IGUALAR O RESULTADO

O FC Penafiel deslocou-se ao terreno do
Casa Pia e nos primeiros
30 minutos marcou três
golos. Contudo, a equipa liderada pelo técnico
Pedro Ribeiro deixou o
anfitrião marcar outros
tantos golos e trouxe um
ponto para casa.
Com Bruno César a titular e a fazer a diferença
nas bolas paradas o Penafiel marcou três golos na
primeira meia hora de encontro. Um de livre direto
marcado superiormente
por Chuta Chuta e os outros dois de canto através
de Paulo Henrique e Franco Júnior.
Depois do 3-0 a equipa penafidelense relaxou
e permitiu que o Casa Pia
marcasse ainda antes de
acabar o primeiro tempo e
reduzir a vantagem do Pe-

nafiel para dois golos.
No segundo tempo a
equipa de Pedro Ribeiro
praticamente não atacou
e apenas quis defender o
resultado. Pouca posse de
bola, zero remates na direção da baliza.
Apesar disso o Casa Pia
não teve muitos lances de
perigo, mas a baliza de Luís
Ribeiro estava a ser cercada. Nos minutos finais,
já nos descontos deu-se o
improvável. Aos 91minutos Malik saltou mais alto
que Vini cabeceando para
o 2-3 e no último lance da
partida o Casa Pia restabeleceu o empate num lace
precedido de fora de jogo
de 2 metros, que a fiscal de
linha não viu.
Foi um balde de água
fria para o Penafiel que
assim perdeu dois pontos
preciosos, depois de estarmos a vencer por 3-0.

CASA PIA

3

FC PENAFIEL

3

Rafael van der Laan
Marvin Martins
Zach Muscat
Arghus
Jefferson (59’)
Derick Poloni
Alex Freitas (77’)
Romeu Ribeiro
Vitó (59’)
Christian (34’)
Platiny

Luís Ribeiro
Vitinha
David Santos
Vinicius
Simãozinho
Paulo Henrique
Júnior Franco (92’)
Bruno César (65’)
Ludovic (91’)
Gustavo (65’)
Mateus (73’)

Vítor Gonçalves (34’)
Malik (59’)
Saviour (59’)
Donald (77’)

João Amorim (65’)
Wagner (65’)
Pedro Soares (73’)
Pedro Prazeres (91’)
Rafa Sousa (92’)

Treinador: Rui Borges

Treinador: Pedro Ribeiro

Direitos Reservados

Rubro-negros estiveram a vencer por três golos de vantagem

Júlio Silva

Coaching…
para quê? (72)

GONÇALINHO VENCEU PELO 2.º ANO CONSECUTIVO

O penafidelense Gonçalinho Garcia foi o
grande vencedor de mais
uma edição do Katana
Intercontinental League
e-Tournament, um evento de karaté internacional que reúne atletas de
todo o mundo.

Local: Estádio Pina Manique - Lisboa
Árbitro: João Pinto
Amarelos: Christian (17’), Simãozinho (28’),
Vinicius (40’), Jefferson (40’), Arghus (43’), Júnior Franco (54’) e Saviour (79’)
Golos: Bruno César (5’), Paulo Henrique (19’),
Júnior Franco (30’), Platiny (39’), Malik (91’) e
Saviour (95’)

Equipa

P

J

V

E

D

1.º Estoril Praia

19

8

6

1

1

2.º CD Mafra

18

8

6

0

2

3.º Feirense

17

8

5

2

1

4.º Académica

17

8

5

2

1

5.º GD Chaves

15

8

4

3

1

6.º FC Arouca

13

8

3

4

1

7.º FC Penafiel

11

8

3

2

3

8.º SC Covilhã

11

8

3

2

3

9.º Cova Piedade 10

8

3

1

4

10.º Casa Pia

10

8

2

4

2

11.º Leixões

9

8

2

3

3

12.º FC Vizela

8

8

2

2

4

13.º Oliveirense

8

8

2

2

4

14.º FC Porto B

7

8

2

1

5

15.º Vilafranquense 7

8

1

4

3

16.º Ac. Viseu

6

8

1

3

4

17.º Benfica B

6

8

2

0

6

18.º Varzim

5

8

1

2

5

Pela segunda vez consecutiva Gonçalinho Garcia
conquistou o primeiro do
lugar do pódio, ao defrontar e vencer um atleta da
Eslovénia. “tendo demonstrando perante um painel

internacional de juízes uma
qualidade técnica e física
acima da média”, afirmou
fonte do Clube de Karaté
da Maia, clube que o atleta
representa.
Com apenas oito anos
de idade, Gonçalinho Garcia, foi o campeão da Taça
Nacional de Karaté Goju-Ryu e já conquistou, nos
últimos meses, vários primeiros lugares em provas
internacionais que, por força da atual situação pandémica, não se puderam realizar presencialmente.

Durante a pandemia, Paula Barbosa refugiou-se no treino

Atleta da região sagra-se
Campeã Nacional de Trail
Ultra Endurance
Direitos Reservados

NG
COACHI

TROFÉUS IMEDIATO - ÉPOCA 2020/2021
FUTEBOL CLUBE DE PENAFIEL
GONÇALINHO VENCEU PELO 2.º ANO CONSECUTIVO

MAIS VALIOSO

MARCADORES

FAIRPLAY

1º

Paulo Henrique .............49

1º

Gustavo............................3

1º

Luís Ribeiro ..................... 0

2º

Mateus ..........................46

2º

Mateus ............................ 2

2º

Ludovic............................ 0

3º

Luís Ribeiro ................. .46

3º

Wagner ............................2

3º

David ................................1

3º

David ...... ..................... 45

4º

Simãozinho .................... 1

4º

Paulo Henrique ................1

4º

Júnior Franco.................44

5º

Ronaldo ..........................1

5º

Mateus ............................. 1

No decorrer da época 2020/21, o jornal IMEDIATO vai atribuir quatro prémios aos jogadores do FC Penafiel: ao jogador

Paula Barbosa, natural do concelho de Penafiel, sagrou-se campeã
nacional de Trail Ultra
Endurance 19/20. Durante o confinamento,
refugiou-se no treino e
“na esperança de conseguir concretizar o sonho
de realizar uma prova de
endurance”.

Mais Valioso, mediante pontuação atribuída pelos jornalistas ou colaboradores do IMEDIATO a cada um dos jogadores
do plantel intervenientes nos jogos; ao Melhor Marcador no final da época; um prémio de Fair-Play para o jogador que
consiga fazer mais minutos de jogo com o menor número de cartões amarelos ou vermelhos; e um prémio Revelação.

O título de Paula Barbosa foi conquistado no EstrelAçor Ultra Trail Endu-

rance, nas Penhas da Saúde,
depois de percorrer 100
quilómetros em 14:15:55.
A segunda classificada,
Ester Alves, terminou com
15:47:40 e a terceira, Ana
Sousa, com 16:43:49.
“Durante os meses de
confinamento refugiei-me
no treino e na esperança
de conseguir concretizar o
sonho de realizar uma prova de endurance”, partilhou
a atleta da equipa Oralklass
- Amigos do Trail.
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Transmissões do IMEDIATO também vão voltar

Juventude Pacense
está “de volta à ação”
Depois de duas semanas de paragem devido
à situação pandémica
da região e do país, os
seniores de hóquei em
patins do CDC Juventude Pacense vão voltar a
jogar e receber, no sábado de tarde, o CA Feira.
A formação pacense

ainda não venceu na II
Divisão Hóquei da Zona
Norte, tendo perdido com
o EL Azeméis, Académica
AAC e AA Espinho, mas
pode ter a sua oportunidade para somar pontos
– e subir na classificação
- frente à equipa de Santa
Maria da Feira.
A partida também vai

marcar o regresso das
transmissões em direto
do IMEDIATO on line, podendo ser acompanhada
a partir das 17:00 na página do jornal, oferecendo assim aos amantes do
hóquei em patins a possibilidade de acompanhar a
modalidade – ainda que à
distância.

Depois de paragem devido à pandemia

Desporto amador com luz verde
para arancar novamente

PUB

Depois de, no Fim-de-Semana dos Fiéis, o desporto amador da região ter
parado, um imposição que
afetou todos os clubes do

país devido à pandemia, o
Governo já deu luz verde
para o regresso da “atividade física e desportiva,
em contexto de treino e

em contexto competitivo,
(…), sem público desde
que no cumprimento das
orientações definidas pela
DGS”.
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Cartoon

Afinal, sempre
vamos ter Feiras na
região…

Olha que boa notícia!

Claro, os feirantes
também têm que
sobreviver!

Não é por isso…

Então estás
contente porquê?!

Por saber que os políticos
descobriram que as Feiras
não servem só para beijinhos em campanha…

