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Pandemia suspendeu 20 mil consultas e
Hospitalar do Tâmega e Sousa
A pandemia está a causar,
desde março do ano passado,
constrangimentos a vários níveis no país, um deles a nível de
prestação de cuidados de saúde. Seja para dedicar esforços
ao combate à covid-19, para
salvaguardar a segurança de
pacientes e profissionais de
saúde, ou ainda por iniciativa
dos utentes, muitas consultas e
cirurgias ficaram por realizar.
De acordo com os dados do
Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
analisados pelo IMEDIATO, realizaram-se até novembro do ano
passado menos 9.021 cirurgias
e 26.049 consultas no Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa
(CHTS), quando comparando
com o mesmo período do ano anterior.
Contas feitas, o número de
cirurgias realizadas no Hospital Padre Américo, em Penafiel,
e Hospital de São Gonçalo, em
Amarante, caiu aproximadamen-
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Evolução do número de consultas entre 2016 e 2020

te 18,73% entre 2019 e 2020, passando de 48.178 para 39.157.
Analisando o ano “pandémico” de 2020, a maior quebra aconteceu mesmo entre o mês de março e de abril, que coincide com o
início do confinamento e o estado
de alerta que se viveu face à novidade que era o novo coronavírus
em Portugal. Em abril registou-se
um mínimo de 907 cirurgias em
todo o mês.
Já a partir do mês de setembro
do foi notória uma nova descida
nas cirurgias realizadas, ainda

que inferior da registada entre
maio e abril. Recorde-se que no
final do mês de outubro o CHTS
encontrava-se num estado de rutura, depois de semanas de pressão devido ao “tsunami” de casos
positivos – e intenamentos na região.
O ano de 2020 também registou, de acordo com a mesma
fonte de dados, uma diminuição
de 8,85% no número de consultas
realizadas no centro hospitalar.
Se, em 2019, foram 294.388,
no ano passado foram apenas

38000

2016

2017

2018

2019

2020

Evolução do número de cirurgias entre 2016 e 2020

268.339, o valor mais baixo desde
2016.
Os valores mais baixos registaram-se, à semelhança do que se
verificou a nível de cirurgias, nos
meses de março e de abril, sendo
que também depois de outubro é
notória uma nova quebra.
Tanto a nível de cirurgias
como de consultas, quebrou-se
no ano passado uma tendência
de aumento que se registava desde 2016, com uma subida gradual
que atingiu o seu pico no ano de
2019, quebrado pela pandemia.

Houve uma "diminuição da atividade",
reconhece CHTS
Questionado pelo IMEDIATO, o presidente do Conselho de
Administração do CHTS, Carlos
Alberto Silva, admitiu uma “diminuição de atividade” no centro
hospitalar durante o ano passado,
afirmando que se conseguiu reduzir o limite máximo nas listas
de espera quer para cirurgia, quer
para consulta.
“Houve obviamente doentes a
desmarcar consultas e cirurgias,
como houve desmarcações por
iniciativa do hospital, mas a preocupação foi de garantir resposta
aos doentes não covid", explicou
o responsável. Segundo o mesmo,
tal objetivo foi atingido através de
uma redução do limiar máximo
das listas de espera no CHTS.
"Depois de um grande esforço" para melhorar a prestação
de serviços do CHTS, atingindo
um limiar máximo de 12 meses
no ano de 2019, em 2020, " mesmo em contexto de pandemia" as
listas de espera para consulta e
para cirurgia ficaram com limiar
máximo de 9 meses, exceto em
algumas situações de cirurgia ortopédica.
Para Carlos Alberto Silva, esta
redução no limiar máximo das
listas de espera "é um bom exemplo a nível nacional", tendo sido
possível através do alargamento
do quadro médico nos últimos
anos, nomeadamente em áreas
mais "sensíveis" como a cardiologia, pneumologia, infeciologia ou
reumatologia.
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9 mil cirurgias no Centro
Afluência “historicamente elevada” à urgência na base da rutura do
CHTS
Também a afluência à urgência
do CHTS foi dramaticamente inferior ao registado nos últimos anos,
com menos 14,44% em comparação a 2019.
Enquanto em 2019 se registaram, de janeiro a novembro,
177.254 atendimentos em urgên-

cia, em 2020 foram 151.160, o valor mais baixo dos últimos anos.
Contudo, o número de atendimentos nas urgências do CHTS
registaram vários altos e baixos ao
longo do ano, que, de acordo com o
presidente do Conselho de Administração do CHTS, Carlos Alberto
Silva, podem ser explicados com a
pandemia.
"Em 2020, a afluência à urgência sofreu enormes oscilações, ao
ritmo das evoluções da pandemia

COVID19. Nos períodos iniciais
da pandemia houve uma grande
redução da afluência às urgências,
quer por medo dos doentes, quer
por diminuição das falsas urgências (doentes que habitualmente
recorrem indevidamente à urgência e que nesta altura se retraíram
nesse acesso)", sublinhou.
Contudo, quando a região se
sofreu o "tsunami" de infeções de
covid-19, entre outubro e novembro, registou-se um novo pico, que

superou mesmo alguns valores
pré-pandemia.
"Quando os concelhos registavam mais de 4.000 casos positivos
por 100.000 habitantes, o recurso
à urgência foi historicamente elevado, tendo originado a pressão
bem conhecida de todos em Outubro e Novembro", reforçou o presidente da administração do CHTS.

Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt

Vantagens da Hospitalização Domiciliária
mais marcadas pela pandemia
Em tempos de pandemia
e com vários constrangimentos provocados pela mesma, o
Centro Hospitalar do Tâmega
e Sousa desenvolvia um projeto, que permitia tratar os doentes em casa e permitiu aliviar
a pressão do hospital, principalmente neste ano pandémico de 2020. A funcionar desde
4 de abril de 2019, a Unidade
de Hospitalização Domiciliária (UHD) tratou, em 2020,
189 doentes, com um total de
1188 visitas conjuntas (médico
e enfermeiro), 971 visitas de
enfermagem e 39840 Km percorridos.
“Este projeto foi fruto de
uma grande aposta do Conselho
de Administração do CHTS, em
resposta a uma decisão de alargamento deste modelo de internamento proposto pelo Ministério
da Saúde perante a necessidade
cada vez mais premente de modernizarmos o modelo de internamento em Portugal, bem como
de chamarmos a população à interveniência ativa nos seus cuidados de saúde”, afirmou ao Jornal
IMEDIATO Lindora Pires, coordenadora da UHD.
O modelo de funcionamento da unidade sobrepõe-se ao do

Lindora Pires com um dos doentes da unidade
internamento clássico. “Apenas
são admitidos em UHD doentes
com necessidade de internamento hospitalar, havendo uma visita
diária de médico e enfermeiro, de
segunda a sexta-feira, e de enfermeiro ao fim de semana e feriados”, afirmou a profissional.
Durante 24 horas por dia,
os doentes têm sempre contacto
com a UHD. “São sendo sempre
atendidos por um enfermeiro da
equipa que ou resolve a situação/
dúvida ou contacta o médico para
essa resolução”, afirmou Lindora
Pires, acrescentando que realizam todo o tipo de tratamentos
que são realizados no hospital.
Os doentes são originários de
todos os Serviços do Hospital,

sendo maioritariamente do Serviço de Medicina Interna, “no entanto com um grande número de
doentes provenientes da consulta
de pé diabético”. “Sempre que necessário e à semelhança do internamento clássico, contamos com
a consultadoria das outras especialidades existentes no CHTS”.
A UHT tem uma lotação de
cinco camas, com uma equipa de
profissionais constituída por três
médicos especialistas em Medicina Interna, que mantêm um
período de urgência e consulta
semanal, e seis enfermeiros, um
especialista em médico-cirúrgica
e quatro especializados em reabilitação. Contamos ainda com
o apoio de um assistente social e

uma nutricionista.
“A importância desta Unidade
ultrapassa largamente a importância em tempos de pandemia.
Com este modelo de internamento permitimos que as pessoas sejam tratadas nas suas casas, com
o acompanhamento próximo de
quem mais gostam, saindo o menos possível das suas rotinas e
com todos os cuidados médicos,
de acordo com a “legis artis””,
frisou a médica. Assim, conseguem proporcionar ao doente e
ao seu cuidador a capacidade de
cuidar de si, através da aprendizagem da sua condição de doença facilitando a compreensão das
suas reais necessidades, criando
entre a equipa e o doente uma relação de proximidade, de partilha
e parceria nos cuidados.
“Diminuímos o risco de complicações do internamento clássico como, infeções hospitalares,
quedas e estados confusionais
que são uma realidade bem conhecida”, explicou.
Em tempos de pandemia,
“todas estas vantagens são ainda
mais marcadas”, “onde a pessoa
doente fica mais isolada dos seus
entes queridos por ter sido necessário numa tentativa controle de
pandemia a suspensão de visitas
ao internamento”, rematou
Mónica Ferreira

monicaferreira@imediato.pt
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Editorial

Paulo Gonçalves

Voltar ao
princípio
de tudo
Quase um ano após o pesadelo em que mergulhamos as
nossas vidas por força da pandemia, estamos de volta ao quase ponto de partida. O número
de contágios dispara, o número
de mortos atinge valores recorde e, mesmo com a vacina, a
confiança coletiva volta a abalar. Um panorama que levou o
Governo a reconfinar o país.
Restaurantes, bares, cafés,
barbeiros e cabeleireiros são
das atividades mais atingidas
por este novo encerramento,
vendo muito sombrio o seu
futuro próximo. O bom senso
prevaleceu sobre a manutenção
das escolas abertas ao ensino,
evitando uma catástrofe pedagógica sobre milhares de jovens
alunos, que assim têm o ano
letivo comprometido, mas não
definitivamente perdido.
A grande questão e para a
qual não há resposta à vista é
sobre a capacidade da sociedade em sair "viva" deste buraco
negro em que nos enterramos
até ao pescoço. Sem apoios
efetivos e uma reinvenção económica de muitos desses empresários, a luz será definitivamente apagada.
Para além dos efeitos diretos da pandemia há também os
colaterais, de não menos importância. O tema em destaque
nesta edição do IMEDIATO vai
para o impressionante número
de consultas e cirurgias adiadas no Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa. São pessoas
que têm as suas vidas adiadas,
algumas de forma definitiva. O
impactante número de óbitos
que é associado ao Covid não
pode fazer esquecer os outros
sofredores. É de elementar justiça que tenham da sociedade a
mesma preocupação. A vida é
única e de igual valor.
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Juntas nascem em antigas
escolas primárias
Foi inaugurada, no passado
dia 7 de janeiro, a nova sede da
Junta de Freguesia de Ferreira,
na antiga escola primária, um
espaço que vai permitir “maior
mobilidade e dignidade” à população. Projetos semelhantes
já estão em marcha em Carvalhosa e Figueiró.
“O espaço da sede da Junta
de Freguesia passa a ter melhores
condições para receber os fregueses de Ferreira, mas também
o Espaço do Cidadão, que recebe até pessoas de outros concelhos”, considerou o presidente da
Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, Humberto Brito, na cerimónia de inauguração do novo
espaço.
Já para Filipe Pinto, presiden-

Direitos Reservados

Em Ferreira, Figueiró e Carvalhosa

Nova sede da Junta inaugurada em Ferreira
te da Junta de Freguesia de Ferreira, a requalificação da escola
também foi um fator positivo,
sendo visto como “um símbolo
da freguesia por onde muita gente passou”.
E, segundo Humberto Brito,

dois projetos semelhantes vão
arrancar em breve nas freguesias
de Carvalhosa e Figueiró, em que
antigas escolas primárias vão ter
obras de requalificação para albergar as sedes de Juntas de Freguesia.

Em Figueiró, o projeto já começou, prevendo a manutenção
da morfologia da escola, que segue o tradicional plano de quatro
salas. Contudo, “as exigências
funcionais de conforto térmico
e de acessibilidade e mobilidade
para todos” vão ser cumpridas,
garantiu a autarquia.
Já na freguesia de Carvalhosa, as obras de requalificação arrancam no próximo mês. Com
um custo de 100 mil euros e um
prazo de execução de cinco meses, o novo projeto pretende dar
“melhores condições” aos cidadãos, alcançando-se ainda outro
objetivo: “recuperar património
municipal, preservando-se assim
a história da freguesia e do concelho”.
Ricardo Rodrigues

ricardorodrigues@imediato.pt

Projeto orçado em quase 200 mil euros

EB 2/3 de Eiriz vai ter obras de requalificação
Direitos Reservados

tervenção era “essencial”, tendo em conta que a escola sofre
de problemas de infiltração e
salitre nas paredes exteriores.

200 mil euros para melhorar a escola

Pub

A EB 2/3 de Eiriz vai ter
obras de requalificação, orçadas em 197.739,69 €. Ao IME-

DIATO, a diretora do Agrupamento de Escolas de Eiriz,
Dulce Faria, adiantou que a in-

“A escola tem 22 anos, por isso
não tem as condições de impermeabilidade necessárias, temos
alguns problemas de infiltração”,
afirmou a diretora do estabelecimento de ensino, onde estudam
cerca de 600 alunos.
De acordo com o portal de
contratos públicos Base, o preço
contratual das obras na EB 2/3 de
Eiriz é de 197.739,69 €, tendo sido
adjudicado pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira à empresa Zenithslice, que explicou na
sua página a intervenção que vai
ser realizada.

“O âmbito dos trabalhos,
são constituídos pela lavagem
e pintura exterior da totalidade
dos edifícios que compõe a Escola EB 2/3, pavimento das salas
existentes, substituição do teto
do segundo piso do edifício, pavimentos, paredes e portas da
instalação sanitária dos alunos
no primeiro piso e carpintarias
diversas”, lê-se.
De acordo com a empresa, a
requalificação vai estender-se
também ao Pavilhão Desportivo
da EB 2/3 de Eiriz, onde vão ser
intervencionados
pavimentos,
pinturas, carpintarias, caixilharias, passeio pedonal exterior, pavimentos. Vai-se ainda substituir
a iluminação por luminárias de
tecnologia LED.

Breves
Novo posto,
e veículos
para a Polícia
Municipal
A Polícia Municipal de
Paços de Ferreira (PMPF)
tem um novo posto, no Parque Urbano da cidade. As
instalações
representam
um investimento de cerca
de 300 mil euros, com comparticipação de fundos europeus na ordem dos 85%.
Para o autarca de Paços
de Ferreira, Humberto Brito, a Polícia Municipal passa, assim, a ter instalações
próprias do município, com
“todas as condições para o
exercício das suas funções”.
Foram ainda entregues três
veículos à PMPF, dois deles
elétricos, que vão permitir
“melhorar o serviço prestado à comunidade”, num investimento na ordem dos 55
mil euros.
Entretanto, o horário
dos polícias sofreu mudanças, tendo sido criados dois
turnos (8:00-16:00 e 15:3023:30), que vão permitir
aumentar o horário de funcionamento, reduzido pela
autarquia em fevereiro 2020.

Jardim
requalificado
Encontra-se em fase de adjudicação a requalificação do
Jardim Municipal de Paços de
Ferreira, “prevendo-se para
breve o início dos trabalhos”
naquele espaço, um “ícone” da
cidade, adiantou a autarquia.
Será feita uma substituição
de todo o pavimento existente, bem como a reformulação
da rede de drenagem de águas
pluviais que se encontra desatualizada. Além destas intervenções, será ainda renovado
o mobiliário urbano.
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“É o meu último mandato”

Zeferino Barbosa reeleito presidente da AHBVPF
Direitos Reservados

Presidente no último mandato

Zeferino Barbosa foi reeleito presidente da direção da
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira (AHBVPF). Ao
IMEDIATO, revelou que este
vai ser o seu último mandato
à frente dos destinos da instituição.
“Até à última hora aguardamos a apresentação de outra lista, mas acabamos por fazer uma
candidatura e foi a única lista a
votos. Caso aparecesse outra lista credível, eu e parte da direção

não iríamos avançar com a candidatura”, adiantou.
Assim, Zeferino Barbosa vai
exercer apenas mais um mandato como presidente da direção da
AHBVPF, no triénio 2021/2023,
somando, até agora, seis anos no
cargo.

Centro de treinos e
formação é a prioridade

Tendo em conta que, nos últimos seis anos, foi realizado “um
grande investimento” em viaturas, esta não é uma das prioridades para os próximos três anos,
informou o presidente da AHB-

VPF. Recentemente foi adquirida
uma plataforma giratória, que vai
permitir uma melhor atuação em
cenários urbanos e industriais.
Para Zeferino Barbosa, “a
grande prioridade” recai sobre a
construção de um centro de treinos e formação, objetivo que sofreu um contratempo com o terreno doado pela Câmara Municipal
de Paços de Ferreira em 2004.
Recorde-se que o terreno de
14.000 m² tinha sido doado por
um cidadão, sendo que “havia a
necessidade de a autarquia fazer
obras no terreno para salvaguardar o antigo proprietário”. Não
tendo sido cumprida essa parte do acordo, o terreno reverteu
para o antigo dono. “Indiretamente, acabamos também por
perdê-lo”, relembrou o dirigente.
Assim, depois de ter “perdido” o terreno, a Câmara de Paços
de Ferreira propôs a troca por outro espaço, sendo que vai ser marcada uma nova reunião para “desbloquear este caso”, adiantou o
presidente da AHBVPF.
Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt

Obra Sílvia Cardoso vai requalificar
creche com donativos
Iniciativa “Votos Felizes”
O Grupo “Os Mosqueteiros”, que engloba as superfícies Intermaché, Roady e Bricormaché, vai entregar 162 mil
euros a 12 instituições de norte
a sul do país no âmbito da campanha “Votos Felizes”.Uma das
entidades contempladas vai ser
a Obra Social e Cultural Sílvia
Cardoso (OSCSC), de Paços de
Ferreira.

Pub

A iniciativa decorreu durante 20 dias do mês de dezembro,

período em que os portugueses
puderam votar no seu projeto favorito entre os 12 participantes.
Cada voto representou um donativo de dois euros por parte da
organização.
Das instituições envolvidas na
campanha, espalhadas um pouco
por todo o país, uma é a OSCSC.
Ao IMEDIATO, a diretora executiva da Obra Social e Cultural
Sílvia Cardoso, Cláudia Dimitri,
explicou que os 13.500 euros angariados vão ser aplicados em obras
de beneficiação do edifico creche.

“É necessário melhorar as
condições de isolamento térmico
do edifício da creche, temos alguns problemas com infiltrações
de água. Para isso, conseguimos
mobilizar a comunidade educativa e angariar o número de votos
necessário para recebermos a
verba máxima”, disse.
Esta foi a primeira participação da OSCSC na iniciativa natalícia, que vai na sua 3.ª edição.
Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt
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Política
Pedro Ferreira da Costa
é o novo líder: “Acredito que
a JSD pode ser muito mais”

A Juventude Social-democrata de Paços de Ferreira foi
a eleições para escolher uma
Comissão Política e Mesa de
Plenário. A lista única “Juventude por Paços”, encabeçada pelo até então vice-presidente, venceu e vai liderar
a estrutura até 2022.
O IMEDIATO esteve à conversa com o novo presidente da
JSD, Pedro Ferreira da Costa,
que, agora que “tomou as rédeas”, pretende restaurar a essência da estrutura que durante
anos ouviu falar entre pessoas
ligadas à estrutura no passado,
que a viam como uma forma de
convívio entre a juventude.
“Não gosto de criticar o trabalho de ninguém, mas acredito
que a JSD pode ser muito mais,
quero trazer um ambiente propício a que os jovens voltem a
acreditar na política”, disse.

Trabalho vai assentar em três pilares

Ao IMEDIATO, o novo representante dos jovens sociais-democratas pacenses adiantou ainda que os dois próximos
anos vão ter três pilares fundamentais: o ensino, o associativismo e o ambiente.
“A política é reacionária e
reage à atualidade, mas para
mim ter um plano a longo prazo também é muito importan-

te. Decidimos criar gabinetes
a trabalhar nestes três temas e
mais do que sermos nós a identificar os problemas, queremos reunir com especialistas”,
adiantou.
Para o novo presidente da
JSD, é necessário “um trabalho
bem estruturado” quanto ao
ensino profissional, uma área
que o concelho “pode aproveitar bastante bem”, tendo em
conta a sua forte força industrial – sendo uma forma de
manter os jovens no concelho.
O jovem de 25 anos considera que o associativismo também vai ser um ponto fundamental para a JSD neste biénio,
tendo em conta a pandemia
trouxe “muitas dificuldades” às
associações de Paços de Ferreira. Assim, é necessário “apoio
e sensibilização”, chamando
à atenção das pessoas para o
mundo associativo, defende.
O terceiro pilar vai ser o
ambiente, uma área que “cada
vez mais está na boca das pessoas”. Além de reuniões com
especialistas para perceber os
pontos mais críticos, o novo
presidente da JSD de Paços de
Ferreira considera importante
um trabalho de consciencialização ambiental, de forma a
“abrir a mente dos cidadãos”
para a temática.
Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt

Opinião
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Com o, tão ansiado, final do
Ano de 2020, iniciou-se o ano de
2021 cheio de esperança assente na
erradicação da pandemia, na mitigação dos seus efeitos e consequente
recuperação quer em termos económicos, quer em termos sociais. Eis
senão que logo na primeira semana, a esperança dá lugar à perplexidade e ao desencanto. A terceira
vaga para uns, segunda vaga para
outros, está aí e em força, mas pior
que isso, o mundo assiste a um ato
apelidado por muitos como tentativa de golpe de estado e por outros,
sobretudo pelas autoridades, como
um ato de sedição, insurreição e
terrorismo, naquela que é a nação,
que no geral, a maioria se habituou
a ver como o farol da democracia.
O choque foi enorme até
para quem, por cá, sempre se mostrou simpatizante de Trump. Perceber até que grau a febre criada

Lia Torres
Médica

Estamos no Big Brother Covid.
Pois parece que sim. O pior dos
pesadelos existe e quase que a céu
aberto. Não é bem a céu aberto, mas
pelo menos não tem grades e arame
farpado. A visão é tão longínqua
quanto a localização da casa e a
vista que de lá se possa alcançar. É,
parece um pesadelo transformado
em filme e sentimos a saturação a
abater-se sobre nós como paredes
que se vão fechando. Para qualquer
lado que se olhe, qualquer assunto
que se apanha ao caminhar por algum lado é sobre o mesmo tema.
Sufoca. Pesa. Satura. Pressiona. E é geral. Se ainda pudéssemos
encontrar uma alma em melhor
estado, em diferente situação... Alguém nos acuda, mas os médicos,
esses, estão sobrelotados ou parece
quase estoicismo tentar ter uma
consulta presencial para desabafar
o inferno, que, possa ele não ser assim tão luciferiano, com o tempo, aí
com o tempo, com o tempo elas não
matam, mas moem. Podemos ten-
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Invasão do capitólio
ou sintoma de doença
na Democracia
pelas doenças no seio da democracia podem levar, transcendeu, de
algum modo, mesmo as expectativas daqueles que sempre caracterizaram o atual presidente americano, de algo como candidato a
tirano. Porém, isto não tem nada
de novo, pois já Montesquieu tinha
observado que o isolamento do tirano em relação aos súditos, e dos
súditos entre si através do medo e
da suspeita generalizada constitui
a principal característica da tirania. A tirania contradiz a condição
essencial da pluralidade. Portanto,
não é democrática, apenas resulta
da combinação entre força e impotência. Força do tirano, impotência
dos súditos, privados da capacidade humana de agir e falar em
conjunto. Esta capacidade humana
é fundamental para o desenvolvimento do poder, desenvolvimento
impossível na tirania, uma vez que

a violência pode tirar o poder, mas
jamais pode substituí-lo. Desta forma, a tirania acaba por não conseguir engendrar poder suficiente
para se manter. O poder, ao contrário da força, é divisível sem que
se reduza. A interação, com os seus
controlos e equilíbrios, pode ainda
gerar mais poder, pelo menos enquanto a interação seja dinâmica e
não resultado de um impasse. Isto é
o que poderíamos considerar como
sistema imunológico da democracia, destinado a defendê-la, o que
no caso exposto, potencialmente,
trará a saúde desejada. Cabe-nos,
contudo, a nós, para mais, numa
altura de eleições, pugnar para que
não ocorram este tipo de febres, indicadoras de doenças que possam
originar sequelas do tipo daquelas
que se foram esquecendo apesar da
necessidade da sua permanente recordação.

Big Brother Covid
– Um Reality Show
Sem Fim
tar outras soluções, mas essas soluções parecem escapar entre os dedos
como areia a cada confinamento.
Estamos a ficar exaustos.
Exaustos também de estar preocupados e sobressaltados.
É, parece um pesadelo. Um
teste mundial de várias naturezas
que está a pôr à prova nações, indivíduos, políticas, sistemas económicos, sociedades e que só é global
porque essa é a natureza da Natureza e da História da Humanidade:
a interligação. Estamos a perceber
cada vez mais isso e como a Natureza é veloz a fazer os seus desmandos. Mimetiza a internet, mas será
mais (e sempre) a Humanidade a
mimetizar a Natureza.
Assim, para sobreviver a estes
tempos há que saber navegar com
eles. Digamos que, se não os podemos vencer, juntemo-nos a eles. E
com isto digo, se os tempos pedem
cautela, assim as tenhamos. Saibamos que estes episódios são cíclicos
na História e que tendem a trazer

grande evolução tecnológica e social, que, quer se queira quer não,
é real e inevitável. Por outro lado,
os cientistas são unânimes em declarar que caminhamos para uma
extinção em massa de causa ambiental e, se olharmos numa ótica
otimista, o coronavírus contribuiu
para diminuir fortemente as demandas energéticas do planeta,
quase como umas férias para a
Terra. Reaprendamos, então, neste
tempo.
Mas, essencial para a sobrevivência e sanidade mental é essa
capacidade unicamente humana de
se projetar no futuro. Foi assim que
Viktor Frankl, psicólogo austríaco
sobreviveu ao Holocausto para depois fundar o seu modelo de trabalho, modelo esse projetado no campo de concentração para entreter a
mente e ter razão de viver.
Por isso sonhem, sonhem muito e bem e não se espantem de uma
médica vos dizer isso, afinal, já dizia o poeta, sonhar é viver.

Eleições,
Democracia
e Oportunidades
Perdidas
Alberto Santos
Advogado

Vivemos um novo confinamento. Hoje, todos os políticos dizem que
era uma inevitabilidade. E, ao que parece, a culpa foi do Natal e do
Inverno.
Entretanto, ocorrerá o ato eleitoral para escolher o PR. E agora:
aqui d’el rei, como levar as pessoas às urnas, quando o medo e os números da pandemia nos paralisam os movimentos?
É estranho que só nas vésperas do ato eleitoral, o assunto do seu
adiamento se tenha colocado.
Ou seja, sabendo todos – Governo, PR, DGS, especialistas – que esta
era uma realidade altamente provável, porque ninguém preparou este
cenário: adiar as eleições ou permitir que um maior número de eleitores
pudesse votar?
Era uma excelente oportunidade para se modernizar o modo arcaico como ainda se vota, quando já se conhecem meios mais capazes.
E porque não se aproveitou para permitir o voto por correspondência,
como aconteceu nos EUA?
Pelo menos, deste modo, melhor se cumpriria a democracia. E era
o adequado para os 1,4 milhões emigrantes que não poderão votar por
correspondência, apesar dos insistentes apelos dos seus representantes.
Mas ninguém colocou atempadamente a questão? Não é bem assim.
Houve alguém que, a 8 de setembro de 2020, colocou o dedo na ferida.
Quem? Vitorino Silva. Basta consultar as notícias desse dia na internet.
Todos sabem que somos adversários políticos, mas amigos há muito
tempo. Ambas as circunstâncias não me impedem de reconhecer a sua
acutilante intuição. Pode não ter os conhecimentos e habilidades para
ser PR, mas, no seu modo simples e original, pôs o dedo na ferida no
momento certo, e nunca foi levado a sério.
Não era preciso ser especialista, mas apenas ter a experiência da
vida, para se perceber que, a seguir ao Natal, em pleno inverno, sem
vacinas em massa, o risco de vivermos um pico pandémico em janeiro
era muito provável.
Havia tempo para se modernizar o modo de votação, através do voto
por correspondência, do voto por meios eletrónicos, ou o adiamento das
eleições, mesmo que para isso fosse necessário rever a legislação.
Será por isso lamentável que o PR seja eleito com elevada abstenção,
e que o ato eleitoral seja mais um foco de contaminação.
Pior: é lamentável que a pandemia não tenha acordado os políticos
para essa evidência. E que não os tenha levado a modernizar o sistema
de votação. Afinal, se há tanto consenso para um novo confinamento,
porque não o houve para se mudar a lei e atender a estas situações?
É que, como sempre aprendi, é nas crises e dificuldades que se geram
as grandes oportunidades de evolução.

Entrevista
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Ricardo Rodrigues

Investigadora afirma
que saúde pública
tem poucos recursos

“Portugal
tem de
dar
um salto”
Carla Lopes é docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e trabalha a área da Nutrição

Numa altura em que tanto se fala de saúde pública, o
seu sentido ganhou uma nova
notoriedade em 2020, devido
à pandemia. Contudo, o conceito é bem mais abrangente
e extravasa este nível, com
Portugal a integrar projetos
europeus que têm como missão reforçar o papel da saúde
pública através do desenvolvimento do ensino e da formação
prática de profissionais de especialidade. Exemplo disso é o
Comité Executivo da Associação de Escolas de Saúde Pública da Região Europeia, que vai
iniciar um novo mandato, tendo como membro Carla Lopes,
uma investigadora da região,
também docente da Faculdade
de Medicina da Universidade
do Porto.
Nutricionista de base, ligada à área das doenças crónicas, a investigadora falou com
o Jornal IMEDIATO sobre o
projeto que vai agora integrar
e que visa a capacitação e formação dos profissionais de especialidade e dos desafios que
se colocam a Portugal, um país
um pouco atrás dos seus parceiros europeus, com a saúde
pública “demasiado medicalizada”.
Afirma ainda que a pandemia parece ter atrasado o
avanço que Portugal tinha
dado ao nível dos hábitos de
vida saudáveis.

Em tempos de pandemia,
a saúde pública tem desempenhado bem o seu papel?
A perceção global que tenho,
de quem trabalha numa escola de
saúde pública, que contacta com
os profissionais da área, é que
com esta pandemia percebemos
que temos algumas debilidades
no sistema de saúde pública: temos poucos profissionais, temos
uma saúde pública demasiado
medicalizada, muito centralizada
nos profissionais médicos. Temos
uma boa saúde pública quanto ao
saber fazer, mas os recursos são
escassos.
Precisamos de uma reestruturação da saúde pública que já
tem vindo a ser trabalhada, que
está em discussão há uns anos e
não se finaliza. Deveríamos estar mais reforçados para termos
respondido à pandemia de forma
diferente. Contudo, com o que temos, quem está no terreno está a
fazer o que pode e a responder da
melhor forma.
E na sua área, a pandemia
trouxe alterações?
A minha área é mais ligada às
doenças crónicas, doenças mais
frequentes e com uma carga global de doença maior em todo o
Mundo. Em Portugal continuam
a ser a primeira causa de morte.
Com esta pandemia, esquecemos
a importância destas. Temos que
lidar com os desafios de uma pandemia no dia a dia e há um descurar do restante.
Há toda uma mudança que a
pandemia provocou ao nível das
doenças crónicas. Ao nível da

área em que trabalho, temos informação pouco concreta. Mas
sabemos que há uma preocupação clara com aspetos ligados à
obesidade. As pessoas em isolamento mudaram os seus hábitos
alimentares e a sua mobilidade;
em alguns casos para melhor e em
outros para pior, até por questões
ligadas à ansiedade. Haverá um
misto de coisas boas e más que se

Saúde Pública da Região Europeia
é constituída por 110 instituições
de 43 países europeus e tem os
seus objetivos muito orientados
para a capacitação dos profissionais de saúde pública, em particular da Europa.
Quando falamos em profissionais de saúde pública falamos não
só de médicos e enfermeiros, mas
também de profissionais de ou-

Portugal estar um pouco atrasado na capacitação, de olhar para a questão da saúde pública
como uma coisa mais eclética, de integração
de outras pessoas e profissionais é mais por
uma questão de tradição, um país tradicionalista na sua forma de evoluir e ver as coisas.
ganham com as pessoas mais em
casa. Mas o facto de as pessoas
estarem mais em casa, tornou-as
mais sedentárias e mais propensas à obesidade.
E nos últimos anos a obesidade foi uma verdadeira pandemia e
aqueles países que estavam a conseguir travar esta questão da obesidade, nomeadamente Portugal,
viram agora com a pandemia,
esse percurso interrompido. Era
uma questão que estaria a evoluir
de uma forma ligeiramente favorável e que poderá piorar com a
pandemia.
Qual é o papel da Associação e da sua função no Comité?
A Associação de Escolas de

tras áreas que têm um papel fundamental na saúde pública, caso
dos estatísticos, os economistas,
gestores, do advogados, os comunicadores. Capacitar estas pessoas é um dos pontos fundamentais desta associação e por isso
todas as ações de curso, treino,
formação, investigação, para uma
melhor ação em saúde pública.
Portugal consegue acompanhar esta dinâmica da Associação e os restantes países que a
integram?
Portugal está bem posicionado no sentido de quem tem várias instituições que pertencem a
esta Associação, essencialmente
académicas que lecionam cursos,
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dão formação na área da saúde
pública.
Independentemente
disso,
estamos no grupo de países que
estão um pouco atrasados a este
nível da saúde pública, um pouco
centrados apenas nos profissionais de saúde, em particular nos
médicos e enfermeiros e deixando para trás muitos dos profissionais que são fundamentais para
dar uma visão mais global da saúde pública, que outros países têm
de uma forma muito diferente,
que evoluíram bastante no sentido desta abrangência da saúde
pública.
O que é preciso para dar
esse salto?
Na minha opinião, esta reforma da saúde pública que se está a
discutir há uns anos e que agora
está a evoluir, tem que ter essa
forma nova de olhar para a saúde pública, como esta associação
preconiza, trazendo novos conhecimentos e integrando profissionais de vários departamentos,
que articulem trabalho.
Depois, mais ao nível do nosso trabalho, ao nível da formação,
nos cursos, na forma como treinamos os profissionais de saúde
pública, na investigação.
Esta reforma ocorrerá a
curto prazo?
Ela está para breve, mas temo
que ainda venha um bocadinho à
moda antiga, porque ainda temos
dificuldades em contratar pessoas de áreas diferentes, caso de
um profissional da comunicação,
para a saúde pública. É um caminho que temos que ir percorrendo
e a Associação Europeia tem esse
propósito, ir mostrando o que são
boas práticas, bons exemplos de
alguns países para que outros os
possam seguir.
Tem havido evolução em
Portugal ao nível da alimentação e hábitos de vida saudáveis?
Todos temos a noção que as
pessoas nos últimos anos se têm
preocupado mais com a alimentação. Temos hábitos de tradição
muito enraizados que mudaram
nos últimos anos. E nestes anos
mais recentes percebemos que
as novas gerações já têm mais
cuidado, até por uma questão de
educação, pois é um tema já muito debatidos nas escolas. Isto começa a dar alguns frutos e já começam os filhos a ensinar os pais
a comer mais saudável, a ter hábitos mais saudáveis, assim como a
perceção da importância de uma
alimentação mais saudável.
Mónica Ferreira

monicaferreira@imediato.pt
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Empresa dedicada à produção de tecidos
reconhecida nacionalmente

Direitos Reseervados

Elastron vence prémio
“Melhor PME
Exportadora”

José Carlos Oliveira, (quarto da esquerda para a direita) com o troféu atribuído

A Elastron Portugal, empresa sediada em Frazão e
dedicada ao comércio de tecidos, vestuário, revestimentos
de mobiliário e automóveis,
foi distinguida na última sessão da Conferência Anual da
Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal (AICEP) com o prémio
“Melhor PME Exportadora”.
O presidente executivo da
Elastron Portugal, José Carlos
Oliveira, mostrou-se orgulhoso
com o galardão, reconhecendo
que o trabalho e a dinâmica de
equipa permitiram à empresa ter

sucesso ao longo dos seus anos
de atividade.
“Há dez anos decidimos que
o mercado era global e que não
íamos ficar à espera que os nossos clientes de mercados muitos
maiores viessem com um poder negocial muito maior que o
nosso esmagar as empresas em
Portugal e decidimos exportar”,
recordou o empresário de Paços
de Ferreira.
Presente na cerimónia, o Ministro da Economia e Transição
Digital, Pedro Siza Vieira, considerou que a Elastron é um “símbolo dos milhares de protagonistas portugueses que procuraram
colocar no mundo produtos de

altíssima qualidade a um preço
competitivo”.
A empresa, fundada em 1978,
dedica-se ao comércio de tecidos, vestuário, revestimentos
de mobiliário e automóveis e
exporta para 90 países, tendo
ainda quatro unidades fora de
Portugal (China, Alemanha, Espanha e Polónia).
Devido à pandemia, reinventou-se, apostando na criação de
uma divisão de ‘Healthcare’ para
criar produtos de alto consumo
ligados à pandemia, como máscaras.
Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt

Mais de 8 milhões de euros
para investimento nas empresas
da CIM do Tâmega e Sousa
Programa de Apoio
à Produção Nacional
Foi anunciado, esta semana, o novo programa de Apoio
à Produção Nacional da Comunidade
Intermunicipal
(CIM) do Tâmega e Sousa, que
pretende estimular “a produção nacional de base local para
a expansão e modernização da
produção”, através de projetos
de investimento, realizados por
parte de micro e pequenas empresas. As candidaturas já estão abertas e decorrem até 26
de fevereiro.
O programa é dirigido a micro e pequenas empresas do Tâmega e Sousa ligadas à indústria,
à construção e ao turismo, três
setores empresariais estratégicos
da região.
O principal objetivo do programa é estimular a produção nacional e, consequentemente, reduzir a dependência do país face
ao exterior. “No atual contexto
pandémico, em que é fundamental apoiar a retoma económica,
através da melhoria da produtividade das empresas, da expansão
e modernização da produção e
da criação de novos modelos de
negócios, o PAPN do Tâmega e
Sousa apoiará a aquisição de máquinas e equipamentos, serviços
tecnológicos e digitais, bem como
sistemas de qualidade e de certificação que permitam alavancar
processos produtivos mais eficientes, apoiando as empresas na
transição digital e energética e
na introdução de processos mais
amigos do ambiente”, afirma a
CIM, em comunicado enviado às

redações.
As empresas apoiadas no âmbito do PAPN do Tâmega e Sousa
deverão assumir o compromisso
de manter os postos de trabalho, não havendo a exigência de
criação de novos e os apoios revestirão a natureza de subvenção
não reembolsável. Ou seja, as
empresas beneficiárias não terão
de devolver a verba que lhes venha a ser atribuída. A taxa base
de financiamento é de 40% para
os investimentos localizados em
territórios considerados de baixa
densidade e de 30% para os investimentos localizados nos restantes.
Às referidas taxas base de financiamento acrescem majorações, até um máximo de 15 e 20%,
consoante o projeto e projetos
cujos beneficiários tenham o estatuto de Investidor da Diáspora,
até um máximo de 5%.
O PAPN do Tâmega e Sousa
dispõe de uma verba superior a
8 milhões e 200 mil euros, destinando-se 5 milhões e 500 mil euros à indústria e o restante valor,
de 2 milhões e 700 mil euros, às
outras atividades económicas.
O prazo para a submissão
de candidaturas termina às
17h59m59s do dia 26 de fevereiro de 2021. A apresentação de
candidaturas é feita através de
formulário eletrónico próprio,
disponibilizado no Balcão 2020,
acessível em https://balcao.portugal2020.pt.
O aviso do concurso pode ser
consultado no sítio da internet
da CIM do Tâmega e Sousa, em
www.cimtamegaesousa.pt.

Foram distribuídas 50 mil raspadinhas
Comércio local de Paços de Ferreira entregou mais de mil prémios aos seus clientes
A campanha “Compre, Raspe e Ganhe!”, dinamizada pela
Associação Empresarial de
Paços de Ferreira (AEPF), em
parceria com a Câmara Municipal de Paços de Ferreira,
distribuiu 1.100 prémios pelos
clientes de cerca de 240 estabelecimentos do comércio local
do concelho durante o mês de
dezembro.

“Houve muita adesão quer
dos comerciantes, quer dos próprios clientes. A população do
nosso concelho foi muito consciente neste Natal e aderiu às
compras no comércio local”,
afirmou ao IMEDIATO Patrícia
Dias, da AEPF.
O objetivo foi dinamizar o comércio local, “recompensando”
os seus clientes com raspadinhas
consoante o valor de compras

realizadas. No total, das 50 mil
raspadinhas distribuídas, foram
entregues 1.100 prémios, com
valores entre os cinco e os cem
euros, descontados na loja onde
a raspadinha foi atribuída.
Agora que a época festiva já
passou, colocam-se as atenções
no futuro, já com iniciativas planeadas para este ano. Segundo
Patrícia Dias, vão ser realizadas
mais campanhas de apelo a com-

pras através de prémios, campanhas de divulgação e promoção,
bem como iniciativas nas ruas.
Além disso, a AEPF está a desenvolver uma plataforma digital
para auxiliar a promoção e a venda de produtos online, o Marketplace de Paços de Ferreira, que
já reúne cerca de uma centena de
comerciantes locais aderentes, a
maioria pertencente ao concelho.

Cartaz & Cultura
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João Magalhães estuda cinema no Reino Unido

Jovem realizador envolve comunidade
em curta-metragem
Direitos Reservados

João Magalhães está no último ano do curso de cinema
na Southampton Solent University, no Reino Unido. Para
o seu projeto final, vai realizar
a curta-metragem “Alaúde”
na sua terra-natal, envolvendo atores e associações da região.

Pub

Ainda que tenha decidido
estudar fora do país depois de
concluir o ensino secundário em
Paços de Ferreira, quando se viu
deparado com o desafio do maior
filme até agora, quase instantaneamente que o seu cérebro se
virou para casa, a mais de 1.300
km de distância.
“Desde pequeno que escrevo
histórias sobre Sobrosa. Disseram-me para escrever sobre o
que sabemos e eu vivo no Reino
Unido, mas é um universo em
que não estou entranhado, não
conheço a geografia, os espaços
e os costumes”
Assim, em julho do ano pas-

Projeto de João Magalhães envolve comunidade da região
sado, a câmara voltou-se para a
vila onde cresceu e a ideia começou a formar-se: a história de
António, um rapaz de 12 anos,
filho de agricultores, “que nun-

ca viu muito além de Sobrosa”,
mas que quer ver um concerto
de fado quando uma banda visita
a vila.
“Já o pai tem um passado

com a música, uma espécie de
ferida aberta e a relação entre os
dois move esta curta, enviando
uma mensagem de crescimento
e curiosidade”, contou João Magalhães ao IMEDIATO.
Além de envolver atores, associações e a comunidade dos
concelhos de Paredes e Paços de
Ferreira, o jovem realizador conseguiu angariar a verba necessária para a concretização do projeto através de uma campanha
de ‘crowdfunding’, à qual cerca
de cem pessoas aderiram.
“Está a ser uma experiência
extremamente reconfortante,
toda a gente se disponibiliza a
ajudar. Tudo se torna mais fácil
ao trabalhar com pessoas que
me conhecem desde pequeno,
mas tivemos mesmo pessoas
que não conhecíamos de lado
nenhum a investir no projeto, o
que é incrível”, rematou.
Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt
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Cartaz
Conversa
com Pais

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar, a CIM
do Tâmega e Sousa e a Câmara Municipal de Penafiel
promovem a iniciativa “Conversa de Pais” com o tema
“Como posso ajudar os meus
filhos a estudar”.
A iniciativa acontece esta
noite, dia 15 de janeiro, das
21h00 às 22h30, através da
plataforma ZOOM.
A sessão foi ser dirigida por Pedro Rosário, (foto)
professor da Universidade
do Minho e sócio-gerente da
EDY&CO.

Classificados
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Anúncios Profissionais

Oferta / Venda / Aluguer

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
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

FA R M ÁCI A DA M ATA R E A L

Tel. 255 862 350
Horário: 9h-19h30 (abertos ao almoço)
Sáb: 9h-13h
Rua da Ponte Real, 108/112
4590-180 Paços de Ferreira

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

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

VENDE-SE
Móveis - desde 9,99 euros
Liquidação de stock
Reta de Carvalhosa
Cont. 917 822 593

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
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Limpezas Tei xeira
Limpezas Domésticas
Condomínios
Comerciais e Industriais
Final de Obras

Rua António Matos, 37
4595-122 FRAZÃO
Telef.: 255 873 129
Telemóvel 939603844

EDITAL
Nº 2/SOP/2021

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

M A RI A J OÃO N E T O DA SI LVA

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

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

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

EDITAL
Nº 1/SOP/2021
PAULO JORGE RODRIGUES FERREIRA,
Vereador do Pelouro com poderes delegados:
Faço público, que por meu despacho de
09 de dezembro de 2020 e nos termos do articulado no Decreto-Lei n.0 555/99 de 16 de
Dezembro, na sua actual redacção, se publicita o pedido de alteração ao lote n.0 28 do
Alvará de Loteamento n.º 4/1992, Processo
de Loteamento n.0 22/1991, sito em Tebilha,
freguesia de Paços de Ferreira, requerida por
Ana Rita Neto Melo.
O processo encontra-se â disposição
para consulta na Câmara Municipal (Secção
de Obras Particulares), das 9:00 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 Câmara Municipal, em www.cm-pacosdeferreira.pt.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 5 de
janeiro de 2021
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira

IMEDIATO Nº 689 de 15/01/2021

Augusto Dias de Sousa Castelo
Rua Tenente Leonardo Meireles nº66, Paços de Ferreira, Porto

Agradecimento
Sua Esposa Maria do Carmo Barros Vieira , seus filhos , noras e netos,
agradecem a todas as pessoas que
participaram no funeral e missa de
7º dia do saudoso extinto, bem como
todos aqueles que, de qualquer forma
se associaram ao seu pesar.
Paços de Ferreira, 15 de Janeiro de 2021

AGÊNCIA FUNERÁRIA FRANCISCO SEABRA & FILHOS, LDA.
CÔ – PENAMAIOR – 4590 PAÇOS DE FERREIRA

PAULO JORGE RODRIGUES FERREIRA,
Vereador do Pelouro com poderes delegados:
Faço público, que por meu despacho de
03 de dezembro de 2020 e nos termos do
articulado no Decreto-Lei n.0 555/99 de
16 de Dezembro, na sua actual redacção,
se publicita o pedido de alteração ao lote
n.0 9 do Alvará de Loteamento n.0 1/2012,
Processo de Loteamento n.0 2/2012, sito na
Rua Professor Albino de Matos, freguesia de
Freamunde, requerida por Jorge Filipe Oliveira Santos.
O processo encontra-se à disposição para
consulta na Câmara Municipal (Secção de
Obras Particulares), das 9:00 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 Câmara Municipal, em www.cm-pacosdeferreira.pt.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 5
de janeiro de 2021
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira
IMEDIATO Nº 689 de 15/01/2021

AVISO
47/SOP/2020
Nos termos do n.º 2 do artigo 78° do Decreto
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua
actual redacção, toma-se público que a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, emitiu
em 28 de Dezembro de 2020, o ALVARÁ DE
LOTEAMENTO N.0 2/2020, referente ao P.L.
nº 5/2020, em nome de ACFP Mendes -Sociedade Unipessoal, Lda., em sequência do
despacho do Senhor Vereador do Pelouro
com poderes delegados de 06 de Agosto de
2020, através do qual foi licenciado o loteamento e as respectivas obras de urbanização
que incidem sobre o prédio sito no lugar de
Acheira, freguesia de Freamunde, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Paços de
Ferreira sob o n.º 538/19930314 e inscrito na
matriz predial rústica sob o artigo 620, da respectiva freguesia.
Área abrangida pelo P.D.M.
Operação do loteamento com as seguintes
características:
Área do prédio a lotear: 3 870,00 m2;

Área de lmplantação:180,00 m2;
Área total de construção: 300,00 m2;
N.º de Lotes: 1, com a área de 1 125,00 m2 e
parte restante com a área 2 675,00 m2;
N.º máximo de pisos acima da cota de soleira: 2;
N.º máximo de pisos abaixo da cota de soleira: O;
N.º total de fogos: 1;
N.º de lotes para habitação:1;
Áreas de cedência para o domínio público
municipal de 70,00 m2;
Finalidade das cedências: passeio e baía de
estacionamento;
PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE
URBANIZAÇÃO: 12 meses.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 28
de Dezembro de 2020
O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira

IMEDIATO Nº 689 de 15/01/2021

AVISO
Nº 1/STL/2021
HUMBERTO FERNANDO LEÃO PACHECO
DE BRITO, Presidente da Câmara Municipal de
Paços de Ferreira, faz público:
Que a Câmara Municipal em reunião de
2 de dezembro de 2020, deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de concurso
público para atribuição de quatro lugares
reservados de estacionamento de duração
limitada, por um período bienal, na Rua Dr.
Leão de Meireles, desta cidade, no troço compreendido entre a “garagem Pacense” e a Rua
D. José de Lencastre, em conformidade com
o previsto no art..º 15.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada n.º 61/2017, publicado no diário da
República, na 2ª Série, n.º 17, de 24 de janeiro
de 2017.
Os interessados, que diretamente sejam
servidos por aquela infraestrutura, deverão
apresentar a sua pretensão, por escrito e
entregue em mão no Gabinete do Munícipe,
edifício dos Paços do Município, Praça da
República, 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-paçosdeferreira.pt
com elementos de prova necessários à sua
atribuição.
Serão admitidas a concurso as candidaturas rececionadas nos serviços da autarquia
até às 16:00 horas do dia 29 de janeiro de
2021.
Caso, o número de pedidos de utilização
de lugares de estacionamento reservado seja
superior aos colocados a concurso (quatro), a
sua atribuição será feita, mediante licitação
entre os interessados, a quem oferecer maior
lance acima do valor mínimo da taxa prevista
no art.º. 118.º da Tabela de Taxas deste município, que, por força da atualização prevista
no art.º. 7.º do Regulamento Geral de Taxas
deste município.
Paços do Município de Paços de Ferreira, 5 de
janeiro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito
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Em foco

Engenho dos Paladares vai lançar novo queijo

A empresa “única no país”
que já conquistou a região
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Pizzarias Ricardo

Um Grupo de referência
no Vale do Sousa

Marca produz vários queijos, compotas e bolachas

A Engenho dos Paladares,
empresa criada para dinamizar as paróquias de Frazão,
Arreigada e Ferreira, no concelho de Paços de Ferreira, bem
como criar postos de trabalho
em plena crise financeira, vai
lançar este ano um novo produto, o “Queijo do Mosteiro”.
Ao IMEDIATO, o padre João
Pedro Ribeiro, que em 2018 assumiu as três paróquias e o projeto
da Engenho dos Paladares, contou que a empresa não ficou imune aos impactos da pandemia,
mas que, depois de quase uma
década de existência, já tem um
nome sólido no mercado.
“Como grande parte das em-

Tino,
o poeta
Pedras e metáforas. Foram
estas as armas que Vitorino Silva,
mais conhecido por Tino de Rans,
levou para o seu debate com André Ventura.
O candidato às presidenciais,
muniu-se de várias pedras, de
várias cores, que tinha recolhido
na praia e trouxe para o estúdio.
“Mas o mar não traz só pedras,
também traz pessoas, e traz pessoas de todas as cores. E há muita
gente que vem por esse mar à procura de um terreno firme. Mas, às
vezes, criam muros”, afirmou.

presas, também sofremos durante alguns meses com uma quebra
nas vendas. Felizmente, na época
do Natal conseguimos compensar essa redução, é um motivo
de alegria saber que temos uma
marca conhecida no concelho, na
região, e até mesmo no distrito”,
reagiu.
Apresentando já uma grande variedade de produtos, entre
queijos, bolachas, compotas, licores, marmelada, mel e até mesmo
bolos, a Engenho dos Paladares
emprega 12 pessoas – e vai lançar
em breve um novo produto – o
“Queijo do Mosteiro”, que tem
na sua composição azeitona e
alecrim e pretende homenagear o
Mosteiro de Ferreira.
Mas, ainda que continue a

somar prémios, entre os quais
o Prémio Intermaché Produção
Nacional, na categoria “Ideias
com Potencial”, a empresa tem
um traço bem “único”, o seu forte enfoque social, sendo que os
seus lucros revertem para os centros sociais das três paróquias
envolvidas.
“Temos de ser realistas, vemos
bem a situação do país por causa
da pandemia. Acima de tudo, queremos manter a qualidade e fidelidade dos clientes, porque sabemos
o tipo de empresa que somos e que
temos uma característica única no
país”, rematou o padre João Pedro
Ribeiro.

A marca Pizzarias Ricardo
é referência em restauração no
Vale do Sousa. Criada em 1998
com o primeiro restaurante,
desde logo ficou associada à
qualidade e sabor das suas pizzas e pastas, impulsionando a
abertura de mais restaurantes
na região. Atualmente, o grupo
tem quatro espaços a funcionar em Penafiel, Lordelo, Lousada e Felgueiras e emprega
mais de 70 pessoas.
A caminho de completar 23
anos de existência, a empresa destacou-se nos pelo serviço
de entregas, pioneiro na região,
implementou definitivamente a

marca no mercado, criando uma
relação ainda mais estreita com o
consumidor.
Nos dias de hoje e em cenário
pandémico, as Pizzarias Ricardo
reforçaram o serviço de take-away e entregas ao domicílio nos
seus quatro restaurantes.
Sempre atenta às novas tendências, os menus são atualizados regularmente, por forma a
responder ao apurado gosto dos
nossos clientes. Disto resulta uma
ementa rica e de difícil escolha,
não só pela sua quantidade, mas
também pela sua diversidade.
A responsabilidade social está
bem presente no grupo, que apoia
regularmente diversas instituições
sociais, culturais e desportivas.
Direitos Reservados

Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt

Magalhães Cabeleireiros

Décadas ao serviço
da beleza
Instalado no centro da cidade
de Penafiel, o Magalhães Cabeleireiros é um dos mais antigos
espaços da cidade, na área da beleza. Propriedade de Carlos Magalhães, o espaço é um ponto de
referência e assume uma preocupação constante com a formação
dos seus profissionais.
Com três profissionais ao serviço, o salão é presença contante

nos eventos da área. “Ainda recentemente participei numa feira
para mostrar as tendências”, explicou Carlos Magalhães, que faz
parte da equipa Centro Artístico
e Cultural dos Cabeleireiros de
Portugal.
Praça do Muniicípio, 110- Fração J,
Loja 10 - Edificio São Martinho
De terça a sábado das 9 às 13 horas
e das 14 às 20 horas
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Castores só sabem vencer em 2021

Paços surpreende na Liga
Telmo Mendes

Está a ser um início de ano
verdadeiramente positivo para
o Paços na Liga, que somou seis
pontos ao vencer o Rio Ave e o
Belenenses. Este sábado defende o 5º lugar em «casa», ante o
SC Braga.
A prestação do FC Paços de
Ferreira esta temporada é, até
ao momento, digna de todos os
elogios, face a excelentes espetáculos de futebol e à série positiva
de resultados que a equipa vem
somando no campeonato.
No primeiro jogo do novo
ano os Castores receberam na
Mata Real o Rio Ave e venceram
por 2-0. Douglas Tanque marcou
os dois golos da partida, selando um importante triunfo sobre
uma equipa candidata aos lugares
europeus. No último fim-de-semana, o Paços deslocou-se ao Estádio Nacional para defrontar o
Belenenses e a dose foi a mesma.
Um golo de grande penalidade,

Castores venceram o Belenenses no Estádio Nacional
marcada por Bruno Costa na fase
inicial do encontro (12’) e outro
de Diaby no primeiro minuto de
descontos, ditaram novo triunfo
pacense por 2-0. Este arranque

vitorioso de 2021 catapultou a
equipa para o 5º lugar na prova
(lugar Europeu) e abriu um fosso
interessante para os lugares de
descida, lembrando-se que a ma-

P J V E D

nutenção na I Liga é o principal
objetivo para a presente temporada.
Apesar do grande momento
que a equipa atravessa, o treinador Pepa quer que o grupo “mantenha os pés bem assentes na
terra”, lembrando que ainda há
muito campeonato pela frente.
“É jogo a jogo. Sei que é um
chavão, mas é a realidade e não
dá para pensar em outra coisa.
Pezinhos bem assentes no chão e
mantermos, acima de tudo, este
espírito e este foco. Foi bem visível a entreajuda que o grupo
tem. As confirmações vêm no final. Pode ser uma surpresa para
muita gente, mas para nós não.
Não ganhámos nada, não fomos
campeões de nada, mas ganhámos três pontos e fomos pragmáticos”.
O Paços tem este sábado
(15h30) um desafio difícil na Mata
Real, ante o SC Braga que é o
atual 4º classificado. Cinco pontos separam as duas equipas.

Médio ofensivo e defesa esquerdo para equilibrar o plantel

Equipa recebe Cristian Parano e Rebocho

Telmo Mendes

Cristian Parano, médio ofensivo argentino que vem do San
Antonio FC (EUA) e Pedro Rebocho cedido a título de empréstimo
pelo Guingamp (França) já trabalham na Mata Real.
Aberto o mercado de janeiro, o FC Paços de Ferreira não perdeu
tempo em fazer alguns reajustes no plantel. Primeiro foram as saídas
de Oleg (negociado com o Olimpyacos) e de Simão Rocha (cedido ao
Real SC), para agora se darem duas entradas.
O médio ofensivo Cristian Parano, de 21 anos, é visto como uma
aposta de futuro para a equipa, enquanto o defesa esquerdo Pedro
Rebocho é uma contratação para jogar de imediato, fruto da sua experiência no futebol naci0nal, ao serviço do Benfica e Moreirense e
internacional no Guingamp e Besiktas. Prestes a completar 26 anos,
o atleta chega a Paços por empréstimo da equipa francesa até final da
temporada, tendo os Castores opção de compra definitiva do seu passe. Ambos já trabalham às ordens do mister Pepa.

1 Sporting

35 13 11 2 0

2 FC Porto

31 13 10 1

2

3 Benfica

31 13 10 1

2

4 SC Braga

27 13 9 0 4

5 Paços Ferreira

22 13 6 4

6 V. Guimarães

20 12 6 2

4

7 Santa Clara

15 13 4

3

6

8 Marítimo

14 13 4 2

7

9 Rio Ave

14 13 3

5

5

10 Moreirense

14 13 3

5

5

11 Nacional

13 12 3

4

5

12 Gil Vicente

13 13 3

4 6

13 Farense

12 13 3

3

7

14 Belenenses

12 13 2 6

5

15 CD Tondela

12 13 3

3

7

16 Famalicão

11 13 2

5

6

17 Boavista

11 13 1

8

4

18 Portimonense

11 13 3

2

8

Belenenses

0

Paços Ferreira

2

Kritciuk
Tiago Esgaio
Tomás Ribeiro
Cafú Phete 56’
Henrique 81’
Rúben Lima
Afonso Taira 70’
Yaya Sithole 81’
Miguel Cardoso
Cassierra 55’
Afonso Sousa

Jordi Martins
Uilton
Fernando Fonseca
Marco Baixinho
Maracás 74’
Luiz Carlos 71’
Bruno Costa
Eustaquio
Luther Sing 64’
D. Tanque 85’
Hélder F. 85’

Teixeira 55’
Diogo Calila 56’
Edi Semedo 70’
Ramires 81’
Cauê 81’

João Amaral 64’
Diaby 71’
Castanheira 85’
João Pedro 85’

10’, 78’

12’ (g.p.)
10’,
78’ e
90’+1’

Rui Sousa
João
Pinheiro
Estádio Nacional
da Mata Real
Estádio
do Jamor
RP 67’, JC 78’
84’, 88’

84’ e 86’

Cristian Parano e Pedro Rebocho na Mata Real

Aplauso

M.V.P.

M.M.

Melhor Jogador em Campo

Melhor Marcador

1º L. CARLOS

46

3

Fair Play
Melhor Comportamento

1º J. Tshabalala 25

1º D. TANQUE 5

1º Tshabalala

8

1º L. CARLOS

13

1º Diogo Santos 0

2º EUSTAQUIO 46

2º Beirão

22

2º EUSTAQUIO 2

2º Migas

6

2º JORDI

12

2º Moreira

0

3º JORDI

41

3º Henrique

20

3º B. COSTA

2

3º João Beirão

4

3º L. SINGH

12

3º Henrique

0

4º MARCELO

38

4º Monteiro

20

4º OLEG

2

4º Moreira

2

4º B. COSTA

11

4º Monteiro

5º F. FONSECA 38

5º Guzman

19

5º DOR JAN

1

5º Guzman

2

5º MARCELO

10

5º Guzman

Destaque

Revelação

Prêmio a atribuir

Prêmio a atribuir

a instituições , equipas,

a atletas que pela

atletas ou personalidades

sua juventude e pelo

do concelho de Paços

seu desempenho sejam

de Ferreira que durante a

considerados uma

0

época desportiva de 20/21

revelação durante

0

se tenham destacado

a época 20/21
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Freamunde ganha
e ascende ao 2º lugar

13

Atleta morre em campo
durante jogo

O SC Freamunde entrou em
2021 com o pé direito, vencendo
o CRP Barrosas por 3-4. Dois
golos depois dos 90 minutos validaram a vitória dos capões,
que chegaram ao 2º lugar da
série 2 da Divisão de Elite da
Associação de Futebol (AF) do
Porto.
Contudo, foi o Barrosas que
entrou a ganhar, com um golo de
Korta logo aos três minutos de
jogo, depois de um cruzamento
certeiro de Carlão. A resposta do
SC Freamunde veio aos 21’, quando, depois de um livre de Paulo
Monteiro, a bola chegou a Marco
André.
Durante a primeira parte da
partida os capões seguraram o
resultado, mas assumiram a liderança da partida aos 48’, com um
golo de Henrique Azevedo. O 1-2
a favor da equipa visitante deu
algum conforto, mas por pouco
tempo. Aos 55’, o Barrosas chegou
ao empate, depois de um cruzamento de Korta aproveitado por
Carlos. Com o jogo empatado, demorou apenas 11 minutos para a

Direitos Reservados

Equipa chegou à zona de promoção
depois de vencer nos últimos minutos

Equipa freamundense sobe ao 2.º lugar da tabela
equipa da casa inverter os papéis
e ficar na liderança com mais um
golo, desta vez de Rui Alves, depois da conversão de uma grande
penalidade (66’).
Mas, já em descontos, os capões não baixaram os braços e
lançaram um autêntico ataque de
artilharia à baliza do Barrosas.
Num dos derradeiros ataques,
um jogador da equipa da casa cortou a bola com a mão, ato que resultou num penalti a favor do SC
Freamunde. Paulo Monteiro não
falhou e conquistou o empate.
Com um ponto na mão, os

capões não desistiram e, no último lance, voltaram novamente a
marcar, desta vez por intermédio
de Moca (90+6’), fixando o resultado em 3-4.
O SC Freamunde subiu, assim,
à segunda posição da série 2 da
Divisão de Elite, com 27 pontos,
ficando a seis do primeiro lugar,
ocupado pelo Rebordosa AC. No
domingo, a formação freamundense vai receber o FC Vilarinho,
que ocupa a 12ª posição.
Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt

Um atleta da equipa de basquetebol do Mirandela Basquetebol Clube, morreu na noite do
passado dia 8 de janeiro, durante um jogo que a sua equipa disputava com o Juventude
Pacense, no Pavilhão Municipal de Modelos, em Paços de
Ferreira.
Paulo Diamantino, que completava 36 anos no dia a seguir
à tragédia, caiu inanimado em
campo, perante o olhar do irmão,
João Diamantino, também ele
atleta da equipa de Mirandela.
Ao que o Jornal IMEDIATO
apurou, Paulo Diamantino jogou
quatro minutos na primeira parte
do jogo, a contar para o campeonato nacional Sénior Masculino
2.ª Divisão, tendo sido depois
substituído. No início da segunda
parte, quando se preparava para

entrar novamente em campo, o
atleta sentiu-se mal e caiu inanimado, sob o olhar do irmão gémeo, João Diamantino, também
ele atleta da equipa de Mirandela.
O atleta foi assistido pelos
Bombeiros Voluntários de Paços
de Ferreira e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, que
não conseguiram reverter o quadro de paragem cardiorrespiratória. No local esteve ainda uma
equipa de psicólogos do INEM e
da Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, assim como a GNR e a
Polícia Municipal.
Paulo Diamantino foi atleta
do Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães, Maia Basket
e representou várias vezes a Seleção Nacional de Basquetebol;
foi ainda treinador das camadas
jovens do Sport Clube de Mirandela.

Reforço vindo do SC Freamunde

Águias elevam voos e ficam a dois pontos do 1º lugar
Fânzeres, ao Lagares e ao Alfenense.

O CD Águias de Eiriz encontra-se a apenas dois pontos do líder da série 2 da Divisão de Honra da Associação

de Futebol (AF) do Porto, o S.
Lourenço Douro, depois de assegurarem três vitórias consecutivas, frente ao Estrelas FC

A formação de Eiriz defrontou o Estrelas FC Fânzeres a 4 de
janeiro, em casa, vencendo a partida por 2-0, com golos de Rateira aos 21 e 32 minutos. Já a 10 de
janeiro, o CD Águias de Eiriz voltou a somar três pontos, desta vez
frente ao Lagares, por 1-0, com
um golo marcado por Cristiano,
aos 68 minutos.
Já a 13 de dezembro, as águias
derrubaram o Alfenense por 2-1,
jogo em que Rui Marques bisou
aos 25 e aos 64 minutos.
O CD Águias de Eiriz ocupa,
assim, a terceira posição da série
2 da Divisão de Honra, apenas a
dois pontos do líder, o S. Lourenço Douro, somando nove vitórias,

um empate, e três derrotas desde
o início da época.
Na mesma divisão, o Citânia
de Sanfins FC ocupa a sexta posição, depois de empatar com o SC
Nun´Álvares a uma bola a 13 de janeiro. Já o GDC Ferreira ocupa a
última posição da tabela, em zona
de despromoção, tendo perdido
por 2-0 frente ao Bougadense.
Edú Santos até ao final da
época
Edú Santos, ex-SC Freamunde, assinou pelo CD Águias de Eiriz até ao final da época. O médio
de 22 anos dividiu a sua formação
entre o SC Freamunde e o FC Paços de Ferreira.
Já em sénior representou o
FC Paços de Ferreira B na época 2017/2018, o Rebordosa AC
por duas temporadas, e o SC

Freamunde, clube com o qual
iniciou a presente época, jogando
até novembro do ano passado.
ADC Frazão 0-0
Pienses (10/01)
Campo Lírio 0-7
Boim (10/01)
1º Maio Figueiró 2-1
Várzea FC B (09/01)
Codessos
4-0
Seroa (10/01)
S. Vicente Pinheiro
Raimonda (10/01)
AJM Lamoso 0-0 S.
Pinheiro (13/01)
CRCD Varziela
Penamaior (10/01)
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Leões
5-3
Vicente
3-4
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Rui Caetano termina
carreira aos 29 anos

Diana Gomes e Ana Teles
vencem Taça de Portugal
feminina

Direitos Reservados
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Jogador deixa relvados para se dedicar
aos negócios da família

Rui Caetano saiu em lágrimas do seu 231º jogo

Rui Caetano colocou, no
passado dia 10, um ponto final
na sua carreira de futebolista.
O extremo de 29 anos fez o seu
último jogo com a camisola do
Varzim, frente ao Futebol Clube de Penafiel, o clube da sua
família e ao serviço do qual já
jogou, e marcou aos 82 minutos, o golo da vitória do Varzim
sobre o Penafiel, por duas bolas
a uma.

Pub

Depois de ter sido representado a seleção nacional nas camadas
jovens, Rui Caetano passou ainda
pelo FC Paços de Ferreira, FC Penafiel, Gil Vicente e Aves. Aos 29
anos, deixa o futebol para se dedicar aos negócios da família, num
jogo que aconteceu no Municipal
25 de Abril – casa que bem conhece – onde vestiu a camisola do
Varzim que, após o golo, despiu e
entregou à mãe, Mafalda Teixeira, replicando assim a despedida
que o pai – Agostinho Caetano,

também ele futebolista – fez ao
serviço do Espinho, na época de
1996/97.
Rui Caetano deu os primeiros
toques na bola no USC Paredes,
com cinco anos. Daqui, passou
para os escalões de formação do
Futebol Clube do Porto com 13
anos – esteve até aos 19. Jogou no
Futebol Clube de Paços de Ferreira, no qual cumpriu o sonho de
jogar na Liga dos Campeões. Um
outro sonho cumpriu ao serviço
da seleção nacional. Jogou uma
final do Campeonato do Mundo,
em 2011, e sagrou-se vice-campeão mundial de sub-20, num
jogo em que a equipa das Quinas
perdeu a final frente ao Brasil.
“São dois sonhos que tinha como
jogador e que consegui cumprir”,
afirmou ao Jornal IMEDIATO.
Durante a sua carreira, Rui
Caetano foi ainda atleta do Futebol Clube de Penafiel, entre outros e foi aqui que escolheu terminar a sua carreira. “O Penafiel
é um clube que me diz muito, o
Municipal 25 de Abril é um está-

dio que me diz muito porque joguei lá muitos anos. Além disso
é um dos clubes do meu coração,
por ser da terra da minha família”, declarou.
A decisão foi tomada, segundo o ex-jogador, “em família”.
“Tinha decidido terminar a minha carreira de jogador para me
dedicar aos negócios da família.
Queria ainda dedicar-me à parte
da construção e imobiliária que
o meu pai desenvolveu. Vou ajudá-lo nesse sentido e garantir a
continuidade do trabalho que ele
fez”, frisou. “E pedi ao presidente
do Varzim para acabar neste jogo.
E ele permitiu”.
Perto do final do jogo, Rui
Caetano marcou o golo que deu a
vitória ao Varzim. “Sentia que ia
marcar, pois levava duas camisolas iguais vestidas”. Após o golo,
o jogador tirou a camisola e ofereceu-a à mãe, Mafalda Teixeira.
“Foi uma forma de lhe agradecer
o apoio que sempre me deu ao
longo de toda a minha carreira.
Ela esteve sempre comigo. Teve
nos momentos maus e nos momentos bons. Apoiou-me sempre
e por isso fiz questão de lhe oferecer a camisola do meu último
jogo”, referiu.
Depois de 24 anos dedicados
ao futebol, Rui Caetano deixa assim os relvados. “Um dia poderei
voltar ao futebol, nunca como
treinador ou jogador, talvez como
presidente, mas isso não acontecerá num futuro próximo”. Não
deixa com mágoa. “Não ficou nenhuma mágoa. Estou super feliz.
Por todos os clubes que passei,
toda a gente gosta de mim. Fiz
muitas amizades e será sempre
reconhecido pela minha forma de
ser e de estar”, rematou.
Mónica Ferreira

monicaferreira@imediato.pt

Atletas da região vencem Taça de Portugal

As atletas da região Diana
Gomes e Ana Teles conquistaram
esta terça-feira, dia 12 de janeiro,
a Taça de Portugal em futebol
feminino relativa à temporada
2019/2020, disputada no Estádio
Municipal de Aveiro.
As futebolistas, que fizeram a
sua formação no SC Freamunde,
juntaram assim mais um título ao

seu currículo, que já conta com
um campeonato nacional (2019)
também ao serviço do SC Braga.
Na partida desta noite a pacense Diana Gomes, de 22 anos,
foi titular na vitória sobre o SL
Benfica, por 3-1, enquanto a lousadense Ana Teles, de 19 anos, entrou aos 89 minutos de jogo, ainda a tempo de celebrar em campo
o inédito triunfo da equipa bracarense.

José Mota regressa
ao Leixões dez anos depois
José Mota, técnico natural
de Lordelo, no concelho de Paredes, assumiu oficialmente
o comando do Leixões Sport
Club, que atualmente disputa
a II Liga, assinando até junho
de 2022. O seu primeiro jogo foi
contra o FC Porto B, partida
que o Leixões venceu por 2-1.
“O técnico, de 56 anos, está
de regresso ao Mar, depois de
ter orientado o clube entre 2008
e 2010. Em 2008/09 conduziu o
Leixões ao sexto lugar na Liga,
naquela que é a segunda melhor
classificação da história”, adiantou o Leixões Sport Club na sua
página.
Já José Mota mostrou-se
animado e “orgulhoso” com a
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contratação, passada cerca de
uma década desde que orientou
a equipa pela última vez. O Leixões Sport Club ocupa a antepenúltima (16ª) posição da II Liga,
somando 14 pontos em 14 jogos.
Recorde-se que José Mota se
lançou na carreira de treinador
no FC Paços de Ferreira, contando ainda no seu currículo
com passagens por clubes como
o Santa Clara, Belenenses, V. Setúbal, Gil Vicente, Feirense, Aves,
Sfaxien (Tunísia) e Chaves.

Lazer
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Lá vamos confinar
outra vez... Estamos
lixados!

E até parece que a culpa é
dos barbeiros e dos
cabeleireiros…

É o governo a adiar o inevitável... vamos perder couro
e cabelo...

Estamos carecas de
saber que assim será...

Alda – Wellness & Care, foi dos primeiros estúdios de yoga

O espaço para trabalhar
o corpo, as emoções e a mente
Alda Silva foi uma das pioneiras do yoga no concelho de
Paços de Ferreira quando, em
agosto de 2014, decidiu criar
o seu próprio estúdio. Para si,
o Alda – Wellness & Care é um
espaço onde se trabalha a pessoa “como um todo”: tanto o
seu corpo físico, o lado emocional e mente.
“Na altura fiquei desempregada e, como não havia nada da
área em Paços de Ferreira, lembrei-me de criar o meu próprio
espaço. Penso que o meu estúdio ainda continua a ser o único
dedicado ao yoga no concelho”,
contou ao IMEDIATO.
Natural do Porto, entrou em
contacto com esta prática milenar há quase 20 anos, considerando que é “uma filosofia de

Alda Silva tem o estúdio há seis anos
vida”, com indiscutíveis vantagens para a vida dos praticantes.
“Ao praticar yoga, criam-se
ferramentas com as quais conseguimos lidar com os obstácu-

los do dia-a-dia. Claro que tanto professores como alunos de
yoga se chateiam à mesma, mas
conseguimos sair de um pico de
stress para calma total em meros

segundos, através de controlo
respiratório e meditação”, explicou Alda Silva.
Contudo, limitar o estúdio
de Alda Silva apenas ao yoga é
um “erro”, brinca, sublinhando
que é ainda mestre reiki e professora de meditação guiada,
bem como de massagem thai-yoga e terapêutica.
Pode ser trabalhada ainda a
parte física, através de yogaterapia, que permite fazer correções
ao nível da postura, na coluna,
e ganhar força na musculatura
interna.
“O que me distingue? Dedico-me a 100% à parte holística,
trabalhando a pessoa como um
todo – o seu corpo físico, o lado
emocional e mente”, rematou.
Ricardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt

Anedota
Um homem cansado de
ser traído pela mulher pensa
em matar-se, desabafando
com o melhor amigo que o
tenta demover da ideia.
- Não faças isso, não vale
a pena, tu ainda és muito jovem pra morrer!
E o homem questiona:
- E que queres que faça?
Apanhe e mate o sujeito que
anda com a minha mulher?!
O amigo franze os olhos,
coça a cabeça, e responde:
- É... pensando melhor,
até que essa ideia de te matares não é assim tão má...

Soluções

Sei.. ou não!
1 – Que transtrono obssessivo tem um individuo que sofre de satiríase:
a) Banho
b) Comida
c) Sexo
2 - Onde fica a sede do órgão
intergovernamental chamado Conselho do Ártico:
a) Canadá
b) Noruega
c) Gronelândia
3 - A palavra plágio deriva
da palavra latina que significa o quê:
a) Comer
b) Trocar
c) Sequestrar
4 - Que metal marca o décimo aniversário de um casamento:
a) Lata
b) Bronze
c) Cobre
5 - Na mitologia nórdica,
quem era mais conhecido
por carregar um martelo:
a) Odin
b) Thor
c) Freyr
6 - Quantos fusos horários
tem a Rússia ao longo do seu
território:
a) 7
b) 9
c) 11

O Memorial da Ermida, em Irivo, Penafiel, é
um monumento que corresponde a uma tipologia
de que restam unicamente
seis exemplares em todo o
território nacional.
A sua função relaciona-se com a colocação de
túmulos, com a evocação
da memória de alguém,
como ainda com a passagem de cortejos fúnebres.

7 – Com cerca de 220.00, que
país tem o maior número de
ilhas no mundo:
a) Suécia
b) Indonésia
c) Índia
8 – De que cidade inglesa era
originário o grupo musical
The Beatles:
a) Londres
b) Liverpool
c) Birmingham

1-c; 2-b; 3-c; 4-a; 5-b; 6-c; 7-a; 8-b.

Última
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Paços com nível
mais baixo de incidência
Paços de Ferreira volta a ser o concelho com a mais baixa incidência no número de novos casos por cada 100 mil habitantes.
Segundo dados da Administração Regional de Saúde a que o Jornal
IMEDIATO teve acesso, à data de 11 de janeiro, o concelho de Paços de
Ferreira era o segundo concelho (logo a seguir a Lousada), com menor
número de casos registados na última semana (entre os dias 3 e 10 de
janeiro).
Assim, durante esse período, registaram-se em Paços de Ferreira
163 novos casos, um número ligeiramente acima do registado na semana anterior (130 casos).

click

Portugal regressou hoje, dia
15, a um novo confinamento geral, depois de ter sido renovado
o estado de emergência até ao
dia 30 de janeiro. Esta decisão
deverá manter-se por um mês.
Os portugueses ficam sujeitos
a um dever de recolhimento pelo
menos durante um mês, mantendo-se abertas as escolas de todos
os níveis de ensino, tendo o Governo e intenção de “acompanhar
o funcionamento das escolas com
uma campanha de testes antigénio" de forma "despistar qualquer
cadeia de transmissão que possa
existir", afirmou António Costa.
Obrigatório é também o tele-trabalho é obrigatório, sendo
aplicadas coimas “muito graves”
sempre que este, sendo possível,
não se verifique. Coimas duplicadas também serão aplicadas
a quem não cumpre as regras,
incluindo as que regem o uso de
máscara. Foi ainda uma coima
entre 300 e 800 euros para quem
se recusar a fazer um teste à chegada ao aeroporto.
No anúncio feito ao país, António Costa garantiu ainda que o

acesso ao layoff simplificado será
automático para todas as atividades forçadas a encerrar e garantiu apoios a todos os atingidos.
“Atingimos um ponto onde não
é possível hesitar em relação ao
que é preciso fazer”,
Encerrados ficam os restaurantes, que só poderão funcionar
em regime de take-away ou entrega ao domicílio, assim como
os espaços culturais, ginásios e
outros recintos desportivos.
Centro comerciais, cabeleireiros e barbearias, assim como
o comércio a retalho não vão
poder funcionar. Vão poder funcionar os estabelecimentos onde
se prestem serviços médicos ou
outros serviços de saúde e apoio
social, como farmácias, hospitais,
consultórios e clínicas, clínicas
dentárias.
Os serviços públicos irão funcionar por marcação e os tribunais vão manter-se abertos.
Durante este período de um
mês, todos os eventos públicos
estão proibidos, à exceção da
atividade de campanha eleitoral,
assim com as celebrações religiosas. Os funerais serão condicionados “à adoção de medidas

Pub

Quer almoçar, ou “ao mossar”?

País volta a confinar

FATURA ELETRÓNICA
É bom para o Ambiente,
é fácil e cómodo para si!
Aderir à fatura eletrónica é somar vantagens para si, para o Ambiente, para todos.

CÓMODO E SEGURO

GRATUITO

Receba as suas faturas diretamente
no seu endereço de correio eletrónico. A fatura
emitida digitalmente é totalmente segura
e serve como recibo após boa cobrança.

Sem qualquer custo de adesão.

ADIRA JÁ
Em www.aguasdepacosferreira.pt
Se tiver dúvidas fale connosco!
geral@adpf.pt
T 255 860 560 | 9h - 18h

ECOLÓGICO
Ao receber a fatura eletrónica deixa
de a receber em papel, por isso contribui
para a proteção do Ambiente.

organizacionais que garantam a
inexistência de aglomerados de
pessoas e o controlo das distâncias de segurança.
No âmbito desportivo, o futebol e as modalidades ficam restringidas à 1.ª divisãs. As Seleções
Nacionais e os desportos de 1.ª
divisão sénior ou e competição
equiparada (Liga NOS, Liga Portugal 2 SABSEG e Allianz Cup) e
as outras modalidades, nas competições femininas e masculinas)
terão autorização para funcionar,
embora sem público.
Fica ainda proibida a venda
de bebidas alcoólicas em áreas
de serviço ou em postos de abastecimento de combustíveis e, a
partir das 2o horas, nos estabelecimentos de comércio a retalho,
incluindo supermercados e hipermercados.
No caso de feiras e mercados,
nos casos de venda de produtos
alimentares, vão ter autorização
para abrir, mas têm de cumprir
regras sanitárias definidas em
planos de contingência aprovado
pela autarquia.
Ricardo Rodrigues

ricardorodrigues@imediato.pt

