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Revista do Ano

Segunda-feira, 4 de janeiro de 2020

janeiro
- Câmara Municipal de Paços de Ferreira aprova em Assembleia
Municipal proposta de adesão à Área Metropolitana do Porto (AMP).
A proposta recebeu oito votos contra da bancada social-democrata,
que questionou sobre as vantagens de o município sair da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa.
- É adjudicada a primeira fase do IC35. A empreitada, com três
quilómetros, vai ligar a cidade de Penafiel à freguesia de Rans, com
um investimento de 5,5 milhões de euros. A obra – que integra o traçado que vai ligar Penafiel a Entre-os-Rios – tinha início previsto
para o verão de 2020, mas ainda não arrancou.
- Nuno Araújo e Pedro Cepeda recandidatam-se à liderança do
Partido Socialista de Penafiel e do Partido Social Democrata de Penafiel, respetivamente. Foram ambos reconduzidos na presidência
das estruturas concelhias.
- Ministra da Saúde Marta Temido visitou o Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa e elogiou o modelo de funcionamento do hospital,
defendendo que este deve ser replicado.

março
- Paulo Sérgio Barbosa apresentou um pedido de suspensão de
mandato na autarquia de Paços de Ferreira, onde exercia funções de
vice-presidente e vereador. Paulo Ferreira foi nomeado vice-presidente a 6 de março
- Covid-19 chega à região
e ao país que é colocado em
isolamento. Primeiro caso foi
detetado a 2 de março e tratou-se de um médico do Hospital Padre Américo. A este
seguiram-se outros casos e
vários surtos concentrados
em Felgueiras e Lousada.
- Cidade de Penafiel celebra 250 anos. A Câmara Municipal de
Penafiel anunciou um vasto programa para celebrar o quarto de milénio de uma das mais antigas cidades do país, que acabou por ficar
sem efeito devido à pandemia.
- Autarcas da região pedem ao Governo redução dos preços das
portagens na A41, A42 e A4. Para o início do ano estão já previstas
redução em algumas vias, mas os utilizadores das vias da região vão
ter que esperar até ao verão para terem acesso a preços mais baixos.

abril

fevereiro

Pub

- Armanda Fernandez foi eleita presidente da Comissão Política
do Partido Socialista de Paços de Ferreira. Pela primeira vez existiram três listas a votação, sendo as outras duas encabeçadas por Jocelino Moreira e Miguel Costa.
- Nuno Brochado concorre em lista única à direção da Associação Empresarial de Penafiel, após a saída de Pedro Bessa, que saiu
por limitação de mandatos. Nuno Brochado assume a AEP para dar
fevereiro
continuidade
ao trabalho desenvolvido.
- Câmara Municipal de Penafiel anuncia a construção de um
Centro de Transportes, junto à estação de caminhos-de-ferro de Novelas. O novo equipamento tem um investimento de 1,5 milhões de
euros. O projeto ainda não arrancou.
- Tribunal da Relação confirma decisão da primeira instância e
absolve quatro médicos do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa por
não terem detetado um tumor na cabeça de Sara Moreira, uma jovem
de 19 anos de Recarei, que faleceu em janeiro de 2013 após 11 idas ao
hospital.
- SC Freamunde e a SAD veem aprovados dois Processos Especiais de Revitalização (PER). Os processos permitiram negociar os
mais de dois milhões de euros de débitos das duas entidades e para
continuar a competir na Divisão de Elite da AF Porto.

- A evolução pandémica na região do Vale do Sousa leva à adoção
de várias medidas para conter a propagação do vírus. Uma das medidas adotadas foi o encerramento de escolas e o regresso à telescola.
Autarquias apoiam alunos para que todos tenham acesso a ensino à
distância.
- Sérgio Ferraz, professor e diretor do Centro Social de Recesinhos, em Penafiel, foi um dos primeiros casos positivos de covid-19
na região. Depois de 15 dias nos Cuidados Intensivos, regressou a
casa e partilhou a sua história de recuperação.
- Ventiladores começam a ser doados ao Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa para fazer face ao aumento do número de casos de
covid-19 na região. Hospital sofreu forte pressão devido à pandemia
e viveu um “tsunami” em outubro.
- Empresas de Penafiel começam a produzir máscaras sociais
para serem oferecidas pela autarquia à comunidade. Medida permitiu
que várias empresas continuassem a laborar.
- Pandemia suspende competições desportivas e obriga clube
maio
profissionais da região – FC Paços de Ferreira e FC Penafiel – a reduzir salários e recorrer ao lay-off simplificado.

maio
- Câmara Municipal de Penafiel anuncia cancelamento da 41.ª
edição da Agrival, a maior feira Agrícola da região que acontece em
Penafiel no mês de agosto.
- Depois de um mês e meio em confinamento, comércio e empresas retomam atividade.
- Região ficou mais pobre. Júlio Mesquita, provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Penafiel morre aos 74 anos, de doença prolongada. Já em Paços de Ferreira, Paulo Bettencourt, arquiteto que
desenhou o edifício da Câmara Municipal de Paços de Ferreira faleceu, vítima de um enfarte que o colocou em coma cerca de dois
meses.
- Homem que atropelou mortalmente dois motards durante uma festa
do Moto Clube de Rebordosa, em fevereiro de 2019, foi condenado a 25 anos
de prisão. Para o juiz, agiu “por vingança e por motivos fúteis”.
- Câmara Municipal de Paços de Ferreira municipalizou, a 4 de
maio, a recolha do lixo no concelho, 16 anos depois de passar para
privados. O ato representou um investimento de 400 mil euros no
aluguer de camiões e contratação de funcionários para o serviço.
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junho

outubro

- Anunciada a demolição da Fábrica Grande,
em Freamunde. No espaço que foi o berço da indústria de mobiliário da região, vai ser construído um hipermercado.
- Procuradoria-Geral da República arquiva a investigação à queda de um helicóptero do
INEM, em dezembro de 2019, que vitimou quatro pessoas, entre as quais uma enfermeira de
Baltar. O “agravamento inesperado do tempo
meteorológico” foi apontado como a razão para
o acidente.

julho
- O penafidelense Nuno Araújo, também presidente da concelhia de Penafiel do Partido Socialista, é nomeado presidente do Conselho de Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).
- Depois de ter decidido cancelar a 54.ª edição da Feira Capital do Móvel,
que ia acontecer na Batalha, a Associação Empresarial de Paços de Ferreira
anuncia a realização da 55.ª edição do evento, no Porto.
- Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa adere à Rede Nacional
de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Região passa a contar com uma
nova resposta para o problema.
- Infraestruturas de Portugal reúne com autarcas de Paços de Ferreira, Paredes, Lousada e Felgueiras, para celebrar o protocolo de realização do estudo
prévio para a construção da linha ferroviária do Vale do Sousa.
- Castores celebram manutenção na I Liga, ocupando o 13º
lugar. O regresso no pós pandemia permitiu ao Futebol Clube de
Paços de Ferreira uma recuperação assinalável, que se destacou
nos últimos dez jogos, durante os
quais somaram 17 pontos.

agosto
- Depois de ter sido assumido o cargo de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, depois do falecimento de Júlio Mesquita, Joaquim Barbos
Esteves anuncia candidatura à provedoria da instituição. Eleições ocorrerem
em dezembro e foi eleito em lista única.
- Depois de alterações ao nível das competições profissionais de futebol
e ainda sem dia para o regresso, equipas da região dão início às contratações.
- Júlio Morais assume funções de vereador na
Câmara Paços de Ferreira, na sequência da suspensão de mandato de Paulo Sérgio Barbosa.
- Última fase da nova Estação de Tratamento
de Águas Residuais de Arreigada (Paços de Ferreira) entrou em funcionamento, com o arranque do
tanque biológico. A obra estava orçada em 5,1 milhões de euros e pretendia pôr um ponto final “em
mais de 25 anos de sucessivos e graves problemas".

- Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, inaugurou as novas
instalações do Juízo de Instrução Criminal e do Ministério Público
de Penafiel. Espaço teve um investimento de cerca de 1 milhão de euros e funciona no espaço que no passado serviu a cantina do quartel
da GNR de Penafiel.
- Samuel Santiago é eleito presidente da Associação Empresarial
de Paços de Ferreira. Depois de vários anos sem listas concorrentes,
houve duas listas a sufrágio, tendo ganho a lista liderada por Samuel
Santiago.
- Mário Zambujal foi homenageado em Penafiel no âmbito da 13.ª
edição do festival literário Escritaria.
- Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa sob grande pressão devido ao aumento exponencial de casos de covid-19 na região. Situação
denunciada por vários profissionais trouxe à região o primeiro-ministro António Costa e a ministra da Saúde Marta Temido depois do
Conselho de Administração do hospital ter pedido apoio à tutela.
- Anunciado novo posto da GNR para Freamunde. A garantia foi
dada pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna,
Antero Luís, que também anunciou obras de requalificação
- Hugo Nunes vence Prémio de Montanha da Volta a Portugal
em Bicicleta

novembro
- Câmara Municipal de Penafiel lança projeto on line, para apoiar
comércio local. Plataforma dos CTT permite aos comerciantes venderem os seus produtos e serviços on line.
- Mulher de 74 anos morta à facada pelo marido, em Duas Igrejas,
Penafiel. Maus tratos arrastavam-se há vários anos, mas vítima nunca tinha apresentado queixa.
- Linha Ferroviária do Vale do Sousa dá mais um passo ao ser integrada no Plano Nacional de Investimento 2020/2030 do Governo.

dezembro

setembro
- 54.ª edição da Capital
do Móvel acontece no edifício da Alfândega, no Porto
e recebe a visita do primeiro-ministro António Costa,
que se mostrou animado e
expetável pelo crescimento
da economia.
- Câmara Municipal de Penafiel anuncia transporte escolar gratuito a todos os alunos que vivam a mais de dois quilómetros de distância do estabelecimento de ensino. A medida representou um aumento de cerca de 500 mil euros
nos custos com o transporte escolar.
- Alexandre Costa venceu a corrida à Comissão Política do PSD de Paços
de Ferreira, reunindo 80,2% dos votos. Já Paula Gonçalves conseguiu 19,8%
dos votos.
- Ana Monteiro deixa o cargo de Provedora da Santa Casa da Misericórdia
de Paços de Ferreira. Ao IMEDIATO, justificou a saída com motivos pessoais e
a estabilização da situação financeira da instituição.
- Anunciada ciclovia para ligar Paços de Ferreira a Freamunde. Obra de
2,1 milhões de euros, com comparticipação de 75% de fundos comunitários,
pretende melhorar qualidade de vida e a mobilidade no concelho.

- Arrancam obras de colocação de piso sintético em mais campos
de futebol do concelho de Paços de Ferreira. Investimento de 700 mil
euros vai alcançar o ADC Frazão, o GDC Ferreira, o CRC Raimonda
e o CRC 1º de Maio de Figueiró.
- Faleceu Vítor Oliveira, com 67 anos. Conhecido como “Rei das
Subidas”, levou o FC Paços de Ferreira pela primeira vez à I Liga em
1990/1991.
- Semana Gastronómica do Capão à Freamunde aconteceu, ainda que com restrições devido à pandemia. Não houve o tradicional
concurso de melhor confeção e a gala.
- Chega a Portugal a primeira vacina contra a covid-19. Profissionais de saúde são os primeiros a ser vacinados.
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Editorial

Paulo Gonçalves

Venha 2021
lembrando
2020
É assim na saúde, na sociedade e na história; após um ciclo de
vida muito negativo sucede-se a
recuperação e a prosperidade. É
essa a esperança que temos para
o ano que agora se inicia.
O ano de 2020 ficará na história como um dos piores das
nossas vidas, tudo porque as gerações pós década de 70 não viveram senão o crescimento contínuo da sua qualidade de vida e da
estabilidade política e social. Na
verdade, nunca tivemos a nossa
segurança coletiva posta à prova, seja por guerras, tempestades
naturais ou pandemias mortais.
Esse sentimento de imunidade à
desgraça enraizou-se e tomamos
por dado adquirido sermos uma
sociedade intocável. O ano de
2020 veio-nos demonstrar que
a natureza estará sempre acima
de nós e que a devemos respeitar
como meros passageiros do seu
rumo.
Por isso, não esperemos que
seja apenas o virar de calendário a transformar 2021 num ano
esplendoroso. A recuperação vai
acontecer, a situação social vai
melhorar, vamos recuperar a alegria do convívio e dos afetos, mas
de forma gradual e consciente.
Viver num mundo melhor depende de nós e esta é uma boa oportunidade para o recriarmos com
mais igualdade e a consciência
de que não o dominamos, antes
vivemos em respeito para com o
seu equilíbrio.
Nesta edição final de 2020
passamos em revista o ano noticioso e trazemos o registo desse
momento histórico da administração da primeira vacina COVID
19 no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Essa é a primeira
esperança para que 2021 marque
o ponto de retorno deste ano negro - e sê-lo-á certamente, desde
que todos o queiramos.
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Região ganha 232 vagas para creches
Projetos no âmbito do Programa Pares
vai ser construídos em Paços e Penafiel
Os concelhos de Paços de
Ferreira e Penafiel viram ser
aprovados projetos no âmbito
do Programa Pares, projetos
estes que vão permitir a abertura de 232 vagas para creches.
Em Penafiel vão ser criadas
mais 150 vagas para creches em
instituições do concelho. A notícia foi dada por Antonino de
Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, na última Assembleia Municipal.
“Tivemos notícia da aprovação de mais 150 vagas para creche
nas instituições do concelho, o
que significa um aumento de 50%
na capacidade de resposta desta
valência”, afirmou o edil municipal Antonino de Sousa, depois de
ter afirmado que a autarquia está
apostada em aumentar esta resposta, para apoiar a natalidade.
No âmbito destes projetos,
a Câmara Municipal de Penafiel
apoia as instituições com 15% do
valor. Mas Nuno Araújo apelou ao
autarca para aumentar a comparticipação para os 20%, apoiando
assim as instituições em tempos
de maior dificuldade.
Antonino de Sousa lembrou

que a Câmara Municipal tem
apoiado as instituições com 750
euros por mês desde o início da
pandemia, tendo ainda feito um
reforço de 20% no apoio atribuído e não fechou a porta a um
aumento na comparticipação da
componente nacional destes projetos contemplados pelo Programa Pares, os quais já apoiou a nível da elaboração da candidatura.
“Estamos atentos às necessidades
e deve aumentar o valor da comparticipação”, rematou o autarca.

84 vagas em
Paços de Ferreira

O concelho de Paços de Ferreira vai ganhar duas novas creches
com capacidade para 84 crianças,
nas freguesias de Raimonda e
Paços de Ferreira, na sequência
de candidaturas apresentadas e
já aprovadas do Centro Social de
Raimonda e da Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso (OSCSC.
Segundo o presidente da Junta
de Freguesia de Raimonda, Jocelino Moreira, a ideia surgiu há cinco
anos, sendo que o local ficou disponível em 2018, quando as crianças do infantário foram transferidas para o Centro Escolar.
Assim, no ano passado, o es-

paço para a nova creche foi cedido pela Junta ao Centro Social
de Raimonda e “na quinta feira
passada, a notícia mais esperada, o projeto fora aprovado! Falta
apenas a assinatura do acordo entre a Segurança Social e o Centro
Social de Raimonda para dar o
início às obras”, adiantou Jocelino Moreira.
Aos olhos do autarca de freguesia, “a região tem uma fraca
capacidade de resposta nesta
matéria”, sendo que a creche vai
permitir dar um passo em frente. Recorde-se que a freguesia vai
também receber um novo lar que
vai garantir mais 40 camas para
os idosos do concelho, através de
um investimento de aproximadamente dois milhões de euros.
Já a OSCSC reagiu com “muita alegria” à aprovação da candidatura para a construção de uma
creche. “É com muita alegria que
recebemos a aprovação da nossa
candidatura, ao PARES 2.0, para
uma nova creche, com capacidade e acordo de cooperação para
mais 42 crianças. A Obra está a
crescer!”.
Mónica Ferreira
e Ricardo Rodrigues

PSD queria que executivo fosse mais longe no IRS
A Assembleia Municipal
de Paços de Ferreira aprovou,
por unanimidade, os valores da
Derrama e do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o
ano de 2021. Já a participação
variável de IRS a aplicar em
2021, fixada no teto máximo de
5% mereceu os votos contra do
PSD que queria isenção da taxa
para que os rendimentos pudessem ser devolvidos às famílias.
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A taxa de derrama, que prevê
a isenção para empresas com volume de negócios abaixo dos 150
mil euros foi aprovada por unanimidade. Contudo, Miguel Pe-

reira, do PSD, disse que a taxa é
“desadequada” face à situação difícil que algumas empresas atravessam devido à pandemia. “Isso
significa recusar apoio a empresas que estão a enfrentar dificuldades”, afirmou, recordando que
o PSD propôs que o volume de
referência fosse de 500 mil euros.
Humberto Brito referiu que
as regras “estão estabelecidas na
lei”. “A lei diz 150 mil euros e não
500 mil euros”, explicou, acusando os elementos da oposição de
não estudar os assuntos e ir “impreparados” para a sessão.
Já a taxa de IMI foi fixada na
taxa mínima de 0,3%, valor que
foi registado “com agrado” pelo

PSD, que afirmou já ter apresentado a proposta no passado.
Quanto à participação variável
de IRS a aplicar em 2021, fixada no
teto máximo de 5%, o PSD votou
contra já que queria isenção da
taxa para que os rendimentos pudessem ser devolvidos às famílias.
Humberto Brito afirmou que
“quem paga IRS é porque tem
rendimentos e acusou o PSD de
propor a isenção, sem explicar
onde iria cortar para compensar
a quebra da receita. “Temos a carga fiscal mais baixa de sempre na
gestão deste executivo e não precisamos de sobrecarregar a população com impostos para gerir
bem”, concluiu o autarca.

Verba de fogo de artifício de fim
de ano para os Bombeiros
Os dez mil euros que a Câmara Municipal de Penafiel ia
investir na sessão do fogo de
artifício da noite de passagem
de ano – que não vai acontecer
devido à pandemia – vão ser
canalizados para as três corporações de bombeiros do concelho. O anúncio foi feito por Antonino de Sousa, presidente da
Câmara Municipal de Penafiel,
durante uma reunião via Zoom
que os Bombeiros Voluntários
de Penafiel realizaram para
assinalar o dia do tradicional
Jantar de Natal da corporação.
Durante a sessão, Antonino de
Sousa, destacou “o papel extraordinário dos bombeiros, sempre
incansáveis, destemidos, nunca
recusaram ir cumprir a sua missão”. Recordou ainda os apoios
dados aos bombeiros e a outras
instituições em tempo de pandemia e garantiu o seu empenho
para que os bombeiros sejam considerados prioritários no processo de vacinação contra a covid-19.
“Têm de estar no mesmo patamar dos profissionais de saúde,
porque os riscos que correm são
iguais”, afirmou.
O autarca anunciou ainda que

a verba de cerca de 10 mil euros
que é utilizada na sessão de fogo
de artifício do final do ano – que
não vai acontecer devido às limitações impostas pelo estado de
emergência – será distribuído pelas corporações de bombeiros do
concelho.
Na presença de várias dezenas dos seus bombeiros, também
a direção e o comando dos Bombeiros Voluntários de Penafiel
agradeceram o “empenho” de
todos, principalmente nesta fase
de pandemia, “num ano extremamente exigente, com muito serviço, gastos a disparar”, afirmou
Alexandre Alves, comandante da
corporação da cidade de Penafiel.
O comandante alertou ainda
para a necessidade de renovar a
frota automóvel da corporação e
pediu ajuda na aquisição de um
veículo de socorro e de um veículo florestal de combate a incêndios, necessidade à qual a direção
não ficou indiferente, prometendo ajudar quando houver mais estabilidade financeiro, visto terem
sofrido uma quebra de cerca de
45% nas receitas, devido à pandemia.
Mónica Ferreira

monicaferreira@imediato.pt

Autarquia adquire 15 autocarros
para transporte dos alunos
A Câmara Municipal de Paços de Ferreira adquiriu 15 autocarros que vão fazer o transporte escolar dos alunos do 1.º
ciclo do concelho. O anúncio foi
feito durante a última Assembleia Municipal, realizada no
dia 22 de dezembro.
“Lançamos um concurso público internacional para a aquisição de 15 autocarros para servirem gratuitamente as escolas do
primeiro ciclo do concelho”, referiu o autarca, acrescentando que
naquele dia foram abertas as pro-

postas e já existem proponentes.
“Para que as crianças das nossas escolas possam ter transporte escolar gratuito no próximo
ano”, frisou, explicando que a
autarquia vai assumir os custos
inerentes ao combustível e à manutenção dos veículos, ficando o
salário do motorista a cargo das
juntas de freguesia.
Na sessão, Humberto Brito
deu ainda nota de que a autarquia
adquiriu ainda três viaturas novas para a Polícia Municipal, duas
viaturas elétricas e uma pick-up.
“Queremos que tenham melhores
condições”, rematou.
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Assembleias aprovam orçamentos para 2021
Paços de Ferreira aprovou, com votos contra do PSD, orçamento de 32,7 milhões.
Em Penafiel orçamento é de 88,5 milhões e em Paredes é de 72 milhões
Chegados ao final do ano, as Assembleias Municipais da região
reuniram-se para aprovar o orçamento para o ano de 2021.
Com valores bastante distintos - 32,7 milhões para Paços de
Ferreira, 88,5 milhões para Penafiel e 72 milhões para Paredes, os
documentos provisionais para o ano de 2021 mereceram duras críticas por parte das oposições. Mas todos eles têm um deniminador
comum: o apoio às pessoas, às famílias e às empresas em tempos de
pandemia.
Mónica Ferreira

financeiro”, afirmou.
Joaquim Sousa garantiu ainda
que a despesa corrente do município está “alavancada” na receita e
explicou que estão previstos oito
milhões de euros para investimento, seis milhões comparticipados
por fundos comunitários e dois
milhões com orçamento municipal. Quanto à receita, o vereador
afirmou que houve prudência na
previsão e rigor na estimativa do
lado da despesa. “Este é um orçamento que responde à pandemia,
mas com preocupação no rigor das
contas municipais”, rematou.

Orçamento “de
fantasia” e “promessas
eleitorais” diz PS
de Penafiel
Orçamento levou a troca de acusações entre partidos

Em Paços de Ferreira, os
documentos provisionais de
32,7 milhões de euros provocaram um debate aceso entre as
duas bancadas.
Miguel Martins criticou o documento, defendendo que este
tem que ter em conta a atual situação pandémica que o país
vive e “tem que ter estabelecidas
prioridades de modo a implementar respostas imediatas à crise”.
Assim, o social-democrata elencou um conjunto de medidas de
proteção das famílias, das empresas, da económica, medidas estas
que já tinham sido anteriormente
apresentadas pela comissão política, e que passam pelos apoios na
água, eletricidade, medicamentos, alimentos, isenção de taxas,
aumento de verbas para as juntas
de freguesia, construção de um
Centro de Noite, transporte gratuito dos doentes para o Hospital
Padre Américo, atribuição de um
seguro de saúde aos bombeiros,
entre outras.
Do lado dos socialistas, foi
Carlos Lobo quem destacou a
“visão estratégica” do executivo,
presente no documento, num ano
“de incertezas e desafios”, que
vai exigir “capacidade de adaptação e reação rápida”. “O objetivo
é desonerar famílias e empresas,
dando margem de manobra para
enfrentar os desafios do próximo
ano”, afirmou, destacando que o

plano dá prioridade às funções
municipais, com especial foco na
educação e na redução da carga
fiscal para as famílias e para as
empresas.
“Este é um orçamento responsável que balanceia as necessidades imediatas e visiona o futuro
sem o comprometer, deixando
margem de manobra financeira
para acolher situações de emergência inesperadas”, rematou.
Já Humberto Brito criticou o
PSD a quem acusou de não debater o orçamento, mas sim de
apresentar um programa eleitoral. “O PSD usou o tempo não
para debater o orçamento, mas
para apresentar o seu programa
eleitoral para os próximos quatro
anos”, declarou Humberto Brito,
acrescentando que muitas das
propostas apresentadas pelo PSD
já estão no terreno ou pensadas
para serem implementadas.

“Orçamento de
incerteza e prudência”

Joaquim Sousa, vereador com
o pelouro das Finanças, explicou
o orçamento e disse que haverá
uma diminuição da carga fiscal do
lado da receita; deu ainda nota de
que Paços de Ferreira está abaixo
da média nacional de impostos
arrecadados, pois cobra 150 euros
por habitante e a média nacional é de 215 euros por habitante.
“Estamos muito abaixo da média
nacional e não podemos reduzir
mais ou ficamos em desequilíbrio

A Assembleia Municipal
aprovou o orçamento para o
ano de 2021, no valor de 88,5
milhões de euros. Os documentos provisionais apresentados
na sessão foram aprovados por
maioria com a abstenção da
oposição – Partido Socialista
(PS) e Movimento TOP – que
defenderam ser um documento
“de fantasia, onde cabem todas
as promessas em ano eleitoral”,
afirmaram os socialistas.
“Este orçamento não é real,
pois os valores médios de execução na década de 2009 a 2019 foi
de 38 milhões de euros quando
somos confrontados com um orçamento cuja dotação hoje é de 88
milhões. Valor nunca antes atingido”, afirmou Sousa Pinto, da
bancada socialista, questionando
como é que o executivo vai financiar este orçamento, visto prever
que que haverá uma redução na
capacidade de endividamento devido à pandemia. “Só se for por
via de um milagre”, frisou.
Sousa Pinto explicou ainda
que a execução real do orçamento
será de 40 milhões de euros, “menos de metade do orçamentado
neste documento”. “Neste documento de fantasia cabem todas as
promessas em ano eleitoral”.
Segundo o socialista, o orçamento reflete a imprevisibilidade,
é um documento “de navegação
à vista”, que não tem em conta
“o equilíbrio entre as fontes de
receita e os compromissos assu-

Mónica Ferreira

Socialistas foram críticos ao orçamento para 2021
midos para se consumar uma boa
execução”. “E ano após ano tem
obras que transitam de orçamento em orçamento sem terem a sua
execução”, acrescentou.
Lembrando o orçamento do
ano anterior – na ordem dos 66
milhões de euros – que teve um
valor médio de execução a rondar
os 58% do lado da receita, de 57%
do lado da despesa e de 38% no investimento, Sousa Pinto criticou
o aumento. “De 2020 para 2021, o
orçamento de 66 milhões aumentou para 88,5 milhões, mais 21,5
milhões de euros. Só se houver no
próximo ano muitos empréstimos
ou como o senhor lhe chama, operações de tesouraria, só com esse
milagre seria possível chegaria aos
88,5 milhões de euros”, rematou.
Do lado da Coligação Penafiel
Quer foi Carlos Pinto quem defendeu o documento, lembrando
que “este é o ano mais difícil para
elaborar um orçamento, um ano
de incertezas, maior dificuldade
e preocupação”. “Se a execução
de 2020 foi difícil, quando elaboramos este documento tempos já
a certeza da incerteza que vai ser
a gestão e a execução do próximo
ano”, afirmou.
Carlos Pinto destacou a incerteza do próximo ano, devido
à pandemia, o que justifica os valores apresentados no orçamento. “Mas sabemos que a primeira preocupação deste executivo
tem que ser sempre as pessoas e
as famílias”, afirmou, explicando que o executivo vai investir
para apoiar as pessoas. “Este orçamento tem que contemplar as
pessoas e o que daí puder resultar
em termos de esforço financeiro, tem que continuar a apoiar as
juntas de freguesia, os mais próximos das populações, tem que
continuar com o investimento

que veio de trás, que é a maior
parte das vezes apoiado por fundos comunitários. E também não
podemos esquecer que temos de
contemplar no Plano Plurianual
de Investimentos, os apoios comunitários para executar obras”,
declarou.
“Este é um orçamento que
tem que ter a agilização possível que possa contemplar tudo
aquilo que possa vir a acontecer.
Entendemos que prefiro ter um
orçamento empolado no início,
que possa ser revisto por modificações na Assembleia Municipal,
reduzindo o investimento e a receita do que ficarmos com a ideia
de que algumas atividades que
podiam ser feitas e não o foram”,
acrescentou.
O documento acabou por ser
aprovado pela maioria da Coligação Penafiel Quer e presidentes
de junta de freguesia e abstenção
do PS e do TOP.
Após a votação, Nuno Araújo,
em declaração de voto, criticou
Antonino de Sousa por não ter
explicado o documento. “Este é o
documento mais importante para
o próximo ano para os penafidelenses, as empresas, as juntas de
freguesia, as associações”, afirmou, manifestando a “estupefação do PS”, por este não ter explicado e apresentado o orçamento,
“um documento que é irrealista e
sabe muito bem”. “Está a enganar
as pessoas, atirou para lá tudo”,
afirmou, pedindo ao edil municipal que se comprometa a fazer
uma revisão ao documento em
março ou abril, altura em que já
deve ter ideias do que é possível
concretizar. “Para não criar expetativas fundadas em ano eleitoral”, concluiu.
Mónica Ferreira

monicaferreira@imediato.pt
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Uma dose de esperança

Já são conhecidos os vencedores
do concurso de montras da AEP

Direitos Reservados

Profissionais do Centro Hospitalar do Tâmega
e Sousa receberam vacina contra a covid-19
Mónica Ferreira

O médico Alberto Silva foi o primeiro a receber a vacina

Alberto Silva, médico de
68 anos do serviço de Urgência do Hospital Padre Américo
de Penafiel, foi o primeiro de
600 profissionais do Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) a receber a vacina
contra a covid-19, no passado
dia 29 de dezembro.

Pub

Nesta primeira fase, o CHTS
recebeu 600 vacinas, que vão ser
administradas a 470 profissionais
de saúde do Hospital Padre Amé-

rico, em Penafiel e a 130 do Hospital de São Gonçalo, em Amarante.
Visivelmente
emocionado,
Alberto Silva confessou que este
foi o momento por que esperava há vários meses e que nunca
teve dúvidas em receber a vacina.
“Sempre o quis fazer. Porque esta
é uma luta desigual. Não sabemos
de que lado o vírus vai aparecer
e muitas vezes sentimo-nos impotentes. E esta é uma esperança
que surge e se Deus quiser vai ser
o princípio do fim”.
Alberto Silva foi vacinado

pela enfermeira Filipa Silva, que
esteve na área covid e agora está
na medicina do trabalho. “Recebemos agora, com muita alegria.
Sabemos que é um pouco assustador, mas é uma esperança. Que
seja o princípio do fim da pandemia”, frisou a enfermeira.
Nesta primeira fase, a vacina
vai chegar a cerca 1200 dos 2250
profissionais de saúde do CHTS.
600 receberam nestes três dias a
sua vacina, aguardando-se a chegada de mais 600 para os restantes que cumprem os critérios de
vacinação.
Segundo Carlos Alberto Silva,
presidente do Conselho de Administração do CHTS, a aceitação
“foi muito positiva”. “Estou convencido que o universo vai ser
coberto com vacinação”, afirmou,
destacando a importância deste dia para a saúde. “Todos nós
temos vivido um ano absolutamente atípico, um ano de grande
exigência e o aparecimento da vacina é a luz de esperança que nos
pode perspetivar um ano de 2021
diferente”.

A loja Uzza venceu o Prémio Júri
Terminou o concurso A Minha Montra é que é!” organizado
pela Associação Empresarial de
Penafiel (AEP) em conjunto com
a Câmara Municipal de Penafiel e
a Freguesia de Penafiel. Contados
os votos, os vencedores foram a
Uzza, o Cortez Marques Oculista
e a Casa do Futebol Clube do Porto, de Penafiel.
Com o objetivo de promover o
comércio local de Penafiel, a AEP
desafiou os comerciantes a decorar as montras com o tema da
época que vivemos: o Natal.
Quarenta e seis comerciantes responderam ao desafio e as
montras foram avaliadas pelo júri
e encontrados os vencedores.

Assim, relativamente ao Prémio Júri, a grande vencedora foi
a loja Uzza. Em 2.º lugar ficou a
Krysphoto e em 3.º a Adelinoivas.
Quanto ao Prémio Imprensa,
o vencedor foi o Cortez Marques
Oculista, seguindo-se em 2.º lugar a Angela Pinheiro Home Design. O 3.º classificado foi o Veraz
Restaurante.
Já o 1.º lugar do prémio Facebook foi entregue à Casa do Futebol Clube do Porto de Penafiel e o
2.º lugar à Oficina de Artesanato
Religioso. Em 3.º lugar ficou a Villa Boutique.
A entrega dos prémios será
feita em janeiro de 2021 e comunicada nas redes sociais da Associação Empresarial de Penafiel.
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Classificados

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

FA R M ÁCI A DA M ATA R E A L

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

FARMÁCIA FREAMUNDE
Tel. 255 881 375
Horário: 9h-13h/14h-20h
Sáb: 9h-13h/14h-19h
Rua Alexandrino Chaves Velho, 111
4590-318 Paços de Ferreira

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

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

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

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

Segunda-feira, 4 de janeiro de 2021

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

Decorativas Lda

- Um cortador para Fábrica
de Mármores e Granitos

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

- Um operador de CNC para
Fábrica de Mármores

Casimiro Fernando Pinto Alves
Reparações de Electrodomésticos

Pub

Oficina- Rua Salão Paroquial
Meixomil- 4590 Paços de Ferreira
255 962 442 • 917 535 570

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

ANTONINO AURÉLIO VIEIRA DE SOUSA, Licenciado em Direito e Presidente da Câmara
Municipal de Penafiel, ao abrigo da competência que lhe confere a alínea t), do nº 1,
do art° 35° e art° 56°, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, TORNA PÚBLICO, que,
pela deliberação nº 1557 tomada pela Câmara Municipal, em Reunião Ordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2020 foi aprovado abrir o procedimento, com base
no REGULAMENTO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PENAFIEL, aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 07 de fevereiro
de 2020 publicado na 2.ª série do Diário da Republica n.0 43, de 03 de março, para a
venda, através de procedimento por hasta pública, dos imóveis com a identificação e
características constante do quadro que se segue:

Granova Pedras
pretende admitir:

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

EDITAL

e Granitos
Contactar: 917061866

Hasta Pública realizar-se-á na Sala de Reuniões do Edifício do Museu Municipal,
sito na Rua do Paço, Penafiel em 29 de janeiro de 2021 pelas 10 horas e 00 minutos.-----------------------------------------A forma de apresentação das propostas e demais condições constam do AVISO que poderá ser.consultado no site da Câmara Municipal - www.cm-penafiel.pt. bem como no Edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça
Municipal------------------------------------------------------------------Para constar e surtir os devidos efeitos, o presente edital será publicado em Boletim
Municipal e em jornal regional distribuído na área do Município de Penafiel e afixado
nos lugares de estilo . -Penafiel e Paços do Município 22 de dezembro de 2020.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
ANTONINO DE SOUSA, DR.

IMEDIATO Nº 688 de 31/12/2020
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Vacinar
de Esperança
Nuno Araújo
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Afinal, é o fim
que conta

Engenheiro

Nunca uma vacina foi tão falada, tão desejada e tão capaz de
unir o mundo em torno de um
novo sinal de esperança, que devolva a normalidade à vida de
todos. Sim, a normalidade que
imprevisivelmente perdemos no
início do ano que agora finda e
que, surpreendentemente, deixou
o mundo em suspenso.
É, precisamente, essa suspensão que queremos inverter,
iniciando com o Novo Ano um
caminho de recuperação económica e social, em que a nova vacina
assumirá um papel preponderante
para garantir as condições necessárias para que, não abdicando
dos diversos cuidados que devemos
continuar a ter, possamos viver
com outra tranquilidade e com a
capacidade de retomar as diferentes atividades económicas e dinâmicas sociais adequadas às nossas
vivências.

César Teles
Agente Comercial

A um amigo perguntavam
muitas vezes, como era possível ele
ser tão feio e ter tanto sucesso nas
suas conquistas e ser tão disputado por mulheres extraordinariamente belas. Ao que ele respondia
com simplicidade: “apenas preciso
que me deem 5 minutos”!
Esta frase simples, mas intensamente reveladora e carregada de
significado, sempre me transmitiu uma ideia poética, de que algo
muito superior se sobrepõe ao que
normalmente denominamos relativamente ao amor, de “primeira
vista”.
Mesmo percebendo que em
cinco minutos poderíamos discorrer um rol de falsas virtudes e
até consciente de que diariamente
“marcas” nos convencem em muito menos de 5 minutos, de que os
seus atributos extraordinários são
a escolha mais acertada, não deixo de me fascinar pela ideia de que

O plano de vacinação que o
Governo deu a conhecer demonstra que Portugal soube posicionar-se estrategicamente para defender
os interesses dos portugueses e está
preparado para, com critério,
iniciar o processo de vacinação,
primeiramente dos mais vulneráveis e daqueles que foram e são
essenciais no combate à pandemia, procurando atingir níveis de
imunidade comunitária que nos
transmitam a confiança que tanto
ambicionamos.
Os recentes exemplos vindos de
outros países da Europa demonstram que estamos perante um
complexo processo logístico e de
segurança, a nível do transporte e
conservação da vacina, bem como
do investimento de 200 milhões
de euros, que exigem responsabilidade e mestria na forma como
encaramos o planeamento desta
operação, sem precedentes na his-

tória do setor da saúde nacional e
internacional. E, até ao momento,
estamos a cumprir (e bem).
Uma vez mais, e pela eficácia
das primeiras horas decorridas
desde a chegada dos lotes iniciais
da vacina, vem ser dada razão à
distinção do nosso Sistema Nacional de Saúde, que mesmo colocado à prova nestes últimos meses
nunca fraquejou e, repetidamente,
volta a evidenciar a seriedade e
consistência dos seus profissionais.
São estes profissionais de saúde que, privando-se da sua família, lutam diariamente para salvar
vidas e para que tudo corra bem, a
quem todos os agradecimentos são
curtos para a dimensão da sua dedicação.
Nós continuamos a confiar.
Resta-nos, por isso, continuar a
cumprir para vencer uma batalha
que é de todos.

Teclado hcesar II
mais do que a nossa aparência,
a nosso verdadeira essência seja
possível pincelar em 5 minutos e
permita que alguém tenha a possibilidade de se enamorar por essas
qualidades escondidas, sobrepondo essas virtudes à nossa fealdade
física.
Esta ideia introdutória, pretende fazer uma ponte para a
realidade que hoje vivemos, em
que a nossa vida é exposta e projetada por inúmeras histórias e
momentos que discorrem embalados por milhares de “pixéis”
nas redes sociais. Diariamente
tratamos do nosso “feed” como se
fôssemos publicitários a vender o
nosso “fantásticó-invejável” estilo
de vida, cuja a observação e apreciação de quem segue, apenas coloca ao dispor da análise do nosso
extraordinário sucesso e mérito,
um polegar para fazer correr as
imagens no smartphone e em al-

guns momentos, disponibilizam o
indicador para juntar ao polegar,
para melhor apreciar uma foto
menos evidente.
Dizer com isto, que a imagem é
importante, a vaidade é uma legítima forma de nos evidenciarmos,
mas o brio será sempre a forma
mais duradoura e inabalável de
exaltar as nossas virtudes. Entenda-se que brio, para além de contemplar a estética e a aparência,
vai muito além disso.
O brio é asseio, educação,
profissionalismo, altruísmo, bom
senso, respeito, responsabilidade,
compromisso!
E sim, esta conjugação de qualidades, terá sem sombra de dúvida um genuíno efeito de encantamento, que certamente 5 minutos,
olhos nos olhos, serão escassos,
mas seguramente mais verdadeiros que uma foto excessivamente
saturada de filtros.

Alberto Santos
Advogado

16/12/2001
Passaram 19 anos. Muito tempo desde o dia em que acordei sem saber que
destino me cabia e adormeci mergulhado numa espiral de emoções.
Tinha pouco mais de 30 anos sulcados nas ruas da minha aldeia de Paço
de Sousa, com as primeiras memórias a brincar com a infância descalça e a
bola nas ruas estreitas de Cadeade, ainda sem luz, presas no encantamento
das sementeiras, no crescimento e colheita dos frutos da terra, nas vindimas e desfolhadas, nos banhos da praia dos tesos, nos primeiros amigos, na
primária de São Lourenço e no Seminário dos Carmelitas Descalços. E, de
repente, o curso na Católica, novos amigos, a entusiasmante advocacia e um
desafio tão súbito como surpreendente: abandonar a profissão e candidatar-me à presidência da Câmara Municipal de Penafiel!
Ora, escrevo este texto à mesma hora em que, há 19 anos, neste mesmo
dia, se conheciam, aos poucos, os resultados das eleições autárquicas. É difícil
recordar e rememorar todas as emoções que se misturaram num momento
como aquele.
Mas a vida cheia é a que se faz por ciclos, a de sabermos interpretar o
papel a que somos chamados, quer no nosso crescimento interior enquanto
seres humanos, quer a nossa relação com a comunidade. E também ter consciência de que todos os ciclos têm, inexoravelmente, um fim. E que, afinal, é
o fim que conta. Aquele em que podemos olharmo-nos ao espelho e dizermo-nos, olhos nos olhos, que valeu a pena, e que estamos prontos para reiniciar
outro ciclo. Mas também aquele que, sem receios ou remorsos, poderemos
olhar os olhos dos outros, daqueles a quem servimos, e descobrirmos o reconforto de saber que saímos em paz, com a sensação da missão cumprida.
Mesmo que não tivéssemos feito tudo certo, mesmo que não tivéssemos tomado sempre as melhores decisões. Mas pacificados por sabermos que, no tempo
que a comunidade nos outorgou o poder de tomar as decisões para melhorar
a sua qualidade de vida, sempre nos norteamos pela noção e convicção que
nos entregávamos de corpo e alma a essa missão.
Mas há outras coisas importantes que aprendi na missão pública: sozinhos, valemos pouco. Somos, sim, mais fortes quando encontramos equipas leais, coesas, fortes e competentes. Colaboradores que, sem olhar às cores
partidárias de quem governa, cumprem com zelo e dedicação a sua missão.
E um povo que se mobiliza para as causas da comunidade. As grandes e as
pequenas. Mas as causas que são de todos, independente de terem votado
no partido A ou B. E aprendi que há amigos que, em qualquer caso, ficam
para a vida. E outros nem por isso, mas que, ainda assim, a vida continua.
E que a união, mesmo na diversidade de opiniões, é uma muralha difícil de
derrubar.
Mas, como disse, que o dia mais importante da missão pública, não é o
dia em que nela se entra – onde não faltam palmas e muitos amigos -, mas
sim o dia em que se sai. Esse é que é dia de todas as verdades!
Por isso, hoje, dia 16 de dezembro de 2020, 19 anos depois desse momento
primordial da minha vida e do projeto que se iniciou em Penafiel (Penafiel
Quer) e já com 7 anos de distanciamento depois de terminar esse ciclo pessoal, e do relançamento do projeto com o meu bom amigo Antonino de Sousa,
agradeço e presto homenagem a todos os que ajudaram nessa pioneira caminhada, aos muitos que contribuíram para consolidá-la e a fazê-la crescer,
aos adversários que a tornaram mais exigente e honrada, aos que exerceram
o direito de crítica leal e intelectualmente honesta, aos que não concordaram
e divergiram das minha opiniões. E aos amigos que ficaram para sempre.
Com todos eles aprendi que a vida é tão complexa como fácil. Depende do
modo como a conduzimos, em cada momento. Mas, sobretudo, como encerramos cada ciclo da nossa vida.
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Castores empatam em Faro (1-1) na despedida de 2020

Paços agarra 6º lugar na Liga
Se há equipas que deixam
2020 com boas recordações, o
Paços é uma delas. Futebol positivo e um 6º lugar na Liga é o
que fica na memória.
Após um excelente desempenho na retoma da época passada,
que culminou com a manutenção
em julho, o Paços não perdeu embalagem e está a ser a equipa sensação desta época, com um futebol vistoso e resultados muito
interessantes para os seus objetivos. Os Castores terminam o ano
civil na parte superior da classificação e por aí se querem manter.
Após o desgastante período
de jogos fora com Benfica, Sporting e FC Porto, o Paços recebeu
o Boavista na Mata Real e apenas
conseguiu empatar (1-1), pagan-

do a equipa por esse desgaste
competitivo. No último fim-de-semana, em Faro, embora o resultado tenha sido o mesmo (1-1)
a história já foi bem diferente. O
Paços voltou a apresentar um futebol alegre, envolvente e de cariz
ofensivo, faltando-lhe apenas um
melhor aproveitamento ofensivo
para conquistar uma vitória que
fez por merecer.
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Telmo Mendes

Oleg de saída
O defesa Oleg tem sido um
dos destaques pacenses e deverá
sair em janeiro, face ao interesse dos gregos do Olympiacos. O
Clube tenta, assim, encaixar uma
verba que permita equilibrar as
contas da temporada. Os efeitos
da pandemia estão a ter um forte
impacto nas receitas do Clube.

Direitos Reservados

O SC Freamunde fechou
2020 a ocupar a terceira posição da série 2 da Divisão de
Elite da Associação de Futebol
(AF) do Porto. Nas últimas
duas partidas do ano, os Capões somaram quatro pontos,
com receções ao Aliados FC
Lordelo e ao AD Vila Meã.

24 11 8 0

3 SL Benfica
4 FC Porto

22 10 7

1

2

5 V. Guimarães

19 10 6
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6 Paços Ferreira

16 11 4 4
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7 Santa Clara

13 10 4

1
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8 Marítimo

13 11 4
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9 Nacional

13 11 3
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10 Gil Vicente

12 11 3
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11 FC Famalicão

11 11 2
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4

12 Rio Ave

11 11 2

5

4

13 Belenenses SAD

11 11 2

5

4

14 Moreirense

10 10 2 4

4

15 Farense

9 11 2

3

6

16 Boavista

9 11 1

6

2

17 CD Tondela

9 11 2

3

6

18 Portimonense

8 10 2

2

6

Farense

1

Paços Ferreira

1

Hugo Marques
Alex Pinto
Claúdio Falcão
Mancha 24’
Fábio Nunes
Fabrício Isidoro
Ryan Gauld
Amine Oudhiri
Mansilla 74’
Patrick 51’
Bilel 51’

Jordi Martins
F. Fonseca
Maracás
Marcelo
Oleg
Luiz Carlos 69’
Bruno Costa 86’
Eustaquio
Luther Sing 76’
D. Tanque
Hélder F. 76’

Bura 24’
Nikola 51’
Licá 51’
Madi Queta 74’

Diaby 69’
Uilton Silva 76’
Adriano 76’
João Pedro 86’

cabeceou, e empatou o jogo. No
resto da primeira parte, a equipa
freamundense esteve mais forte,
podendo, por várias vezes, avan-

Fair Play

Destaque

Revelação

Prêmio a atribuir

Prêmio a atribuir

74’
10’, 78’

60’ 78’
(g.p.)
10’,

Rui Sousa
Luís
Godinho
Estádio de
da Mata
Real
Estádio
São Luís
RP 67’, JC 78’
54’, 68’
e 88’

45’, 66’, 81’, 90’,
90’+3’ e 90’+4’

Aplauso

M.V.P.

M.M.

Melhor Jogador em Campo

Melhor Marcador

1º L. CARLOS

39

Melhor Comportamento

1º J. Tshabalala 25

1º D. TANQUE 3

1º Tshabalala

8

1º L. CARLOS

11

1º Diogo Santos 0

2º EUSTAQUIO 39

2º Beirão

22

2º EUSTAQUIO 2

2º Migas

6

2º JORDI

10

2º Moreira

0

3º MARCELO

36

3º Henrique

20

3º OLEG

2

3º João Beirão

4

3º L. SINGH

10

3º Henrique

0

4º OLEG

36

4º Monteiro

20

4º DOR JAN

1

4º Moreira

2

4º MARCELO

9

4º Monteiro

5º JORDI

34

5º Guzman

19

5º B. COSTA

1

5º Guzman

2

5º OLEG

9

5º Guzman

3

24 10 8 0 2

çar no marcador.
Nos derradeiros minutos da
partida foram marcados quatro
golos. Pela equipa da casa marcaram Beirão (83’) e Migas (87’),
enquanto pelo Aliados marcaram
Rui Filipe (73’) e Jorginho (80’).
Registaram-se ainda desentendimentos e agressões entre jogadores e responsáveis pelas duas
equipas depois do apito final.
A 27 de dezembro, os Capões
receberam o AC Vila Meã, vencendo a partida por 3-0, com golos de Paulo Monteiro (38’), Migas (52’) e João Sousa (90+4’). A
formação freamundense ocupa,
assim, a terceira posição da tabela, com menos um ponto que o
segundo classificado, o AD Marco
09.

Equipa celebra a vitória obtida sobre o Moreirense (1-0)
Apenas um minuto depois, o
Aliados reagiu através de um livre
de lado direito para a área. João
Mário apareceu momento certo,

2 SC Braga

D. Tanque festeja com Oleg, que está de saída do Paços

Capões fecham 2020 no terceiro lugar da Elite

Frente à equipa de Lordelo, o jogo foi renhido e disputado até ao último minuto. O SC
Freamunde lançou-se primeiro
no marcador, logo aos seis minutos. Uma jogada de Marco André
pelo lado esquerdo faz tabela com
Pedro Alves, este sofre falta para
grande penalidade. Monteiro
marcou e fez o 1-0.

1 Sporting

29 11 9 2 0
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atletas ou personalidades
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do concelho de Paços
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Benfica B

0

Luís Ribeiro
Coronas
David Santos
Simãozinho 93’
Paulo Henrique
Capela
João Amorim 74’
Vasco Braga
Ludovic 39’
Ronaldo 73’
Wagner 73’

Mile Svilar
Fábio Bastista 72’
Ganchas 60’
Tomás Araújo
Morato
Ilija Vukotic 60’
Diogo Mendes 71’
Paulo Bernardo
Csoboth
H. Araújo 71’
Tiago Araújo

Bruno César 39’
Júnior Franco 73’
Pedro Soares 73’
Gustavo 74’
Dénis Duarte 93’

Tiago Gouveia 60’
Camará 60’
Filipe Cruz 71’
José Gomes 71’
Rafael Brito 72’

FC Penafiel fecha
2020 com vitória
Júlio Silva

O Hóquei Clube de Penafiel
conseguiu o apuramento para
a próxima fase da Taça de Portugal de Hóquei em Patins após
vencer o derby regional contra
Hóquei Clube do Marco por 3-4
no prolongamento.

José António Gonçalves
Estádio Municipal 25 de Abril
45’+1’ e 71’

1 Estoril Praia

27 12 8
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3 Feirense
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4 FC Penafiel
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3

3

5 CD Mafra
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1

4

6 FC Arouca
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3

7 GD Chaves

21 13 6

3

4

8 Casa Pia

17 12 4

5

3

9 FC Vizela

16 12 4 4

4

10 CDCova Piedade 14 12 4 2

6

11 Vilafranquense

14 12 3

5

4

12 SC Covilhã

14 12 4 2

6

13 Benfica B

13 13 4

1

8

14 FC Porto B

11 12 3

2

7

15 Ac. Viseu

11 12 2

5

5

16 Leixões

9 10 2

3

5

17 UD Oliveirense

9 11 2

3

6

18 Varzim

6 12 1

3

8

Direitos Reservados

FC Penafiel não perde há
3 jornadas consecutivas

19’

23’, 66’ e 76’

Hóquei Clube vence e
caminha para 16 avos

Bem encaminhado para a subida de divisão

O Futebol Clube de Penafiel
fechou o ano de 2020 com uma
vitória por 2-0 frente ao Benfica B, em jogo a contar para
a 13.ª jornada do campeonato.
Esta foi a terceira vitória consecutiva dos rubro-negros no
campeonato, que sobem assim
ao 4.º lugar da tabela classificativa, com os mesmos pontos
que o Feirense que tem menos
um jogo do que o FC Penafiel.
A jogar em casa, a equipa
orientada por Pedro Ribeiro conquistou a terceira vitória consecutiva, com golos de Paulo Henrique, aos 19 minutos, e de Ronaldo
Tavares, aos 50 minutos.

Sem grande domínio de jogo
de nenhuma das equipas, os locais mostraram sempre melhor
organização e criaram mais oportunidades de golo. Já o Benfica B,
que jogou pela última vez sob o
comando técnico de Renato Paiva, foi menos agressivo defensivamente; esteve perto do empate
aos 39 minutos, mas não conseguiu concretizar.
O resultado ficou assim fechado e o FC Penafiel trouxe para
casa mais três importantes pontos para a luta pela subida de divisão.
Na jornada anterior o FC Penafiel tinha vencido o Cova da
Piedade por 2-3, com golos de David, Coronas e Paulo Henrique.

A equipa marcoense até começou melhor a partida com um
golo de José Cabral ao minuto 6
após recarga de uma grande penalidade falhada, resultado que
durou até ao intervalo da partida.
Na segunda parte, a formação
duriense foi atrás de resultado e
empatou a partida aos 4 minutos
por intermédio de Francisco Ribeiro. Contudo, José Cabral ao minuto 8 colocou a equipa marcoense
novamente em vantagem numa altura em que o Penafiel jogava com
menos um, devido ao cartão azul
mostrado a Joaquim Dias.
Contudo, o melhor estava

para vir e os últimos 6 minutos
da partida foram frenéticos. Joaquim Dias aos 22 minutos empata
o jogo e Francisco Ribeiro, um
minuto depois, coloca a formação
Penafidelense na frente do marcador. Porém, no mesmo minuto
23 o Marco empata novamente a
partida por intermedio de Juliano
Ribeiro levando o jogo para prolongamento. O jogo no prolongamento poderia ter caído para
qualquer um dos lados, acabaram
por ser os penafidelenses mais
eficazes, Joaquim Dias fez o 3-4
e 3-5 ambos de livre direto e praticamente decidiu o vencedor. O
HC Marco ainda conseguiu reduzir no último lance do encontro
por Duarte Dias. Na próxima fase
da Taça de Portugal, 16-avos-final, o Hóquei Clube de Penafiel
receber umas das equipas mais
tituladas em Portugal o Óquei
Clube de Barcelos no dia 23 de
janeiro.
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CANDIDATURAS PDR2020
Medida 10
Abordagem LEADER
DLBC Rural | Terras do Sousa 2020
(Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel)

Aplauso

De 16 de DEZEMBRO de 2020 a 28 de FEVEREIRO de 2021

M.V.P.

M.M.

Melhor Jogador em Campo

Melhor Marcador

Fair Play

Operação 10.2.1.1
Pequenos investimentos nas explorações agrícolas

Melhor Comportamento

1º PAULO HENRIQUE

82

1º GUSTAVO

3

1º LUÍS RIBEIRO

0

2º LUÍS RIBEIRO

81

2º WAGNER

3

2º PAULO HENRIQUE

1

3º DAVID

79

3º PAULO HENRIQUE

3

3º WAGNER

1

4º WAGNER

71

4º RONALDO

3

4º MATEUS

1

5º PEDRO CORONAS

70

5º MATEUS

2

5º LUDOVIC

1

Consulte os Anúncios de Abertura de Candidaturas em
www.adersousa.pt | www.pdr-2020.pt | www.portugal2020.pt

Contactos: Telefone 255 311 230 | Fax 255 311 275
Morada: Rua Rebelo de Carvalho, nº 433, 4610-212 Felgueiras
E-mail: adersousa@adersousa.pt
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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.

