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Esta sondagem foi realiza-
da pela Eurosondagem para o 
Jornal IMEDIATO.

Este Estudo de Opinião 
foi efetuado no concelho de 
Paços de Ferreira, entre os 
dias 2 e 4 de setembro de 2021 
para o Jornal IMEDIATO.

Entrevistas telefónicas, 
realizadas por entrevistado-
res selecionados e supervisio-
nados para telemóveis e tele-
fones da rede fixa.

O Universo é a população 
com 18 anos ou mais, residen-
te em Paços de Ferreira.

Foram efetuadas 845 ten-
tativas de entrevistas e, des-
tas, 135 (15,9%) não aceitaram 
colaborar no Estudo de Opi-
nião. Foram validadas 710 en-
trevistas.

O erro máximo da Amos-
tra é de 3,65%, para um grau 
de probabilidade de 95,0%.

Este Estudo de Opinião foi 
efetuado no concelho de Pe-
nafiel entre os dias 3 e 5 de se-
tembro de 2021 para o jornal 
IMEDIATO.

Entrevistas telefónicas, 
realizadas por entrevistado-
res selecionados e supervisio-
nados para telemóveis e tele-
fones da rede fixa.

O Universo é a população 
com 18 anos ou mais, residen-
te em Penafiel.

Foram efetuadas 1383 
tentativas de entrevistas e, 
destas, 346 (25,0%) não acei-
taram colaborar no Estudo 
de Opinião. Foram validadas 
1037 entrevistas.

O erro máximo da Amos-
tra é de 2,99%, para um grau 
de probabilidade de 95,0%.

Um exemplar destes dois 
Estudo de Opinião está de-
positado na Entidade Regu-
ladora para a Comunicação 
Social.
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Editorial

Sondagem 
Indicativa

A duas semanas do ato eleito-
ral que elegerá os representantes 
autárquicos até 2025, o IMEDIA-
TO traz a público uma sondagem 
relativa à corrida à Câmara Mu-
nicipal dos dois municípios onde 
estamos sediados. O espírito que 
norteou a aquisição deste estudo 
foi o de saber qual a tendência 
momentânea de voto da popula-
ção local, cientes da variabilidade 
que o tempo que decorrerá até ao 
próximo dia 26 ainda poderá tra-
zer. No entanto, os números apre-
sentados pela EUROSONDAGEM 
permitem, obviamente, tirar algu-
mas ilações sobre a probabilidade 
dos resultados no final do mês. 
Os dados da sondagem realiza-
da em Paços de Ferreira revelam 
que o candidato Humberto Brito 
caminha para repetir a maio-
ria absoluta de 2017, enquanto 
o candidato social-democrata 
Alexandre Costa poderá per-
der o equivalente à percentagem 
que a estreia do Chega se estima 
recolher (4,9%) no universo de 
votantes. A manterem-se 5 man-
datos para o PS e 2 para o PSD, 
a novidade maior será mesmo a 
emersão de Cátia Santos (Chega), 
que marca terreno como a tercei-
ra escolha dos eleitores pacenses. 
Em Penafiel, o panorama também 
promete ser muito idêntico ao de 
há 4 anos. A coligação PSD/CDS 
«Penafiel Quer», liderada por An-
tonino Sousa, poderá aproximar-
-se mais uma vez dos 51% dos votos 
recolhidos, deixando o «Penafiel 
Unido» PS/RIR de Paulo Araújo 
Correia a rondar os 35%, dados 
que a confirmarem-se repetem o 
5/4 de mandatos em 2017. Tam-
bém em Penafiel o Chega entra 
diretamente para 3ª força política, 
com 4,8%, ficando mesmo assim 
atrás da votação de Vitorino Silva, 
que não se recandidatou, mas que 
há 4 anos obteve 6,22% dos votos. 
A campanha eleitoral que decor-
rerá entre 14 e 24 deste mês será 
o teste final aos resultados que o 
IMEDIATO aqui revela.
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PS destacado 
e Chega a aparecer

Se as eleições autárquicas 
fossem hoje e com base na son-
dagem realizada pela Euroson-
dagem para o Jornal IMEDIATO, 
(ver ficha técnica na página 2) 
Humberto Brito (PS) seria ree-
leito presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paços de Ferreira, com 
uma larga vantagem sobre o seu 
principal adversário, Alexandre 
Costa, do PSD.

Segundo os resultados obti-
dos neste estudo de opinião, a 
votação atribuída ao autarca so-
cialista, em resultados projetados 
(64,9%), sobe cerca de duas dé-
cimas em relação a 2017, ano em 
que obteve 64,7% dos votos dos 
pacenses.

Este resultado, permitirá a 
Humberto Brito manter os cin-
co  vereadores eleitos, sem mu-
danças em relação ao último ato 
eleitoral.

Em sentido contrário estão o 
PSD, a CDU e o PCP. O PSD desce 
4% na intenção de voto (25,9%), 
comparativamente a 2017, ano 
em que teve 29,03% da votação, 
que permitiu a eleição de dois ve-
readores. Apesar desta descida, 
esta não deverá provocar altera-
ções nos mandatos eleitos.

CDS-PP (0,7%) e CDU (1,0%)
obtêm também neste estudo, me-
nos votos do que nas últimas elei-
ções autárquicas de 2017, em que 
obtiveram respetivamente 1,33% 
e 1,11%.

Acima destes dois partidos 
encontra-se o novo Chega, que 
se apresenta pela primeira vez a 
eleições e que deverá alcançar re-
sultados que lhe permitirão ser 
a 3.ª força política no concelho 
(4,2%). Contudo, não serão sufi-
cientes para garantir um lugar na 
vereação.

PSD/CDS - Vantagem 
confortável 

Também em Penafiel, se os 
penafidelenses fossem hoje cha-
mados a ir às urnas, Antonino 
de Sousa seria reeleito presiden-
te da Câmara Municipal de Pe-
nafiel, com uma clara vantagem 
sobre o seu principal adversário, 
Paulo Araújo Correia, do Partido 
Socialista. 

Na sondagem realizada para 
o Jornal IMEDIATO, Antonino 
de Sousa, o candidato da Coliga-
ção "Penafiel Quer" (PSD-CDS/
PP) obtém 50,8% dos votos dos 
penafidelenses, menos 1% do que 
os resultados obtidos em 2017 
(51,8%) mas mantém uma dife-
rença de cerca de 15% de Paulo 
Araújo Correia, o seu adversário 
socialista que lidera a Coligação 
"Penafiel Unido" (PS/RIR), que 
em resultados projetados reúne 
35,3% das intenções de voto, um 
valor cinco décimas acima do 
alcançado em 2017, ano em que 
teve 34,84% de votação. 

Se forem estes os resultados 

no próximo dia 26 de setembro, 
não haverá alterações ao nível do 
número de vereadores eleitos. A 
coligação "Penafiel Quer" elege-
rá cinco veradores e a Coligação 
"Penafiel Unido", quatro.

Do lado da CDU, os resul-
tados projetados na sondagem 
apontam para um decréscimo no 
número de votos conquistados. 
Se em 2017 a CDU conquistou 
1,52% dos votos, neste estudo 
baixa mais de três décimas, para 
1,2%. Já o BE mantém o 1,1% dos 
votos, a mesma percentagem al-
cançada em 2017.

Com maior votação que a 
CDU e o BE surge o recém cria-
do Chega, que se apresenta pela 
primeira vez a eleições e poderá 
tornar-se a terceira força política 
no concelho. Em resultados pro-
jetados, na sondagem, o Chega 
alcança 4,8% dos votos, valores 
bem acima do conquistado pelos 
partido que não integram o arco 
da governação.

Perfil do Entrevistado

Sexo Global

Feminino 373 52,5%

Masculino 337 47,5%

Total: 710 100,0%

Faixa Etária Global

Dos 18 aos 30 anos 136 19,2%

Dos 31 aos 59 anos 349 49,1%

Mais de 60 anos 225 31,7%

Total: 710 100,0%

Se fossem hoje as eleições au-
tárquicas para a C. M. de Paços 
de Ferreira e estes os Candi-
datos qual seria o seu voto?

Resultados  
Brutos

Projeção  
(*)

Mandatos

Humberto Brito - PS 58,6% 64,9% 5

Alexandre Costa - PSD 23,4% 25,9% 2

Ludgero Pereira - CDS-PP 0,6% 0,7% 0

João Paulo Carvalho - CDU 0,9% 1,0% 0

Cátia Santos - Chega 3,8% 4,2% 0

Outro Candidato / Ou-
tro Partido / Branco / Nulo

2,9% 3,3% 0

Tem Dúvidas / Ns / Nr 9,8% - -

Total: 100,0% 100,0% 7
(*)Exercício meramente matemático, presumindo que os inquiridos que responderam "NS/NR" se abstêm 

Resultados

Perfil do Entrevistado

Sexo Global

Feminino 525 52,7%

Masculino 512 47,3%

Total: 1037 100,0%

Faixa Etária Global

Dos 18 aos 30 anos 185 17,3%

Dos 31 aos 59 anos 516 50,1%

Mais de 60 anos 336 32,6%

Total: 1037 100,0%

Se fossem hoje as eleições 
autárquicas para a C. M. de 
Penafiel e estes os Candida-
tos qual seria o seu voto?

Resultados  
Brutos

Projeção  
(*)

Mandatos

Antonino de Sousa - PSD/CDS-
-PP - Coligação "Penafiel Quer"

44,5% 50,8% 5

Paulo Araújo Correia - PS/RIR - 
Coligação "Penafiel Unido"

30,9% 35,3% 4

Duarte Graça - BE 0,9% 1,1% 0

Bruno Sousa - CDU 0,8% 1,2 0

Carla Silvestre - Chega 4,2% 4,8% 0

Outro Candidato / Ou-
tro Partido / Branco / Nulo

5,9% 6,8% 0

Tem Dúvidas / Ns / Nr 12,8% - -

Total: 100,0% 100,0% 9

Resultados

(*)Exercício meramente matemático, presumindo que os inquiridos que responderam "NS/NR" se abstêm 

Paulo Gonçalves
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Quais são as ideias dos candidatos?

- Garantir serviço noturno de 
Urgência
- Refeições Escolares gratuitas 
do pré-escolar ao 12.º ano
- Oferta de um Kit Educação
- Transporte Escolar gratuito
- Garantia de 50% da compar-
ticipação nacional para a cons-
trução de cinco creches no con-
celho
- Construção de 120 aparta-
mento para arrendamento 
acessível
- 15 autocarros da Câmara Mu-
nicipal disponíveis para as es-
colas, associações desportivas, 
recreativas, culturais e centros 
sociais
- Construção da Academia Pro-
fissional e criação do Centro 
Tecnológico do Mobiliário
- “Cheque Bebé” – 500 euros 
por cada recém-nascido no 
concelho
- Requalificar as margens dos 
rios do concelho
- Continuar a reduzir a dívida 
municipal e manter o paga-
mento a pronto
- Construir um novo posto da 
GNR e da Casa das Artes em 
Freamunde
- Projeto “Aprender a Nadar” 
– para todas as crianças do 1.º 
ciclo com transporte garantido 
nos 15 autocarros adquiridos 
pelo município

- Liberalização do mercado das 
águas a empresas privadas: res-
gate da concessionária;
- Criação de plataforma digital 
para contratação pública e ser-
viços
- Recolha seletiva, programada e 
porta a porta do lixo;
- Criação de Gare Central de ca-
mionagem 
- Alargamento do horário de 
atendimento diário do SASU até 
as 22 horas
- Wi-fi gratuita em todos os par-
ques de lazer 
- Referendos 
- Fim do IMI
- Criação de gabinete único de 
apoio ao munícipe
- Gabinete de segurança: inter-
disciplinar, articulação de Po-
lícia Municipal com a GNR de 
Freamunde e Paços de Ferreira
- Assegurar colocação das crian-
ças em creches e jardins de in-
fância
- Desenvolvimento de Estabele-
cimento residencial para idosos 
- Resolução da E.T.A.R. – criação 
de nova E.T.A.R.
- Protocolo com a CESPU para 
assistência de cuidados míni-
mos e urgentes de medicina 
dentária para os mais carencia-
dos
- Gabinete de apoio psicológico 
ao munícipe
- Criação Campeonato Nacional 
Carrinhos de Rolamentos
- Criação de complexo desporti-
vo para desporto em Freamun-
de e Seroa, bem como, pavilhão 
multiusos 
- Medidas de apoio e incentivo a 
jovens empresários
- Estatuto Cuidador Informal
- Implementação plano anticor-
rupção

Pessoas e família
-Discriminação positiva de famí-
lias numerosas no IMI e taxas de 
utilização 
-Transporte gratuito de doentes 
para o hospital;
-Garantir o acesso a habitação 
condigna;
-Pagamento da creche.
-Oferta de inscrição e kit de trei-
no para desporto às crianças;
-Dotar escolas  de bicicletas.
Juventude
-Implementar o OrçamentoParti-
cipativo Jovem;
-Criar Casa da Juventude;
-Investir na formação profissio-
nal e ensino superior;
Seniores
-Melhorar e ampliar rede de Cen-
tros de Convívio e de Dia;
Educação
-Atrair um polo de ensino supe-
rior para o concelho;
Desporto
-Construir pavilhão e revitalizar 
Complexos Desportivos de Seroa 
e Freamunde
Turismo, Lazer e Cultura
-Criação de Percursos Pedestres 
e valorização da Citânia e Museu;
-Centro Cultural de Freamunde;
Urbanismo
-Executar a revisão do Plano Di-
retor Municipal;
-Requalificar a rede viária;
Ambiente
-Alterar o tarifário da água;
-Garantir o funcionamento da 
ETAR e despoluir o rio.
Desenvolvimento económico
-Programa de apoio à criação de 
empresas de cariz tecnológico
Juntas de Freguesia
-Plano Plurianual de Ação e Co-
laboração;
-Dar continuidade ao programa 
de Regeneração e Reabilitação 
Urbana

Desporto e lazer
- Incentivar o aparecimento de 
novas modalidades;
- Construir pistas de atletismo 
em Seroa e Freamunde e um 
centro de Marcha e Corrida.
-Criação de Eco-trilhos.
-Dinamizar da Citânia de San-
fins e Museu da Citânia.
Ação Social
- Criar um centro de dia em 
cada freguesia;
- Criar um Serviço de Apoio 
domiciliário;
- Criar um serviço de transpor-
te para a população sénior.
Ambiente
-Municipalizar a água e sanea-
mento.
- Solução definitiva e duradou-
ra na ETAR de Arreigada.
- Oferta de ecopontos domés-
ticos;
- Manutenção das margens dos 
principais rios do concelho;
- Recolha de resíduos gerida 
pelo município
Mobilidade
- Criar uma Rede de Transpor-
tes Urbanos e ligações Inter-
municipais.
Habitação 
-Reabilitação de frações exis-
tentes, compra e requalificação 
de prédios degradados  e cons-
trução de prédios habitacio-
nais;
Educação
- Rede de creches e prolonga-
mento gratuitos e para todos;
- Parcerias para formação es-
pecifica do sector das madeiras
Cultura
- Construir um Centro Cultu-
ral em Freamunde
-Festival de Arte-Urbana – Rea-
bilitar paredes devolutas do 
concelho.

- Reduzir o preço da água
- Reduzir o preço do lixo
- Revitalizar as associações 
culturais e desportivas conce-
lhias;
- Prolongamentos escolares 
gratuitos até às 19:30 horas 
- Fazer um planeamento urba-
nístico de acordo com as cida-
des e vilas do concelho
- Rever as mobilidades e acessi-
bilidades rodoviárias do conce-
lho, entre as várias freguesias
- Reorganizar os parques de 
lazer do concelho de Paços de 
Ferreira
- Construir o Centro Cultural 
em Freamunde
- Discussão pública e junto das 
populações diretamente afeta-
das

CDU CDS-PP ChegaPSDPS
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Bombeiros de Freamunde têm nova
viatura com plataforma elevatória

Os Bombeiros Volun-
tários de Freamunde 

benzeram, no passado sábado, 
uma nova viatura com plata-
forma elevatória, destinada 
ao combate de incêndios urba-
nos e industriais. Esta viatura 
era uma necessidade da cor-
poração, que vem agora subs-
tituir a existente, com mais de 
50 anos.

A viatura foi adquirida pela 
corporação, com o apoio direto 
da Câmara Municipal de Paços 
de Ferreira. Foi apresentada à co-
munidade, numa cerimónia que 
decorreu na Praça 1.º de Maio, em 
Freamunde, tendo sido benzida 
pelo Padre Manuel Luís Brito, pá-
roco de Freamunde.

Ao IMEDIATO, o presiden-
te da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 

Freamunde, José Carlos Costa, 
afirmou que a aquisição era uma 
necessidade para a corporação, 
sendo que a existente estava in-
disponível devido a avarias.

“O nosso dever consiste em 
salvaguardar as pessoas e não 
estávamos a conseguir socorrer 
bem as pessoas. De vez em quan-
do este tipo de incêndios apare-
cem e não tínhamos capacidade 
de ação”, revelou o dirigente.

A nova viatura, apadrinha-
da pelo presidente da Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira, 
Humberto Brito, representa um 
investimento de cerca de 100 mil 
euros, estando “bem equipada” 
com uma escada de 37 metros e 
outras valências, entre as quais 
um gerador, que se vão revelar 
úteis em cenários de incêndio ur-
banos e industriais.

Com 91 anos recentemen-
te comemorados, os Bombeiros 
Voluntários de Freamunde pre-
param-se ainda para expandir o 
seu quartel, tendo adquirido um 
terreno na parte traseira das suas 

instalações, zona em que vai sur-
gir um pavilhão e várias valências 
“que fazem falta neste momen-
to”, contou José Carlos Costa ao 
IMEDIATO, como uma lavanda-
ria, um museu, salas de formação 
e uma parada.

Para o futuro, a maior ques-
tão não se prende, contudo, com 
as instalações ou parque de viatu-
ras da corporação freamundense, 
mas com a capacidade de conse-
guir angariar novos voluntários 
entre os mais jovens. Atualmen-
te, fazem parte os BVF cerca de 
100 elementos, estando “sempre 
a entrar e a sair” operacionais, 
mas teme-se que o número venha 
a cair.

“O voluntariado torna-se 
cada vez mais difícil, é preciso, 
por parte do governo central e 
local, criar contrapartidas de for-
ma a valorizar quem é bombeiro”, 
considerou o presidente da AH 
dos Bombeiros Voluntários de 
Freamunde.

Veículo destinado ao combate de incêndios urbanos e industriais Breves

Direitos Reservados

Viatura apadrinhada pelo presidente da Câmara

Ricardo Rodrigues
ricardo rodrigues@imediato.pt

Eiriz vai ter 
Parque  
de Lazer

A Câmara Municipal de 
Paços de Ferreira anunciou a 
aquisição de um conjunto de 
terrenos, com uma área total 
de 15.730 metros quadrados, 
situados na proximidade do 
Rio Eiriz, onde vai nascer um 
Parque de Lazer.

Nas redes sociais, a au-
tarquia explicou que, em reu-
nião do executivo municipal, 
que aconteceu na semana 
passada, foi deliberada a 
aquisição de vários terrenos 
para a construção deste novo 
equipamento.

Este projeto será reali-
zado, em conjunto, pela Câ-
mara Municipal e pela Junta 
de Freguesia de Eiriz, refere 
ainda o comunicado.

Faleceu Nelson Lopes
Faleceu, aos 82 anos, Nel-

son Lopes, um dos fundadores 
do Grupo Teatral Freamun-
dense (GTF). Nelson Lopes 
nasceu em Freamunde em 1938 
e teve uma vida dedicado ao 
teatro. Aos quinze anos subiu 
ao palco pelo Grupo Cénico de 
Freamunde e em 1963 partici-
pa na criação do projeto Grupo 
Teatral Freamundense, onde 
se manteve, com mais de 60 
anos dedicados ao teatro.

Apesar de já não representar, 
Nelson Lopes era um membro 
ativo do grupo, onde era chamado 

de James Bond. “Era uma expres-
são carinhosa, pois havia muito 
respeito e consideração pelo sa-
ber dele”, referiu Francisco Gra-
ça, presidente do GTF.

“Hoje perdi um amigo. 
Uma pessoa muito querida 
no grupo, que era vista como 
uma mestre, um companhei-
ro, um amigo”, lamentou. 
Nélson Lopes foi recentemente 
convidado para ser o mandatá-
rio da Cultura da candidatura de 
Alexandre Costa à Câmara Muni-
cipal, tendo o PSD suspendido as 
ações de campanha até ao fune-
ral.

Direitos Reservados

Foi um dos fundadores do Grupo Teatral Freamundense

Um arguido e recluso as-
sumiu, durante o julgamento 
da “Operação Entre Grades”, 
que vendeu haxixe, cocaí-
na, heroína e telemóveis “à 
cadeia inteira de Paços de 
Ferreira”, explicando que o 
produto estupefaciente lhe 
chegava através de um guar-
da prisional, já falecido.

Fábio Faria contou que 
os pagamentos eram efetua-
dos através de transferências 
bancárias para contas da sua 
companheira e de pessoas 
amigas.

O processo, com 15 argui-
dos, incluindo um chefe, dois 
guardas prisionais e vários 
reclusos, acusados de cor-
rupção e de tráfico de droga 
está a decorrer num pavilhão 
anexo ao Estabelecimento 
Prisional de Paços de Ferrei-
ra (EPPF).

Recluso vendia 
droga “a toda
a cadeia”
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César Teles
 Agente Comercial

Teclado hcesar XI
conforto vs estilo

Nuno Araújo
 Engenheiro

A saúde 
da economia

Sim é verdade, com o passar 
dos anos vamos deixando de ser 
mimeiros e aguantamos estoica-
mente as adversidades, pois agora 
é a nós que nos toca suportar as 
agruras, mas talvez por isso e por 
estranho que pareça, tendemos a 
mimar-nos muito mais. 

O corpo começa a reclamar 
atenções e o nosso foco é evitar que 
ele gema.

Ainda tenho presente a pri-
meira vez em que me foi apresen-
tada a palavra ergonomia e me 
explicaram que é uma disciplina 
de estudo, que tem como propósi-
to adequar todo objecto construído 
ao corpo humano, dotando-a de 
características de conforto, funcio-
nalidade e rendimento.  

Irremediavelmente, desde esse 
momento a minha validação de 
todo e qualquer produto tendeu 
a dar uma especial atenção à sua 
eficiente concepção ergonómica.

Consigo imaginar a dura e la-
boriosa disputa a que os designers 

de produto são sujeitos na criação 
dos seus objectos, em que preocu-
pação com esta disciplina alicer-
çada em fatores antropométricos é 
fundamental e o contraponto com 
os elementos estéticos que se funda-
mentam no belo e no sedutor.

Nesta dicotomia confesso que as 
minhas escolhas foram mudando. 
Fui deixando para trás a intenção 
do belo, do artístico, do estilo, no 
fundo do “ganda’pinta”, e isto se 
calhar por razões obvias que tem 
que ver aquela cena que toca a to-
dos chamada envelhecimento e co-
mecei a dar prevalência ao confor-
tável, funcional e prático.

Indiscutível que aquilo que nos 
é agradável à vista também contri-
bui para o nosso bem-estar e para 
a nossa felicidade, é sem sombra de 
dúvida prazeroso identificar o belo 
e o artístico. 

Mas aqui centro a pertinên-
cia da minha observação, porque 
por muito que a aquisição de al-
gum objecto que na nossa opinião 

é esteticamente sedutor, parece-me 
que estes aspectos estéticos cum-
prem mais um papel de validação 
dos outros do que a validação do 
teu próprio corpo. Ou seja, mui-
tas vezes sobrepomos a estética ao 
conforto e à função, agredindo de 
forma masoquista o nosso belo 
corpinho.

E como com o passar dos anos 
este corpinho começa a dar de si e 
as articulações do esqueleto come-
çam a resmungar com tudo o que 
são asperezas e então torna-se ine-
vitável começar a dar preferência 
por tudo o que me não faça gemer, 
tudo o que não castre a minha já 
condicionada mobilidade e que 
não me provoque irritabilidades, 
calosidades e dores, mesmo que 
esse objecto seja feio ou de gosto 
discutível!

Dessa forma reservo a preva-
lência do belo para tudo aquilo que 
prescinda de estar em contato com 
o meu corpo, ou seja um quadro, 
uma jarra, uma escultura.

As expetativas, embora pru-
dentes, são hoje mais altas e fazem-
-nos acreditar que será possível 
continuar a inverter a tendência 
recente de constrangimento à nor-
malidade da vida dos portugueses 
e dos vários setores económicos, 
retomando a trajetória de cresci-
mento em que Portugal se encon-
trava no período pré-pandemia, 
com sinais otimistas nos últimos 
tempos.

Este cenário é confirmado pela 
prestação do país em diversos ín-
dices, nomeadamente o emprego, 
que o país fez crescer 0,8% no se-
gundo trimestre de 2021, em rela-
ção ao período homólogo de 2019 
(ainda sem pandemia), bem como 
dos indicadores económicos como 
o PIB, que cresceu 15,5% no mesmo 
período, à frente de países como a 
Alemanha (1,5%), França (0,9%), 
Espanha (2,8%) ou Itália (2,7%), 
dados que são destacados quando 
comparamos ainda com o cresci-
mento do indicador no contexto da 
União Europeia (13,2%) e com o 
crescimento face ao trimestre an-
terior, representando um aumento 
de 4,9%.

O nosso Primeiro-Ministro, 
António Costa, prevê que vai ser 
batido o máximo de investimento 
empresarial registado no país, es-
perando-se uma recuperação forte 
e rápida da economia portuguesa, 
para 2021 e 2022, de 4,8% e 5,6%, 

o que é realmente um motivo de 
grande esperança.

Para estas conclusões, muito 
contribui a capacidade que Por-
tugal tem revelado nesta nova fase 
de combate à pandemia, fruto do 
compromisso e desempenho dos 
profissionais de saúde, como sem-
pre incansáveis na sua missão, 
bem como pela respetiva equipa de 
coordenação da vacinação.

Quando os números já indi-
cam que se bateu a barreira his-
tórica dos 75% da população va-
cinada, que nos preparamos para 
atingir a marca dos 9 milhões de 
portugueses que foram inoculados 
com pelo menos uma dose (85%) 
e que o ritmo da toma persegue 
com indicadores muito favoráveis, 
estamos em condições de fazer 
uma avaliação muito positiva, que 
a cada dia nos surpreende ainda 
mais, principalmente no momen-
to em que observamos a rapidez 
e eficiência como somos tratados 
quando chega a nossa vez de visi-
tar os locais destinados à vacina-
ção.

A injeção de possíveis apoios 
para a retoma será decisiva para 
estimular os mercados, criando 
condições para munir as empre-
sas de instrumentos capazes de 
recuperar a confiança e produzir 
renovadas mais valias, com reper-
cussão no negócio e no desenvolvi-
mento social e territorial.
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Houve disponibilidade de recursos, para equi-
pamentos de proteção. Não houve qualquer li-
mitação financeira ou de recursos para que pu-
déssemos adquirir tudo o que era necessário.

Regresso às aulas 
“mais tranquilo 

e menos angustiante”

Direção Geral de Saúde altera medidas 
e reforça testagem no arranque do novo ano letivo

Na próxima semana – entre 
os dias 14 e 17 de setembro – mi-
lhares de alunos da região re-
gressam às aulas, depois de um 
ano letivo marcado pela pande-
mia, que os obrigou a assistir às 
aulas, em grande parte do tem-
po, de forma não presencial. 

Com todos os prejuízos que 
advieram dessa nova realidade, 
é chegado o tempo de regres-
sar às salas de aula, de rever 
professores e amigos e retomar 
uma rotina interrompida.

A expetativa é elevada para 
um regresso que se adivinha 
quase normal, mas ainda as-
sombrado pelas medidas de se-
gurança aplicadas no ano leti-
vo passado, nomeadamente ao 
nível da desinfeção das mãos e 
do uso de máscara e do distan-
ciamento nas aulas e fora delas. 
Mantêm-se por enquanto sus-
pensas as atividades em grupo, 
mas há novidades relativamen-
te às regras de isolamento após 
contacto com um caso positivo, 
uma mudança que, na opinião 
de Vítor Leite, diretor da Es-
cola Secundária de Penafiel, é 
das mais importantes para ga-
rantir o normal funcionamento 
da prática letiva, com menores 
prejuízos para a aprendizagem 
dos alunos.

-- Vamos dar início a um 
novo ano letivo que se espera 
seja diferente do que terminou?

É essa a expetativa, que nos 
próximos tempos tenhamos no-
vidades. Este ano vai começar de 
uma forma muito próxima daqui-
lo que foram os últimos meses 
do ano anterior, com as mesmas 

regras de segurança, com os mes-
mos cuidados, as mesmas limita-
ções, mas com uma expetativa 
muito superior. Nós, em breve, 
no mês de setembro, devemos 
atingir a imunidade de grupo. E 
se isso acontecer e tiver o efeito 
desejado, muitas limitações deve-
rão terminar e abrandar, caso da 
obrigatoriedade do uso de más-
caras na via pública e progressi-
vamente deverá ser extensível a 
outros locais, nomeadamente às 
escolas. Mas penso que, durante 
algum tempo, a máscara vai man-
ter-se no caso das escolas, para 
termos a certeza de que estamos 
a trabalhar em segurança, já que 
qualquer contágio que possa ha-
ver, pode causar uma perturba-
ção acrescida áquilo que já o é de 
uma forma normal a vida de uma 
escola. 

- De que cuidados estamos a 
falar?

Cuidados associados ao uso 
de máscara, higienização de espa-
ços e das mãos, e distanciamento, 
com intervalos desfasados entre 
blocos para que não haja cruza-
mento de alunos em simultâneo, 
assim como nos espaços comuns. 

Mantém-se os constrangi-
mentos nas atividades?

Sim. Vamos começar sem vi-
sitas de estudo, pelo tempo que 
estão em transportes e pela limi-
tação dos mesmos. Sem atividades 
em espaços fechados para grandes 
grupos, que mantivemos o ano 
passado, mas de forma não pre-
sencial. Houve uma parte positiva 
com esta pandemia, descobrimos 
toda uma capacidade de comuni-
cação que não imaginávamos e 
que nunca iríamos ter acesso nos 
próximos anos, quer por inércia 
ou desconhecimento. O ano pas-

sado fizemos diversas ativida-
des com escritores, palestras, que 
só tinham presente uma turma, 
mas que permitiu que toda esco-
la, nas salas de aulas, assistisse ao 
momento. Não há a mesma intera-
ção, mas é acessível a muito mais 
alunos. Antes nem tínhamos essa 
capacidade técnica, mas apren-
demos a fazê-lo. Ganhamos essa 
dimensão, mas continua a haver 
essa limitação de espaço que acau-
telámos porque queremos que as 
aulas corram bem e os contágios 
sejam diminutos. E isto verificou-
-se neste período de pandemia, 
que as escolas não são lugares de 
contágio, que são muito seguras. 
Acredito que este ano vamos con-
tinuar com o mesmo sucesso.

- Este ano há alterações ao 
nível do isolamento dos alunos, 
deixando de haver os 14 dias de 
isolamento?

Essa é uma das grandes novi-
dades. Em caso de um caso po-
sitivo, irá haver um grupo muito 
restrito e próximo que ficará em 
isolamento, podendo regressar 
às aulas se apresentar um teste 
negativo. No ano letivo anterior, 
mesmo dando um teste negativo, 
permaneciam em casa os 14 dias. 
Agora, a indicação é que vão ape-
nas os de maior risco e depois de 
teste negativo, podem regressar 
antes dos 14 dias. Essa é uma mu-
dança significativa, porque ape-
sar das aulas serem transmitidas 
para os alunos que estavam em 
casa, não era a mesma coisa que 
estar presencialmente, a intera-
ção é diferente e o rendimento é 
muito superior na sala de aulas. 
Espero que se mantenha para que 
haja o mínimo de prejuízo para 
os alunos.

- O ensino à distância foi o 
mais penalizador em pandemia?

Mesmo em ensino à distância, 
os horários continuaram a funcio-
nar em pleno. O que detetamos 
é que, apesar das aulas correrem 
bem e os alunos trabalharem, a 
aprendizagem não foi a mesma 
que em situação presencial, houve 
perdas significativas. Ainda não 
está identificado o motivo, mas fo-
ram detetadas falhas do ponto de 
vista da aprendizagem, que agora 
vamos, ao longo do ano, colmatar, 
com um plano de recuperação de 
aprendizagens. 

- Na preparação deste re-
gresso está a ser testada a co-
munidade educativa. É uma 
mais-valia?

Sim, é. E pode funcionar muito 
bem. As orientações que vieram 
da Direção Geral de Saúde para as 
escolas são muito precisas e rigo-

rosas e muito cuidadas. Está um 
documento muito bem feito e a 
ser concretizado é uma segurança 
acrescida em relação a situações 
anteriores. Está a testar-se antes 
das pessoas virem para as esco-
las, contendo as probabilidades 
de contágio. Com os alunos não 
acontecerá o mesmo, apesar de ser 
o ideal. Vão fazer testagem três ou 
quatro dias depois de já estarem 
na escola, o que causa perturba-
ção. Mas está previsto que o seja 
logo nas primeiras semanas e vai 
minimizar o impacto caso apareça 
um caso positivo.

- Estes testes serão realiza-
dos com regularidade?

Dependendo de concelho para 
concelho, em função da incidên-
cia, poderão ser feitos de 15 em 15 
dias. Penso que se houver uma in-

cidência superior a 960 casos por 
100 mil habitantes, os testes serão 
feitos, com maior ou menos regu-
laridade.

- Em que consiste o plano da 
Direção Geral de Saúde?

Baseia-se muito nos cuidados 
de prevenção e testagem. Há uma 
melhoria em relação ao ano ante-
rior. E pode melhorar, se as coisas 
melhorarem. Grande parte dos 
alunos a frequentar as escolas, e a 
nossa em particular, estão vacina-
dos. E por isso penso que, mesmo 
que haja casos, o impacto será me-
nor. Também o receio e a insegu-
rança que as famílias sentem será 
diminuído drasticamente, por 
causa da vacinação. As famílias e 
os alunos estarão, na maioria va-
cinadas, e é uma segurança e uma 
tranquilidade maior. É um regres-
so, só por aí, mais tranquilo e me-
nos angustiante. 

- Considera que o que foi fei-
to, foi suficiente, ou podiam ter 
feito mais ou de outra forma?

As medidas tomadas foram as 
corretas e as escolas correspon-
deram, tomaram as suas próprias 
medidas quer no ensino à distân-
cia, quer nos planos de contin-
gência, que puderam dar respos-
ta a que pequenos focos. Foram 
medidas necessárias, que foram 
evoluindo. Houve disponibilidade 
de recursos, para equipamentos 
de proteção. Não houve qualquer 
limitação financeira ou de recur-
sos para que pudéssemos adquirir 
tudo o que era necessário.

- Estão reunidas as condi-
ções para o arranque do ano le-
tivo em pleno?

Sim. Com muito mais confian-
ça porque vimos que as medidas 
que foram tomadas foram acerta-
das e também porque a expetativa 
de uma melhoria é muito maior, 
com grande parte da comunidade 
docente e alunos vacinados. 

Vamos com uma expetativa 
mais elevada, mais positiva. 

Mónica Ferreira
monicaferreira@imediato.pt
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Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor inaugurou

Até 12 de setembro na Alfândega

Capital do Móvel 
"em bom Porto"

Ricardo Rodrigues
ricardo rodrigues@imediato.pt

Quatro dias de música

IbériumCafés Walk 
& Dance de volta

Está a decorrer até do-
mingo, 12 de setembro, 

a 56ª edição da Feira Capital 
do Móvel. O certame junta de-
zenas de expositores de mobi-
liário e decoração do concelho 
de Paços de Ferreira na Alfân-
dega do Porto.

A cerimónia de abertura do 
evento contou com a presença de 
João Torres, Secretário de Estado 
do Comércio, Serviços e Defesa 
do Consumidor, e de Humberto 
Brito, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paços de Ferreira.

Esta é a segunda vez que a Fei-
ra Capital do Móvel se apresenta 
na cidade Invicta e tem sido, para 
o presidente da Associação Em-
presarial de Paços de Ferreira, 
Samuel Santiago, um "sucesso".

“Está a ser uma boa surpre-
sa. Temos notado muita adesão 
e recebemos pessoas de todo o 
país, desde Lisboa até mesmo ao 
Algarve, muitas delas bastante 
interessadas. O número de visi-
tantes tem sido superior ao do 
ano passado e chegamos perto de 
valores de 2019, pré-pandemia”, 
partilhou com o IMEDIATO.

Segundo o presidente da 
AEPF, o variado leque de visitan-
tes pode ser explicado através 
de vários fatores, um deles uma 
campanha publicitária desenvol-
vida de forma diferente do habi-
tual, com a colocação de anúncios 

em aviões no Algarve, uma zona 
turística fortemente procurada 
nos meses mais quentes do ano.

Assim, a organização daque-
la que é considerada a maior fei-
ra de mobiliário e decoração do 
país espera receber, até domin-
go, cerca de 15 mil visitantes. Até 
agora, os mais de 50 expositores 
presentes na feira já receberam a 
visita de figuras como Francisco 
Rodrigues dos Santos, líder do 
CDS-PP e Rui Moreira, presiden-
te da Câmara Municipal do Porto, 
mas também de entidades como a 
APIMA e IAPMEI.

Entre o público da Feira Ca-
pital do Móvel, os clientes finais 
representam a maior fatia de vi-
sitas, mas “tem-se vindo a notar 
a presença de cada vez mais pro-
fissionais”, como arquitetos, que 
procuram mobiliário e decoração 
para projetos que têm em mãos.

Feira “só ganha” 
em deslocar-se

Durante vários anos, a Feira 
Capital do Móvel tomou lugar no 
concelho de Paços de Ferreira, 
tendo nos últimos tempos migra-
do para locais diferentes, como 
Porto e Lisboa. Para o presiden-
te da Associação Empresarial, 
o certame “só tem a ganhar” ao 
deslocar-se de Paços de Ferreira, 
conseguindo atrair novos clien-
tes, mais propensos a adquirir 
mobiliário.

“Ao longo destes dias tenho 

procurado falar com todos os ex-
positores presentes na Feira para 
perceber como está a correr e o 
que lhes vai na alma. Ainda que 
alguns, ao início, se mostrassem 
contra o evento acontecer fora 
de Paços de Ferreira, todos estão 
contentes com o resultado”, afir-
mou o empresário, considerando 
que se abrem “novas oportunida-
des” ao aparecer em diferentes 
locais.

“Quem vem aqui [à Alfândega 
do Porto] visita porque está efeti-
vamente interessado em comprar 
móveis e quer satisfazer uma ne-
cessidade. Em Paços de Ferreira 
acontecia algo diferente, muitas 
vezes as pessoas deslocavam-se 
por curiosidade ou até amizade 
com algum dos expositores”, ex-
plicou Samuel Santiago.

Para o líder da AEPF, a maio-
ria dos negócios conseguidos 
através da Feira Capital do Móvel 
são fechados posteriormente, o 
que também significa novas visi-
tas ao concelho. 

 “Realizar a Feira fora do 
concelho não é mau porque, de 
certa forma, estamos a publici-
tar Paços de Ferreira. Estar na 
Alfândega do Porto durante mais 
de uma semana é uma forma de 
publicidade para o setor e para o 
concelho que não conseguimos 
de outra forma”, concluiu Samuel 
Santiago.

Mercadona reforça 
aposta na pera rocha 

A Mercadona, com o arranque 
da campanha da pera rocha, refor-
ça a sua aposta no setor primário 
nacional disponibilizando nas suas 
lojas de Portugal e Espanha, este 
fruto tipicamente de origem por-
tuguesa.

Como resultado dessa apos-
ta, em 2020, a empresa comprou 
1.700 toneladas de pera rocha aos 

seus fornecedores da região Oeste, 
das quais 1.100 foram destinadas à 
exportação e 600 ao mercado na-
cional. No total, são mais de 300 os 
fornecedores nacionais.

Colabora com mais de 300 for-
necedores nacionais, destacando e 
valorizando a sua origem e aposta 
num relacionamento baseado na 
transparência e no compromisso.

O IbériumCafés Walk & 
Dance, festival de música 
apoiado pela empresa pacen-
se de comercialização de café, 
está de volta depois de uma 
longa interrupção devido à 
pandemia. Vão ser 12 concertos 
de 28 a 31 de outubro em vários 
pontos da cidade de Freamun-
de, com um cartaz que mistura 
bandas nacionais e locais.

Ao IMEDIATO, um dos res-
ponsáveis pelo evento, Paulo 
Campos, não escondeu a excita-
ção com o regresso do irreveren-
te festival de música, que este ano 
vai para a sua sexta edição. “Es-
tamos ansiosos por voltar e por 
finalmente podermos pôr cá fora 
o festival, que tem vindo a cres-
cer de ano para ano”, partilhou o 
membro da associação organiza-
dora The New Party Makers.

O IbériumCafés Walk & Dan-
ce vai acontecer durante quatro 
dias, com 12 atuações dispersas 
pela cidade freamundense, algu-
mas gratuitas e outras que exi-
gem a compra de bilhete, apre-
sentando um cartaz que une 
bandas com “relevo nacional”, 
mas também nomes mais desco-
nhecidos do grande público.

“Temos alinhadas bandas de 
nível nacional, algumas delas já 
consagradas. Contudo, fazemos 
sempre questão de lançar bandas 

emergentes do concelho ou das 
vizinhanças, e também é algo que 
vai acontecer este ano”, indicou 
Paulo Campos, sem levantar o 
véu ao cartaz.

O evento foi criado com o 
objetivo principal de colmatar 
"uma falha no concelho a nível 
musical" e já por duas vezes foi 
nomeado para um prémio ibérico 
de festivais.

Devido à pandemia, o festi-
val musical vai sofrer alterações, 
de forma a cumprir as regras de 
segurança das autoridades de 
saúde. A organização aguarda 
ainda orientações, mas prevê que 
os tradicionais DJ set que fecha-
vam cada dia provavelmente não 
serão uma realidade este ano, em 
que as atuações ao ar livre vão ser 
mais frequentes.

A iniciativa conta com o apoio 
da Iberium Cafés há cerca de três 
anos, algo que permite colocar no 
cartaz melhores bandas e criar 
uma maior envolvência em torno 
do evento, que já foi nomeado por 
duas vezes

"É muito importante para nós 
ajudarmos a dinamizar a cultu-
ra no nosso concelho. Damos o 
nome ao evento, que é especial-
mente concebido para a juventu-
de, por isso para nós faz todo o 
sentido", rematou ao IMEDIATO 
Eduardo Silva, responsável pela 
empresa pacense, que garante 
que a parceria é para a continuar.
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Manuela Bentes lança livro  
para “descomplicar” Saramago 

Ricardo Rodrigues
ricardo rodrigues@imediato.pt

«Ainda Saramago» vai ser apresentado este mês

A cidade de Paços de 
Ferreira recebeu, no passa-
do fim-de-semana, duas ini-
ciativas culturais: o projeto 
«De Volta à Praça», promo-
vido pela CIM do Tâmega e 
Sousa, e a «Noite de Fados», 
promovida pela Junta de 
Freguesia de Paços de Fer-
reira.

O programa do «De Volta 
à Praça» aconteceu no Parque 
Urbano, abrindo no dia 4 com 
a peça de teatro Circlus, pela 
companhia Teatro da Palmi-
lha Dentada. No mesmo dia 
aconteceram oficinas de circo 
e marionetas, dinamizadas 
pelo grupo, e no dia 5 a peça 
de teatro Rasto, uma criação 
da Companhia Erva Daninha.

No dia 4, também a Jun-
ta de Freguesia dinamizou 
uma noite de fados, que con-
tou com atuações de Bárbara 
Bentes, Adriana Paquete e An-
tónio Laranjeira, com André 
Teixeira na viola de fado, João 
Martins na guitarra portugue-
sa e Luís Lumini no baixo.

Circo e Fado em 
Paços de Ferreira 

Pu
b

Esta é a 13ª obra de Manuela Bentes

Direitos Reservados

Cartaz

Manuela Bentes estu-
dou, ensinou e conhe-

ceu o icónico escritor José Sa-
ramago. Com a proximidade 
da celebração do centenário do 
nascimento do autor galardoa-
do com o Nobel da Literatura, 
a escritora pacense decidiu 
lançar «Ainda Saramago», 
uma obra em que analisa (e 
“descomplica”) o homem, o es-
critor, e a obra.

À conversa com o IMEDIATO, 
Manuela Bentes explicou que o 
grande objetivo desta publicação 
prende-se com o facto de ainda 
existir “uma grande rejeição” às 
obras de José Saramago, muitas 
vezes visto como um homem “di-
fícil, irónico e seco”. 

Encarado como um guia, 
«Ainda Saramago» pretende dar 
a conhecer mais sobre o autor 
a professores e alunos do ensi-
no secundário, que estudam os 
seus trabahos,  a leitores da sua 
obra, mas também àqueles “que 

a rejeitam”.
“Com a análise que faço, de-

bruço-me sobre as suas seis obras 
mais oportunas. (...) É preciso en-
tender o processo de escrita deste 
autor e a sua imaginação, era um 
homem extremamente culto”, re-
fere Manuela Bentes.

A escritora afirma que Sara-
mago sempre a cativou, tendo, 
durante vários anos, ensinado 
sobre o seu trabalho e realizado 
várias palestras em escolas da re-
gião.

“Saramago criou em mim um 
grande entusiasmo, que me fez 

pensar que devia partilhar a mi-
nha visão sobre este homem, que 
parece ser um autor difícil, mas 
não é”, refere ao IMEDIATO.

«Ainda Saramago» é a 13ª obra 
publicada pela escritora pacense,  
mas Manuela Bentes já tem “na 
gaveta” a sua próxima publicação, 
também sobre literatura nacio-
nal, e que deverá ser divulgada 
durante o próximo ano.

Aos olhos da autora, o livro 
é  a “oportunidade perfeita” para 
assinalar o centenário de José Sa-
ramago. Por isso, deixou críticas 
ao Pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira, 
que diz “nunca se ter mostrado 
empenhado” em se juntar à ini-
ciativa após vários contactos.

A obra vai ser apresentada a 
25 de setembro, na Escola Secun-
dária de Paços de Ferreira, “um 
espaço de cultura, onde se ensina 
literatura e língua portuguesa, e 
onde Manuela Bentes trabalhou 
durante 34 anos. 
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Restaurante vai retomar jantares, 
suspensos em fevereiro de 2020

Melinha: à seis anos  
no coração da cidade

D
ireitos R

eservados

Situado no coração da ci-
dade de Penafiel, em plena 
Rua Dr Joaquim Cotta, o Res-
taurante Melinha abriu por-
tas há seis anos pelas mãos 
dos irmãos Betâmia e Jaime 
Soares. O nome foi escolhido 
em homenagem à progenitora 
- D. Amélia - que geriu duran-
te anos o espaço, com o nome 
de Merendeira.

O negócio já vai nas mãos 
da terceira geração da família. 
Abriu portas como Pensão Jaime 
(com o avô) e depois foi a Me-
rendeira, no espaço hoje ocupa-
do pela Melinha. “O restaurante 
da minha mãe era a Merendeira, 
mas toda a gente dizia vamos à 
Melinha. Por isso, há seis anos, 
quando abri com o meu irmão, 
após o falecimento da minha 
mãe, resolvemos dar-lhe esse 
nome”, contou Betâmia Soares.

A Melinha é um restauran-
te acolhedor, com um conceito 
e ambiente muito familiares. 
“Muitos dos clientes sao diários 

e acabamos por criar com eles 
temos uma relação de amizade”, 
explica a proprietária.

Da cozinha sai comida tradi-
conal portuguesa, como rojões, 
bacalhau à espanhola, sardinha 
frita com cebolada, feijoada à 
transmontana e com tripas. À 
noite, trabalham muito com o 
arroz de tomate maladrinho. 
“Não temos serviço à lista. Tra-
balhamos com dois pratos, um 
carne e outro de peixe, mas nin-
guém vai embora sem comer”, 
referiu Betâmia Soares. 

Encerrados desde fevererio 
de 2020 ao jantar “por opção”, 
pela segurança dos clientes, a 
Melinha vai agora retomar os 
jantares no mês de setembro. “É 
um retomar da normalidade e 
tentar recueperar o tempo per-
dido”, concluiu Betâmia Soares.

Horário de funcionamento: 
De segunda a quinta – das 09h 

às 17.0:00 (abre à noite para jantares 
privados)

Sexta e sabado - das 09:00 às 
00:00

Descanso: domingo

Criada em 2015, a Artnovion está presente em vários países

Direitos Reservados

Empresa criada há seis anos trabalha  
com nomes como Netflix e Disney

Inovação leva Artnovion  
a todo o mundo

Com apenas seis anos 
de existência, a Artno-

vion já estabeleceu uma posi-
ção firme no mundo da acús-
tica, trabalhando com marcas 
como Disney e Netflix e desen-
volvendo produtos e processos 
de trabalho inovadores. Em 
2020, a empresa conseguiu du-
plicar o seu volume de fatura-
ção, contrariando a corrente 
nagativa criada pela pande-
mia, tendo ainda aproveitado 
o momento atual para traba-
lhar uma ideia que estava “na 
gaveta” desde a sua génese: o 
lançamento de uma marca 
dedicada exclusivamente a 
produtos para espaços de tra-
balho.

A Artnovion surgiu em 2015, 
quando Jorge Castro se aperce-
deu de que existia uma lacuna no 
mercado internacional - a ligação 
entre a estética e a solução acústi-
ca, que limitava as possibilidades 
de criação. 

Seis anos depois, um dos prin-
cipais enfoques da empresa recai 
sobre a investigação e inovação, 
de forma que os produtos, inde-
pendentemente da sua estética, 
tenham “alta performance” e 
disponibilizem a melhor solução 
para o cliente.

Ao mesmo tempo, a empresa 
inova ainda pelo desenvolvimen-
to de um sistema otimizado de 
transporte, que reduz custos na 
ordem dos 30%, contou ao IME-
DIATO o fundador. “O produto 
acústico é visto como grande e 

difícil de transportar. Decidimos 
ser pioneiros na forma como le-
vamos o produto e encontramos 
forma de encaixar as espumas”.

Esta busca incessante por co-
nhecimento levou a que a Artno-
vion se tenha tornado especialis-
ta em baixas frequências, “uma  
área complicada” e encontrado 
um leque de clientes com nomes 
sonantes como o DJ holandês 
Hardwell, a Vodafone, Disney e 
Netflix. A empresa pacense tra-
balha predominantemente com 
o mercado americano, europeu e 
asiático.

No ano passado, a empresa 
não registou quebras de faturação, 
antes pelo contrário: conseguiu 
duplicar o volume de negócios.

“Conseguimo-nos adaptar e 
encontrar novas formas de atuar. 
Com as pessoas mais por casa e a 
equiparem as suas salas de estar 
e de cinema, o setor residencial 
cresceu imenso. Também traba-
lhamos com obras que, felizmen-
te, não pararam e lançamos uma 
linha de produtos Covid-Safe”, 
explicou o CEO da empresa, que 
emprega 55 funcionários.

Para o futuro, além de uma 
expansão de instalações, a Art-
novion pretende lançar uma nova 
marca exclusivamente dedicada 
a workspaces (espaços de traba-
lho), uma ideia que já existia há 
muito tempo e que foi “impulsio-
nada” pela pandemia.

“Queremos criar um departa-
mento para espaços de trabalho, 
uma área muito procurada que 
requer uma linguagem específi-
ca”, revelou ao IMEDIATO.

Pu
b

Imperlab
Estética e saúde aliadas

A IMPERLAB abriu portas 
há escassos meses e assume-se 
como um espaço onde a estética 
e a saúde se encontram. Situada 
na Avenida Dr. Nicolau Carnei-
ro, na cidade de Paços de Ferrei-
ra, oferece uma vasta gama de 
serviços nas duas áreas, nomea-
damente testes à covid-19 com-
participados.

Uma parceria com o labora-
tório Germano de Sousa tornou 
a segunda vertente uma realida-
de, sendo possível recolher todo 
o tipo de análises, desde testes 
ao sangue, à urina, ou até de pa-
ternidade e testes à covid-19.

Ao IMEDIATO, Priscyelle 

Leal contou que o espaço dis-
ponibiliza tecnologia inovadora 
para a prestação de cuidados de 
estética.

Horário de funcionamento:
08h30 – 18h – Terça e sexta-feira 
10h – 19h – Quarta e quinta-feira
09h - 19h - Sábado
Domingo e Segunda – encerrado  

Direitos Reservados

Ricardo Rodrigues
ricardo rodrigues@imediato.pt
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Anúncios Profissionais

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

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

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

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

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

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

Contacto: 965 412 727

MOTORISTA 
PESADOS DE 

PASSAGEIROS

PRECISA-SE

Para Visitar o Museu: 
de segunda a sexta 
das 9 às 12 horas 
das 14 às 17 horas

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

TANOARIA 
MAIA

Para marcação: 
Manuel Maia - 916 870 267

ARTESANATO EM MINIATURA
MUSEU DA TANOARIA

IMEDIATO Nº 706 de 10/09/2021

EDITAL 
Nº 139/SOP/2021

PAULO JORGE RODRIGUES FERREIRA, Ve-
reador do Pelouro com poderes delega-
dos: Faço público, que por meu despacho 
de 19 de Julho de 2021 e nos termos do 
articulado no
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezem-
bro, na sua actual redacção, se publicita o 
pedido de alteração ao lote n.0 2 do Alva-
rá de Loteamento n.º 6/1990, Processo de 
Loteamento n.0 7/1988, sito em Samonde, 
freguesia de Ferreira, requerida pelo Se-
nhor Manuel António da Silva Carneiro.
O processo encontra.se à disposição para 
consulta na Camara Municipal (Secção 
de Obras Particulares), das 9:00 horas às 
16:00 horas.
Mais se inforna 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 pú-
blicos do costume, bem como se proceda 
à sua publicação num jornal da região e 
no site da camara Municipal, em www.
cm·pacosdeferreira.pt.

Paços do Município de Paços de Ferreira, 
30 de Agosto de 2021.

O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira

EXTRACTO/JUSTIFICAÇÃO

CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de 
publicação, que por escritura lavrada neste 
Cartório, no dia de hoje, de folhas cento e 
vinte a folhas cento e vinte e quatro verso, 
do livro de notas para escrituras diversas 
número Duzentos e três – A, Padre Ber-
nardino Ferreira da Costa, solteiro, maior, 
natural da freguesia de Santo Adrião de Vi-
zela, concelho de Felgueiras, residente no 
Mosteiro de Singeverga, 200, da freguesia 
de Roriz, concelho de Santo Tirso, que ou-
torga na qualidade de representante legal 
da__________________________________
_________“PROVÍNCIA PORTUGUESA DA 
ORDEM BENEDITINA”, N.I.P.C. 500 746 095, 
com sede no Mosteiro de Singeverga, da 
freguesia de Roriz, concelho de Santo Tir-
so, corporação missionária, reconhecida por 
despacho do Diretor Geral da Direção Geral 
de Administração Política e Civil, publica-
do na Segunda Série do Diário do Governo 
de dezasseis de maio de mil novecentos e 
quarenta e um, conforme verifiquei pela 
publicação no referido Diário do Governo, 
reproduzida em fotocópia conferida pela 
Advogada Rosa Maria Ferreira, cédula pro-
fissional número 5784p, que se encontra ar-
quivado neste Cartório Notarial como docu-
mento número sessenta e sete, do maço de 
documentos respeitante ao livro de notas 
para escrituras diversas número “Trinta e 
dois – A”, canonicamente instituída, tendo 
a sua existência sido participada ao Gover-
no Civil do Porto em dois de janeiro de mil 
novecentos e setenta e oito, de harmonia 
e para os efeitos da Concordata celebrada 
entre a Santa Sé e a República Portuguesa, 
conforme verifiquei pela certidão número 
10/2007, emitida pelo Governo Civil do 
Distrito do Porto, reproduzida em fotocópia 
conferida pela Advogada Diva Pinto Nunes, 
cédula profissional número 10726p, que se 
encontra arquivada neste Cartório Notarial 
como documento número sessenta e oito, 

do maço de documentos respeitante ao li-
vro de notas para escrituras diversas núme-
ro “Trinta e dois – A”, qualidade e poderes 
que verifiquei pela pública forma da decla-
ração número 071/2014, emitida em vinte 
e oito de maio de dois mil e catorze pela 
Diocese do Porto e pela pública forma da 
declaração emitida em vinte e quatro de ju-
nho de dois mil e catorze, pelo Ministério da 
Administração Interna, Secretaria - Geral, 
documentos que se encontram arquivados 
neste Cartório Notarial como documentos 
números noventa e quatro e noventa e três, 
respetivamente, do maço de documentos 
respeitante ao livro de notas para escri-
turas diversas número “Cento e dezasseis 
– A”, fez as declarações constantes da 
certidão anexa, que com esta se compõe 
de quatro laudas e vai conforme o origi-
nal.__________________________________
_______I – Que a sua representada “PRO-
VÍNCIA PORTUGUESA DA ORDEM BENEDI-
TINA”, é dona e legítima possuidora, com 
exclusão de outrem, do seguinte bem imó-
vel:___________________________________
_______Prédio rústico, denominado “Bouça 
da Estrada”, composto de pinhal e mato, 
com a área de três mil e quatrocentos me-
tros quadrados, a confrontar de norte com 
Limite de Freguesia, de sul com Amaro 
Moreira Pacheco de Melo, de nascente com 
Caminho e de poente com Estrada, sito no 
Lugar de Cruz ou São Cibrão, da freguesia 
de Sanfins de Ferreira, concelho de Paços 
de Ferreira, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Paços de Ferreira, mas 
inscrito na respetiva matriz, em nome da 
justificante, sob o artigo 3410 da fregue-
sia de Sanfins Lamoso Codessos (em con-
sequência da agregação administrativa de 
freguesias determinada pela lei 11-A/2013 
de vinte e oito de janeiro, que teve origem 
no artigo rústico 1390 da extinta freguesia 
de Sanfins de Ferreira), sendo de 220,00 eu-

ros o seu valor patrimonial, ao qual atribui 
o valor de MIL EUROS. __________________
_______II – Que a sua representada não 
é detentora de qualquer título formal 
que legitime o domínio do referido pré-
dio.___________________________________
_______III – Que a sua representada entrou 
na posse do referido prédio, por doação ver-
bal que lhe foi feita por Manuel António Au-
gusto Coelho, solteiro, maior, residente que 
foi no Lugar de Singeverga, da freguesia de 
Roriz, concelho de Santo Tirso, entretanto 
já falecido, em data que não pode precisar 
mas sabe ter sido no ano de mil novecen-
tos e sessenta, sem que no entanto ficasse 
a dispor de título formal que lhe permita 
o respetivo registo na Conservatória do 
Registo Predial, mas, desde logo, a sua re-
presentada entrou na posse e fruição do 
identificado prédio, em nome próprio, posse 
que assim detém há mais de vinte anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que 
seja.__________________
_______Que essa posse foi adquirida e 
mantida sem violência e sem oposição, os-
tensivamente, com conhecimento de toda 
a gente em nome próprio e com aprovei-
tamento de todas as utilidades do prédio, 
nomeadamente, adubando-o, amanhando-
-o, cultivando-o e colhendo os seus frutos, 
agindo sempre por forma correspondente 
ao exercício do direito de propriedade, quer 
usufruindo como tal o imóvel, quer supor-
tando os respetivos encargos, quer pagando 
as suas contribuições e impostos, manten-
do-o sempre na sua inteira disponibilida-
de.___________________________________
_______Que esta posse em nome próprio, 
pacífica, contínua, pública e de boa fé, 
conduziu à aquisição do imóvel por usuca-
pião, que invoca, justificando o direito de 
propriedade a favor da sua representada, 
para o efeito de registo, dado que esta for-
ma de aquisição não pode ser comprovada 

por qualquer outro título formal extrajudi-
cial.__________________________________
_______IV - Que, nos termos e para os efei-
tos previstos no artigo 48º da lei 111/2015, 
de vinte e sete de agosto, na indicada 
qualidade, declara que do presente ato e 
bem assim do exercício nos termos supra 
expostos da posse da justificante - desde o 
seu início até ao presente momento - não 
resulta fracionamento proibido por lei, 
sendo que o referido transmitente/ante 
possuidor de quem a justificante adquiriu 
verbalmente o indicado imóvel não possuía 
- à data da transmissão verbal - quaisquer 
outros prédios aptos para cultura contíguos 
ao imóvel neste ato justificado, o qual não 
fez nem faz parte de nenhuma exploração 
agrícola economicamente viável, pelo que 
não se verificou em momento algum, nem 
se verifica, por via da presente justificação, 
qualquer fracionamento proibido por lei 
ou a prática de qualquer ato em violação 
do disposto no artigo 1376º do código ci-
vil.___________________________________
_______V - Que não obstante constar da 
certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial de Paços de Ferreira em 
13/07/2021, que arquivo, que o menciona-
do prédio pode ser ou ter relação com os 
lá descritos sob os números dezasseis mil 
trezentos e sessenta e dois, dezasseis mil 
trezentos e sessenta e três, dezasseis mil 
trezentos e sessenta e cinco, dezasseis mil 
trezentos e sessenta e sete e dezasseis mil 
trezentos e sessenta, do livro B - Quarenta, 
afirma, sob sua inteira responsabilidade, 
que o mesmo não é nem tem qualquer re-
lação com os daquelas descrições, pelo que, 
efetivamente é omisso.__________________

Paços de Ferreira e Cartório Notarial,
Dezassete de agosto de dois mil e vinte e um

A notária em substituição
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IMEDIATO Nº 706 de 10/09/2021

EDITAL 
Nº 140/SOP/2021

PAULO JORGE RODRIGUES FERREIRA, 
Vereador do Pelouro com poderes dele-
gados:
Faço público, que por meu despacho de 
10 de Agosto de 2021 e nos termos do ar-
ticulado no Decreto-Lei n.0 555/99 de 16 
de Dezembro, na sua actual redacção, se 
publicita o pedido de alteração ao lote n.º 
17 do Alvará de Loteamento n.º 1/2012, 
Processo de Loteamento n.0 2/2012, sito 
no lugar do Monte, freguesia de Frea-
munde, requerida pela Senhora Etelvina 
da Conceição da Silva Ferreira.
O processo encontra-se ã disposição para 
consulta na Cãmara Municipal (Secção 
de Obras Particulares), das 9:00 horas ãs 
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 pú-
blicos 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, 
30 de Agosto de 2021.

O Vereador do Pelouro
Paulo Jorge Rodrigues Ferreira

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

Limpezas Domésticas
Condomínios
Comerciais e Industriais 
Final de Obras

LimpezasLimpezas  TeiTeixeiraxeira

Faça a sua assinatura anual 
por 20 euros

imediato@imediato.pt
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P J V E D

1 Benfica Sporting 12 4 4 0 0

2 FC Porto 10 4 3 1 0

3 Sporting 10 4 3 1 0

4 Estoril Praia 10 4 3 1 0

5 Boavista 7 4 2 1 1

6 SC Braga 7 4 2 1 1

7 Gil Vicente 6 4 2 0 2

8 Paços de Ferreira 6 4 2 0 2

9 Portimonense 6 4 2 0 2

10 V. Guimarães 5 4 1 2 1

11 Marítimo 4 4 1 1 2

12 Santa Clara 4 4 1 1 2

13 FC Vizela 4 4 1 1 2

14 Tondela 3 4 1 0 3

15 FC Arouca 3 4 1 0 3

16 Moreirense 2 4 0 2 2

17 FC Famalicão 1 4 0 1 3

18 Belenenses 1 4 0 1 3

Se agosto é tradicional-
mente um mês de férias 

para a maioria das pessoas, o 
deste ano foi para o FC Paços 
de Ferreira um dos mais traba-
lhosos de sempre a nível compe-
titivo.

Entre 30 de julho e 29 de agos-
to os Castores disputaram nove 
jogos oficiais para três competi-
ções diferentes e não se pode di-
zer que o balanço final tenha sido 
negativo. A maratona competitiva 
começou com o a Taça da Liga, 
onde a equipa garantiu a presença 
na Fase de Grupos da competição 
ao bater o Gil Vicente FC na mar-
cação de grandes penalidades.

 Seguiu-se a presença interna-
cional na UEFA Conference Lea-
gue, que rendeu boas prestações 
desportivas e de prestígio para o 
Clube na Europa. A equipa pacen-
se eliminou os norte-irlandeses 
do Larne FC (vitória 4-0 em casa 
e derrota 1-0 na Irlanda do Nor-
te), cabendo-lhe em sorte (pouca) 
jogar no play-off com o colosso 

inglês Tottenham FC. A brilhan-
te vitória na Mata Real (1-0) no 
jogo da primeira mão ficou regis-
tada como a mais impactante de 
todas as participações europeias 
que o Clube já teve. A derrota (3-
0) no jogo da 2ª mão, em Londres, 
afastou o Paços da prova, mas não 
apagou o enorme prestígio que a 
equipa granjeou por ter consegui-
do derrotar um Clube da melhor 
liga do mundo. Para além do as-
peto desportivo, os Castores ain-

da amealharam 750 mil euros por 
terem disputado a 3ª eliminatória 
e Play-off da competição, ficando à 
porta dos dois milhões e novecen-
tos mil euros que a chegada à fase 
de grupos teria garantido.

Por entre esta enriquecedo-
ra experiência europeia também 
arrancou a Liga 2021/22 que viu 
disputadas quatro jornadas em 
agosto. Aqui o balanço também foi 
positivo, mas a irregularidade da 
equipa já foi maior. A entrada foi 

muito boa, com um triunfo (2-0) 
e bela exibição sobre o FC Fama-
licão, mas seguiram-se dois jogos 
menos conseguidos. As derrotas 
consecutivas no Boavista (3-0) e 
em casa com o Estoril (3-1) não 
deixaram margem para dúvidas e 
lançaram alguma insegurança no 
grupo sobre a prova é o principal 
objetivo da temporada. Felizmen-
te para a equipa a resposta seguin-
te foi esclarecedora e o triunfo em 
Portimão (1-0) veio trazer de novo 
a confiança à equipa. Os seis pon-
tos alcançados nos quatro jogos já 
disputados colocam a equipa no 8º 
lugar da Liga e servem de alavanca 
para a nova etapa que começa este 
sábado, frente ao SC Braga. Após 
a pausa para os jogos das seleções 
a Liga está de volta e logo com um 
confronto interessante para o Pa-
ços. O SC Braga é uma das equipas 
de topo do futebol nacional e um 
ótimo adversário para se aquilatar 
das ambições que pode ter este 
Paços renovado. O jogo está mar-
cado para as 15h30 e já com 50% 
da lotação do Estádio Capital do 
Móvel disponível para os adeptos.

Castores recebem o SC Braga para a 6ª jornada da Liga

Finda a saga europeia, 
é hora do campeonato

Telmo Mendes

Golo de Douglas Tanque valeu três pontos em Portimão

Aplauso

RevelaçãoRevelaçãoM.M. M.M. Fair PlayFair Play M.V.P. M.V.P. DestaqueDestaque
Melhor Marcador Melhor Comportamento Melhor Jogador em Campo

Prêmio a atribuir 

a instituições , equipas, 

atletas ou personalidades 

do concelho de Paços

 de Ferreira que durante a 

época desportiva de 20/21 

se tenham destacado

Prêmio a atribuir 

a atletas que pela 

sua juventude e pelo 

seu desempenho sejam 

considerados uma 

revelação durante 

a época 20/21

1º EUSTAQUIO 0

2º ANTUNES 0

3º MARCO BAIXINHO 0

4º LUCAS SILVA 0

5º JUAN DELGADO 0

1º EUSTAQUIO 15

2º ANTUNES 14

3º LUÍS CARLOS 12

4º FLÁVIO RAMOS 11

5º LUCAS SILVA 10

1º NUNO SANTOS 1

2º LUCAS SILVA 1

3º JUAN DELGADO 1

4º DOUGLAS TANQUE 1

5º - 0

Rui Sousa

Estádio da Mata Real

10’, 78’ 10’, 78’

RP 67’, JC 78’

  

  

Portimonense

Paços Ferreira 

João Pinheiro

41’, 45’+3’, 74’, 
80’ e 88’

45’+2’ e 63’

Samuel Portugal
Fahd Moufi
Possignolo 46’
Pedrão
Fali Candé 82’
Willyan Rocha
Carlinhos
Lucas 66’
Boa Morte 66’
Renato Júnior
Anderson Oliveira

Luquinha 46’
Imbula 66’
Iván Angulo 66’
Aponza 82’

45’+1’

André Ferreira
Fonseca 
Maracás
Flávio Ramos
Antunes
Luiz Carlos 84’
Eustaquio
Nuno Santos 64’
Lucas Silva 71’
Tanque 64’
Hélder F. 84’

Rui Pires 64’
Denilson Jr. 64’
Uilton Silva 71’
João Pedro 84’
Juan Delgado 84’

1

0

A grave lesão sofrida por 
Jordi na pré-temporada (rotu-
ra do tendão de aquiles) abriu 
uma vaga no plantel para o 
posto de guarda-redes.

 Após vários nomes terem vin-
do à balia, sendo o mais sonante 
o de Renan ligado ao Sporting CP, 
só no último dia de inscrições os 
Castores resolveram a situação.

O eleito foi o esloveno Igor 
Vekic, cedido por empréstimo do 
NK Bravo até final da temporada. 
Vekic, de 23 anos, era o titular 
absoluto do atual segundo clas-
sificado da Liga eslovena e é in-
ternacional A pelo seu país, onde 
tem sido suplente de Jan Oblak, 
do Atlético de Madrid. Foi preci-
samente por estar ao serviço da 
Eslovénia que o reforço do FC 
Paços de Ferreira apenas ontem 

se juntou aos seus novos com-
panheiros de equipa, estando já 
disponível para ser utilizado pe-
los Castores.

A entrada de Vekic implicou 
a cedência de Zé Oliveira à AD 
Sanjoanense, da Liga 3. O jovem 
guarda-redes, de 19 anos, segue 
com o intuito de ganhar expe-
riência competitiva para regres-
sar à Mata Real como aposta de 
futuro.

IGOR VEKIC reforça baliza
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Freamunde bate Eiriz com 
golo no “cair do pano” Direitos Reservados

FC Paços de Ferreira vence campeonato nacional

Juventude Pacense entra
com pé direito

A primeira jornada da 
Divisão de Elite da As-

sociação de Futebol do Porto 
ficou marcada com o encontro 
entre duas equipas do concelho 
de Paços de Ferreira. O dérbi 
entre o CD Águias de Eiriz e o 
SC Freamunde veio dar início 
a uma nova época desportiva 
na Elite, na qual o clube das 
águias está a competir pela 
primeira vez após a subida 
histórica alcançada na época 
passada.

Num encontro de vizinhos, 
que tomou lugar no Complexo 
Desportivo de  Eiriz, as banca-
das estavam repletas e os ner-
vos à flor da pele pelo regresso 
aos relvados. O SC Freamunde 
entrou mais forte, com vontade 
de pressionar o adversário e che-
gar ao golo. A primeira grande 
oportunidade surgiu logo aos 12 
minutos de jogo, no entanto sem 
sucesso.

Os primeiros 45 minutos, fo-
ram dominados maioritariamen-

te pela equipa visitante, que se 
demonstrou desde o início apre-
sentar uma maior capacidade de 
desenvolvimento e finalização.

A segunda parte chegou e, 
novamente, o SC Freamunde 
estava por cima, somando mais 
oportunidades de golo. Num 
jogo onde os ânimos estavam 
já por si elevados devido à ri-
validade entre equipas, duran-
te um lance faltoso, e devido a 
protestos, um dos adjuntos do 
Freamunde viu ser-lhe erguido o 
cartão vermelho.

Com o relógio a chegar aos 90 
minutos regulamentares e o resul-
tado ainda a zeros, surgiu a maior 
oportunidade de golo até então, 
em que o Freamunde levou uma 
bola ao poste aos 88 minutos. 

Com mais oito minutos de 
compensação dados pelo árbi-
tro da partida, José Meireles, o 
Freamunde pressionou e, mesmo 
ao cair do pano, aos 90+7, surgiu 
o golo de Vaqueiro, ditando assim 
o um a zero. Resultado este que 
se ditou como final dois minutos 
depois com o apito do árbitro da 
partida.

A equipa da casa foi compos-
ta por Celso; Vítor Leão (Tiago 
Leão, 65); Igor, Nuno Monteiro; 
Bruno Santos; Tiaguinho (Fa-
neca, 70); Paulo Ferreira e Edu 
Santos; Léo (Fábio Brandão, 70), 
Pontes e Rateira.

Já os Capões contaram com 
Diogo Santos; Azevedo (Pedri-
nho, 60), Xandão (Vaqueiro, 85), 
Moreira e Paulo Monteiro, Hu-
guinho, Pedro Martins e Diogo 
Martins, Pedro Neves (Guzman, 
46), Migas (Joel, 68) e Beirão.

O SC Freamunde começou 
assim a época a vencer e soma 
três pontos na tabela classifica-
tiva,  ocupando a quarta posição 
naquela que foi a estreia de Pe-
dro Machado ao leme da equipa, 
enquanto que o Águias de Eiriz, 
comandado por Carlos “Nino” 
Santos, estreou-se com uma der-
rota, ficando posicionado na oi-
tava posição no final da primeira 
jornada.

Este domingo, pelas 17:00, 
os Capões enfrentam o Lousada, 
já as Águias vão defrontar a UD 
Sousense. 

Militar da GNR 
agredido

Após o encontro entre o CD 
Águias de Eiriz e o SC Freamun-
de, um militar do posto da GNR 
de Paços de Ferreira foi atingido 
na cabeça com uma garrafa, ne-
cessitando de ser transportado 
para o hospital. 

Segundo apurou o IMEDIATO, 
a Guarda foi chamada ao Comple-
xo Desportivo de Eiriz para por 
fim a conflitos que se geraram en-
tre os adeptos das duas equipas, 
após o fim do jogo que marcou o 
arranque do campeonato.

Depois da vitória do SC 
Freamunde por um golo, adeptos 
das duas equipas envolveram-se 
em confrontos, que obrigaram à 
intervenção das autoridades po-
liciais. Um militar e um adepto 
ficaram feridos. Foram assistidos 
pelos Bombeiros Voluntários de 
Freamunde e transportados para 
o Hospital Padre Américo, em Pe-
nafiel.

O FC Paços de Ferreira, re-
presentado pelos atletas Amé-
rico Francisco, Arménio Nu-
nes, João Grilo, Jorge Tinoco, 
Ricardo Dias, Telmo Torres e 
Vincent Calabrese, sagrou-se 
campeão nacional de Pool.

A final da prova foi disputa-
da frente ao Boavista, tendo os 
Castores vencido os quatro jogos 
realizados.

“Foi uma vitória renhida. Te-
mos uma das melhores equipas 
nacionais, mas existem outras 
equipas muito fortes, uma delas 
o Boavista, que foi o nosso prin-
cipal adversário”, contou ao IME-
DIATO o responsável pela secção 
de bilhar do FCPF, Arménio Nu-
nes.

No Hotel Termas da Curia, 
onde decorreu o embate final 
entre as duas equipas, Vincent 

Calabrese venceu Bruno Fumega 
por 8-3, Américo Francisco bateu 
João sousa por 9-5, João Grilo 
saiu trinfante frente a João Bar-
bosa, por 9-5, e Jorge Tinoco ven-
ceu Samuel Santos por 8-3.

Esta foi a primeira vez que a 
equipa venceu o campeonato na-
cional de Pool com o emblema do 
FC Paços de Ferreira, tendo sido, 
para Américo Nunes, “uma satis-
fação enorme” erguer a taça.

“Estamos muito felizes, é 
sempre importante vencer este 
título, mas este ano tornou-se 
ainda mais importante porque foi 
a primeira vez que defendemos as 
cores do FC Paços de Ferreira em 
fases finais.

Já esta sexta-feira, a equipa 
principal ataca no campeonato 
nacional de pool português, as-
sumindo, com confiança, que “é 
candidata a vencer todas as pro-
vas” em que participa.

O Juventude Pacense/Di-
vercol conquistou a terceira 
posição do Torneio António 
Augusto D. Matos, que aconte-
ceu entre 3 e 4 de setembro, no 
Pavilhão Municipal de Paços de 
Ferreira.

A prova aconteceu pela segun-
da vez e juntou o clube pacense 
com a UD Oliveirense, o CD Póvoa 
e a AD Sanjoanense.

O percurso do Juventude Pa-
cense iniciou-se frente à AD San-
joanense, que milita na Primeira 
Divisão Nacional, tendo a partida 
terminado num 3-5 favorável à 
equipa de São João da Madeira.

Já no jogo de apuramento 
de terceiro e quarto lugar, a for-

mação pacense encontrou o CD 
Póvoa, que também milita na Se-
gunda Divisão Nacional e que per-
deu, no dia anterior, frente à UD 
Oliveirense, por 5-4  em grandes 
penalidades (3-3 em tempo regu-
lamentar)

Os poveiros marcaram dois 
golos de rajada ao fim do primeiro 
tempo, mas não conseguiram tra-
var os avanços da equipa pacense, 
que marcou quatro golos na se-
gunda parte da partida e segurou 
o terceiro lugar da competição.

Já na final, disputada entre a 
AD Sanjoanense e a UD Olivei-
rense, levaram a melhor os olivei-
renses, que venceram confortavel-
mente a partida por 4-1 e levaram 
para casa o troféu.

Castores sagram-se 
campeões nacionais

Partida marcada por final tumultuoso

Direitos Reservados

Vaqueiro marcou o golo solitário do SC Freamunde

Vitória inédita em Pool

P V E D R

1 Sousense 3 1 0 0 7-o

2 Aliados 3 1 0 0 2-0

3 Rebordosa 3 1 0 0 2-1

4 Freamunde 3 1 0 0 1-0

5 Lousada 1 0 1 0 1-1

6 Aparecida 1 0 1 0 1-1

7 Marco 09 0 0 0 1 1-2

8 Águias Eiriz 0 0 0 1 0-1

9 Vila Caiz 0 0 0 1 0-2

10 Felgueiras 0 0 0 1 0-7
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Jorge SImão no “Sistema Tático” do Jornal IMEDIATO

Jorge Simão foi o convidado do «Sistema Tático»

“Nunca tive qualquer desrespeito 
pelo Clube adversário” Direitos Reservados

Piloto terminou prova em 7.º lugar

O piloto do ENI/EQS Ra-
cing Team esteve forte na 
5ª prova da temporada do 
Campeonato de Portugal de 
Ralicross by Diatosta. Um 
toque sofrido logo no arran-
que para a final, impediu-o 
de lutar até ao fim e o 7º lu-
gar final foi magro pecúlio.

Nuno Araújo e o Audi A1 
S1600 encararam o Ralicross 
de Mação com a firme disposi-
ção de lutar pelas posições de 
topo da Divisão S1600, mesmo 
estando a equipa ciente de que 
esta é uma época onde o foco 
principal está na adaptação do 
piloto de Penafiel à sua nova 
“montada”.

Durante os treinos, o pi-
loto penafidelense foi “tra-
balhando a afinação do Audi 
para esta pista tão particular. 
A equipa esteve incansável 
para e tentar proporcionar o 
melhor “setup” e encaramos a 
qualificação com ambição”.

As duas mangas realizadas 
durante a jornada de sábado 
revelaram-se um desafio duro, 
próprio da divisão mais com-
petitiva do campeonato e onde 
uma dezena de pilotos se apre-
senta com reais possibilidades 
de lutar sempre pelo domínio.

Nuno Araújo terminou a 
jornada na 9ª posição. Na jor-
nada dominical o piloto do 
Audi A1 S600 rodou sempre rá-
pido e coroou esse andamento 
com uma vitória e um 3º lugar 
nas duas mangas finais de qua-
lificação, terminando esta fase 
da prova em 3º lugar, garan-
tindo uma posição na 1ª fila da 
grelha para a semifinal. Nuno 

Araújo lutou até ao fecho pela 
vitória, terminando no 2º pos-
to, rubricando a melhor volta 
da corrida e atingindo a final, 
com a reserva de um lugar na 
primeira fila da grelha para a 
corrida de todas as decisões.

Estava tudo em aberto para 
a final. Só que o infortúnio ia 
bater rapidamente à porta. 
Autor de um arranque muito 
eficaz, Nuno Araújo abordou 
a primeira curva do circuito 
com possibilidades de dispu-
tar a liderança da corrida, mas, 
logo na entrada dessa direita, 
sofreu um toque violento que 
atirou o Audi A1 S1600 para 
a barreira de terra de onde já 
não saiu. 

Foi um desfecho tão ingra-
to, quanto injusto, que deixou 
o piloto “muito desiludido, 
não apenas por mim, mas so-
bretudo pela equipa e por to-
dos quantos apoiam o nosso 
projeto. Realizamos uma boa 
partida e senti que tínhamos 
andamento para lutar por um 
bom lugar, possivelmente um 
pódio. Infelizmente, sofri um 
toque e nada pude fazer”, que-
dando-se pelo 7º lugar final.

Fica, segundo Nuno Araú-
jo, a certeza de que “somos 
cada vez mais competitivos e 
tenho a certeza de que os bons 
resultados vão aparecer e anda 
este ano, mesmo sendo uma 
época de adaptação. Quero 
agradecer a minha família, à 
minha equipa de assistência, 
à IntegraSupport e aos patro-
cinadores todo o apoio que me 
têm dado. Agora é pensar já na 
próxima corrida!”, que se rea-
lizará nos próximos dias 9 e 10 
de outubro.

Toque no arranque impede 
Nuno Araújo de lutar até ao final

O treinador do FC Paços 
de Ferreira foi o con-

vidado do Programa «Sistema 
Tático» do IMEDIATO. Jorge 
Simão esteve em estúdio com o 
jornalista Armindo Calção, em 
conversa que versou a atuali-
dade desportiva e carreira do 
técnico, de 45 anos.

Para a presente temporada, 
Jorge Simão quer que sejam “os 
resultados e a qualidade de jogo da 
equipa” a conquistar a desconfian-
ça inicial dos adeptos, sendo que 
“após uma época de sucesso”, o 
objetivo é “consolidar o Paços na 
primeira metade da classificação”.

A campanha europeia da equi-
pa foi “uma experiência que nos 
prestigiou a todos” reconhecendo 
que “era quase impossível fazer 
melhor”, frente a uma equipa tão 
poderosa como o Tottenham.

Jorge Simão respondeu ainda 
a algumas perguntas dos espeta-
dores e acabou a esclarecer uma 
situação que circulou bastante 
nas redes sociais aquando da con-
firmação do seu regresso a Paços. 
“Nunca tive qualquer gesto de 

desrespeito para com qualquer 
outro Clube e se nesse jogo [pelo 
Boavista] festejei o triunfo de for-
ma efusiva com os meus atletas e 
staff foi porque vínhamos de uma 
sequência muito difícil e quando 
acabou sentimos um «já está! con-
seguimos!», não mais do que isso. 
Em momento algum fiz um gesto 
de desrespeito para com o Paços 
e mostrem-me se tiverem provas 
em contrário”. O treinador pa-
cense até encontrou algum pa-

ralelismo com a reação tida após 
a recente vitória em Portimão. 
“Quando acabou o jogo também 
festejamos de forma efusiva por-
que sentimos a importância des-
ses três pontos, após uma série 
terrível de jogos e nunca por des-
respeito para com o Portimonen-
se ou pessoas de Portimão”.

Jorge Simão abordou ainda 
outros temas da atualidade, em 
entrevista que está disponível no 
facebook e youtube do IMEDIATO.

Pu
b
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Personalidades da nossa terra

@who_dat_j0ny

Portugal com “o maior 
número de pessoas em-
pregadas” de sempre… 

Quem proferiu 
essa afirmação?!

O ministro da economia, 
Pedro Siza Vieira… 

Ah… compreendo. Incluiu todos 
os esforços “mal empregues” 

para dizer que estamos bem… 

Sei.. ou não! 

1 – Em que zona do corpo hu-
mano é possível encontrar as 
glândulas de Bartholin:
a) Vagina
b) Cérebro
c) Carótida

2 – Bishkek é a maior cidade e 
capital de que país da antiga 
União Soviética:
a) Tajiquistão
b) Quirguistão
c) Uzbequistão

3 – Qual destas característi-
cas faciais está em falta na 
Mona Lisa:
a) Bochechas
b) Lábios
c) Sobrancelhas

4 - Qual destas companhias 
aéreas tem sede na Alema-
nha:
a) Lufthansa
b) Aeroflot
c) KLM

5 - Qual destes animais é o 
exemplo de um “antropoide”:
a) Girafa
b) Urso
c) Macaco

6 - Onde está o maior parque 
nacional da União Europeia 
e um dos maiores parques 
nacionais do mundo:
a) França
b) Guiana Francesa
c) Belize

7 – Clara Petacci era a aman-
te de que conhecido ditador:
a) Mussolini
b) Franco
c) Hitler

8 - Qual é a única forma geo-
métrica que possui linhas in-
finitas de simetria:
a) Losango
b) Círculo
c) Triângulo

Anedotas
O António acha que lhe 

roubaram a carteira, furioso 
decide ir à missa, para con-
seguir roubar alguém sem 
que desconfiem dele. 

No entanto, depois de 
ouvir o padre mudou de 
ideias, e resolve confessar as 
suas intenções a sós: 

- O que é que te fez mu-
dar de ideias, meu filho? - 
pergunta-lhe o padre. 

- Bem, durante o sermão 
sobre os 10 mandamentos, 
naquela parte do “não co-
meterás adultério”, lembrei-
-me logo onde é que ficou a 
minha carteira.

Soluções

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

Sílvia Cardoso Ferreira da 
Silva, mais conhecida por ‘Dona 
Sílvia’, nasceu na Casa da Torre, 
em Paços de Ferreira a 26 de ju-
lho de 1882, no seio de uma famí-
lia católica abastada. 

Estudou no Colégio Inglês do 
Coração de Maria, no Porto e, 
posteriormente, no Colégio das 
Doroteias, em Sardão, Vila Nova 
de Gaia. Fez a sua Consagração 
ao Sagrado Coração de Jesus e 
ao Apostolado Cristão na Capela 
das Irmãs Doroteias em Tuy, Ga-
liza, a 1 de abril de 1917.

Dinamizou várias institui-
ções, incluindo a Sopa dos Po-
bres (em Penafiel), com prio-
ridade à educação de crianças 
pobres e aos doentes, em várias 
regiões do país. Em 1921 fundou 

uma obra social - Obra Social D. 
Sílvia Cardoso, que ainda hoje 
trabalha em Paços de Ferreira, 
no apoio a jovens e crianças do 
concelho.

A 23 de agosto de 1953, em 
Paços de Ferreira, foi inaugura-
da uma estátua em sua homena-
gem pelo Cardeal Patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Cerejeira, e o 
Bispo do Porto, D. António Ferr-
reira Gomes.

Faleceu a 2 de novembro de 
1950, em Paços de Ferreira, ci-
dade onde se ergue uma estátua 
em sua homenagem. Em 2013 o 
Papa Francisco aprovou a publi-
cação do decreto que reconhece 
as ‘virtudes heroicas’ e deu-se 
início ao processo da sua beati-
ficação. 

Dona Sílvia Cardoso



Sexta-feira, 10 de setembro de 2021Última

clickEmenta do Dia!

Fim das máscaras 
na rua, com exceções

Está previsto para esta segun-
da-feira, dia 13 de setembro, o fim 
da obrigatoriedade do uso de más-
cara no exterior. Contudo, a Dire-
ção-Geral de Saúde (DGS) reco-
mendará o seu uso no exterior em 
situações de maior concentração 
populacional, caso dos recreios 
das escolas.

O Parlamento deverá seguir as 
orientações dos partidos e não de-
verá renovar a lei da obrigatorie-
dade de máscaras em espaços ex-

teriores. Mas a DGS recomendará 
o seu uso no exterior em situações 
de maior concentração populacio-
nal em contextos especiais. “Os 
recreios das escolas, os grandes 
eventos, situações de mobilidade 
em que há aglomerados”, referiu 
Graça Freitas, na Assembleia da 
República.  “Uma exceção porque 
permite contacto direto e próxi-
mo entre pessoas” e a transmis-
são do SARS-CoV-2, acrescentou 
a diretora-geral da Saúde.

Documento reúne mais de 30 propostas dos jovens socialistas 

CÓMODO E SEGURO
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.  

ADIRA JÁ 
Em www.aguasdepacosferreira.pt

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

GRATUITO
Sem qualquer custo de adesão.

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

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.
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A Juventude Socialista de 
Paços de Ferreira apresentou, 
na quinta-feira, o seu Manifes-
to Autárquico. Segundo a JS, 
este documento junta mais de 
30 propostas dos jovens socia-
listas pacenses para o concelho 
e é o primeiro alguma vez lan-
çado pela estrutura.

Na sessão, esteve presente o 
presidente da Federação Distrital 
do Porto e Secretário Geral Ad-
junto da Juventude Socialista, o 
atual presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paços de Ferreira, e re-
candidato pelo Partido Socialista, 
Humberto Brito, assim como os 
candidatos socialistas à vereação 
na Câmara Municipal e às juntas 
de freguesia.

“Motivados para colaborar 
neste projeto autárquico, o do-
cumento agrega as principais 
propostas (mais de 30 propostas) 
que os jovens socialistas têm para 
o concelho”, adiantou a JS.

Esta é a primeira vez que a JS 
de Paços de Ferreira lança um do-
cumento, encarado pela estrutu-
ra como uma “marca positiva na 
história da estrutura”.

Juventude Socialista apresenta 
Manifesto Autárquico
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