
Jornal Regional: Paços de Ferreira
Periodicidade: Quinzenal

Diretor: Paulo Gonçalves
Sexta-feira 8 outubro 2021

Ano XXVI
Edição 708 

Assinatura anual: 20€
Preço de capa: 1€

Pu
b

portimpactportimpact

Produto registado na DGS

Consulte os nossos preços 

.com

P.2 e 3

P.5

PS vence 
mas perde 
vereador

Homenagem
“ao Grupo 
dos 17”

Humberto eleito 
com menos votos

Reconhecimento 
de Freamunde 

Pu
b

José Carlos Barbosa afirma que se houver vontade  
política, Linha do Vale do Sousa pode chegar 
a Felgueiras em 2030

P. 8

Atualidade

Alunos-reclusos 
vencem prémio

nacional
P. 5

Desporto

Castores  
desperdiçam pontos  

após vantagem 
P. 12

“Comboio pode 
trazer justiça 
à região”

AEPF 
vai contrair empréstimo 
de 1,7 milhões

Valor destina-se à recuperação da hipoteca do Parque de Exposições Capital do MóvelValor destina-se à recuperação da hipoteca do Parque de Exposições Capital do Móvel



2 Destaque Sexta-feira, 8 de outubro de 2021

Autarcas reconduzidos, alguns com maiorias reforçadas 
Antonino de Sousa, Alexandre Almeida e Pedro Machado reforçam votação e   ganham lugares na vereação. Humberto Brito perde vereador

Em noite eleitoral, não 
houve surpresas na 

região, nas lideranças dos mu-
nicípios. Paços de Ferreira, 
Penafiel, Paredes e Lousada 
deram um voto de confiança 
aos autarcas em funções, que 
viram reforçada a votação e 
os mandatos nos executivos 
municipais, à execção de Pa-
ços de Ferreira, concelho onde 
Humberto Brito perdeu um ve-
reador no executivo municipal 
para a oposição.

Em Penafiel, Antonino de Sou-
sa foi o grande vencedor da noite 
eleitoral. O líder da Coligação “Pe-
nafiel Quer” (PSD e o CDS-PP) 
foi reeleito para um terceiro e úl-
timo mandato tendo obtido o seu 
melhor resultado desde que foi a 
votos pela primeira vez, em 2013 
e conquistado maioria absoluta – 
26.422 votos - 60,51%. Com este 
resultado, a Coligação “Penafiel 
Quer elegeu um sexto vereador. 

Já o Partido Socialista (PS), 
que este ano foi a votos em coliga-
ção com o RIR (o partido de Vito-
rino Silva), teve o pior resultado 
dos últimos dos últimos três atos 
autárquicos. O advogado Paulo 
Araújo Correia, apresentou-se 
pela primeira vez a eleições e con-
quistou 13.506 votos – 30,93%.

Além de ter perdido em ter-
mos percentuais, o partido per-
deu ainda um vereador, ficando 
agora com três eleitos no execu-
tivo municipal.

Em Penafiel, a terceira força 
política mais votada nas eleições 
autárquicas foi o Chega. Com 
uma candidatura liderada por 
Carla Silvestre, o partido teve 947 
votos – 2,17%.

A CDU, com uma candidatura 
liderada por Bruno Sousa, con-
quistou 843 votos – 1,93%.  O par-
tido manteve os três eleitos em 
Assembleias de Freguesia, agora 
me Bustelo (2) e em Rans (1). 

Reforçada foi também a can-
didatura do Bloco de Esquerda, 
liderada por Duarte Graça, que 
teve 727 votos – 1,66%, votação 
superior à conquistada em 2017 
e 2013. 

Na região, Paços de Ferreira 
contrariou a tendência e Hum-
berto Brito teve um resultado 
pior do que há quatro anos. O 
socialista passou de 64,76% dos 
votos (em 2017) para 55,78% (em 

2021), resultado que lhe valeu a 
perda de um vereador, ficando 
agora com quatro eleitos no exe-
cutivo.

Já a candidatura social-demo-
crata de Alexandre Costa con-
quistou 33,92% dos votos, uma 
subida em relação a 2017, altura 
em que alcançou 29,03% dos vo-
tos. Com este resultado, o par-
tido elege em Paços de Ferreira 
um vereador, ficando com três 
representantes sem pelouro no 
executivo.

O PCP - com uma candidatu-
ra de João Paulo Carvalho - teve 
3,24% dos votos, à frente do Che-
ga, liderado por Cátia Santos, que 
teve 2,22%. Ludgero Pereira pelo 
CDS-PP teve 1,56%.

A tomada de posse do novo 
executivo vai acontecer no próxi-
mo dia 13 de outubro.

Em Paredes, o socialista Ale-
xandre Almeida teve 62,44% dos 
votos (50,35% em 2017) e conquis-
tou mais dois vereadores no exe-
cutivo municipal, passando assim 
de cinco para sete vereadores. 

Já o PSD e Ricardo Sousa, o 
adversário mais direto do autar-
ca reeleito que se apresentou pela 
primeira vez a eleições em coliga-
ção (com o CDS-PP), viu a sua vo-
tação cair em relação a 2017, ten-
do conquistado 25,79%. Elegeu 
dois vereadores, que vão integrar 
o executivo municipal, mas sem 
pelouro.

A candidatura liderada por 
Alexandre Almeida foi a mais vo-
tada em todas as freguesias, mes-
mo naquelas em que o PSD/CDS-
-PP venceu a Junta de Freguesia. 
O partido conquistou 13 das 18 
juntas de freguesia.

Já por Lousada, Pedro Ma-
chado foi reeleito presidente da 
Câmara Municipal, com maio-
ria absoluta 58,78% dos votos 
(53,05% em 2017). Elegeu mais 
um vereador – passando agora a 
ter cinco elementos no executivo 
municipal. O PS foi o mais eleito 
em 14 das 15 freguesias do conce-
lho e conquistou ainda mais elei-
tos para a Assembleia Municipal, 
que elegeu Lurdes Castro para 
presidente.

Em relação as juntas de fre-
guesia, o PS ganhou em nove das 
15 juntas, tendo conquistado ao 
PSD as juntas Meinedo e Nevo-
gilde. Mas perdeu Meinedo para 
o seu adversário mais direto, que 
venceu em seis juntas.
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Editorial

Vitória presente 

em corrida 

pelo futuro
Uma quinzena após a decisão 

das autárquicas é tempo de um 
balanço “a frio” sobre os prin-
cipais resultados desta consulta 
eleitoral.

Em Paços de Ferreira, mesmo 
com as convulsões internas socia-
listas e uma melhor estruturação 
competitiva e de comunicação do 
PSD, Humberto Brito impôs-se e 
conseguiu a reeleição para a pre-
sidência da Câmara Municipal. 
Uma vitória centrada na figura 
do candidato e que, por força das 
aludidas circunstâncias, foi con-
seguida com o sacrifício de um 
vereador (PS desceu para 4 e PSD 
subiu para 3) e menos 3224 votos 
nas urnas. A queda dos resulta-
dos socialistas em importantes ci-
dades do país, também teve o seu 
reflexo a nível local, onde mais do 
que a expectável vitória de Hum-
berto Brito em 2021 os resultados 
do ato eleitoral serviram para 
lançar a corrida a 2025. Nessa 
altura, o reeleito presidente da 
câmara será um dos 63 que o PS 
terá que substituir no país por li-
mite de mandato e, assim sendo, 
a questão da vitória “pessoal” já 
não se porá em Paços de Ferreira. 
Se a isso juntarmos a “natural” 
ocupação do espaço político dos 
social-democratas, a nova corri-
da já começou e promete.

Na região, o PS continuará 
a reinar em Lousada, Paredes e 
Felgueiras, permanecendo Pe-
nafiel como o bastião social-de-
mocrata do Vale do Sousa, neste 
caso em coligação com o CDS/PP. 
Antonino de Sousa não só venceu 
por larga margem como desmo-
ralizou a concorrência socialista 
ao aumentar a votação em 3.000 
votos e conquistar mais um ve-
reador (passou para 6 PSD/CDS 
e 3 PS/RIR). Uma onda laranja 
que se estendeu às assembleias de 
freguesia onde ficou mais próxi-
mo do pleno. Em Penafiel, os so-
cialistas têm um árduo trabalho 
interno pela frente, mesmo suspi-
rando com o último mandato de 
Antonino de Sousa. 
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Autarcas reconduzidos, alguns com maiorias reforçadas 
Antonino de Sousa, Alexandre Almeida e Pedro Machado reforçam votação e   ganham lugares na vereação. Humberto Brito perde vereador

Coligação "ganha" cinco juntas socialistas
A vitória da Coligação Pe-

nafiel Quer foi transversal nos 
vários órgãos autárquicos, com 
particular enfoque para as Juntas 
de Freguesia, nas quais o projeto 
liderado por Antonino de Sousa 
foi vencedor em 25 das 28 fregue-
sias do concelho.

Para a Assembleia Municipal, 
Alberto Santos, da Coligação “Pe-
nafiel Quer”, conquistou 58,17% 
menos cerca de 2% dos votos de 
Antonino de Sousa e elegeu 19 
elementos para aquele órgão. Já 
Fernando Malheiro (Coligação 
“Penafiel Unido”), teve 31,96% 
dos votos – mais 1,03% do que o 
candidato do seu partido – tendo 
elegido 10 membros.

Neste órgão acrescem às ban-
cadas os eleitos para as presidên-
cias das juntas de freguesias, que 
têm lugar por inerência do cargo 
para o qual foram eleitos.

Ainda para a Assembleia Mu-
nicipal, quer CDU (Jesus Fer-
reira), quer Chega (Pedro Pinto 
Lopes), quer BE (Ivo Barros), 
conquistaram mais votos do que 
os candidatos à Câmara – 2,52%, 
2,44%, e 1,97%, respetivamente. 

Contudo, nenhum deles conse-
guiu representação nem na Câ-
mara, nem na Assembleia Muni-
cipal.

Para as Assembleias de Fre-
guesia, a Coligação “Penafiel 
Quer” conseguiu 95 eleitos, a 
Coligação “Penafiel Unido” con-
quistou 79. Muito próximo deste 
número ficaram os movimentos 
independentes – apoiados pela 
Coligação Penafiel Quer, à exce-
ção de Sebolido que contou com 
o apoio do BE – que elegeram 73 
elementos. A CDU elegeu três 
membros. 

PS perde bastiões
Em Penafiel ocorreram algu-

mas mudanças significativas nes-
tas eleições autárquicas, a mais 
histórica das quais, a conquista 
por parte da Coligação “Penafiel 
Quer” dos bastiões socialistas.

A coligação PSD/CDS-PP ven-
ceu em 25 das 28 freguesias do 
concelho – através de candidatos 
pelo próprio partido ou de movi-
mentos independentes que apoia-
ram. Perderam para a coligação 
do Partido Socialista as fregue-

sias de Abragão, Canelas e Luzim 
Vila Cova.

Já o Partido Socialista perdeu 
para a Coligação “Penafiel Quer” 
as cinco juntas de freguesia que 
conquistou nas eleições autár-
quicas de 2017. Rio Mau (terra 
natal do candidato socialista 
Paulo Araújo Correia) e Sebolido, 
dois bastiões socialistas, foram 
conquistadas pelos candidatos 
apresentados pela coligação PSD/
CDS-PP. Nas restantes – Cabeça 
Santa, Capela e São Mamede de 
Recesinhos – os autarcas em fun-
ções, eleitos pelo PS, recandidata-
ram-se por movimentos indepen-
dentes, com o apoio da Coligação 
“Penafiel Quer” e foram reeleitos.

Foi aliás numa destas fregue-
sias – Cabeça Santa – que a Coli-
gação conseguiu o melhor resul-
tado da noite eleitoral, acima dos 
80%. Vitória esmagadora com 
resultados acima dos 70%, conse-
guiu também em Irivo, em Rans, 
em Bustelo e em São Mamede de 
Recesinhos.

O pior resultado foi conquis-
tado na freguesia de Abragão, que 
perderam para o seu adversário 

mais direto, onde conquistaram 
34,03% dos votos.

A maior votação dos socialis-
tas ocorreu em Abragão, onde o 
candidato teve 63,94% dos votos. 
Já a menor foi em Cabeça Santa, 
onde tiveram 14,02%.

O combate mais renhido acon-
teceu em Sebolido, onde a coliga-
ção “Penafiel Quer” conquistou 
apenas mais sete votos do que a 
coligação “Penafiel Unido”.

Vereadores
A coligação “Penafiel Quer” 

conquistou em noite eleitoral, 
mais um lugar na vereação.

Assim, o executivo municipal 
passa a ser composto por Antoni-
no de Sousa, Pedro Cepeda, Susa-
na Oliveira, Rodrigo Lopes, Adol-
fo Amílcar e Daniela Oliveira.

Do lado do Partido Socialista, 
estes elegeram três vereadores 
para o executivo – Paulo Araú-
jo Correia, Agostinho Soares e 
Lúcia Rocha. Contudo, serão ve-
readores sem pelouro na Câmara 
Municipal. 

 

PS de Humberto Brito perde vereador
Em Paços de Ferreira, Hum-

berto Brito teve uma vitória 
amarga, já que o resultado obtido 
nas eleições autárquicas signifi-
cou a perda de um vereador.

O atual presidente da Câmara 
Municipal, foi reconduzido para 
um terceiro e último mandato, 
mas perdeu votação face a 2017. 
Humberto Brito, que tinha con-
quistado 64,76% dos votos em 
2017, conquistou estas eleições 
55,78% dos votos dos pacenses.

Com este resultado, o exe-
cutivo municipal liderado pelo 
socialista vai contar ainda com 
Paulo Ferreira, Filomena Silva e 
Joaquim Sousa. 

Do lado do PSD, os três luga-
res serão ocupados por Alexandre 

Costa, Miguel Martins e Sílvia 
Ferreira, que serão vereadores da 
oposição, sem pelouro.

Também para a Assembleia 
Municipal, que será presidida 
pelo socialista Miguel Costa, o PS 
perdeu espaço e um membro. Do 
lado dos socialistas foram eleitos 
12 elementos, aos quais acrescem 
os sete presidentes de junta elei-
tos, que assumem o cargo por 
inerência do cargo.

O elemento que o PS perde na 
Assembleia Municipal foi conquis-
tado pelo PSD, que passa assim a 
contar com 9 membros, mais cin-
co os presidentes de junta.

Contudo, a maioria socialis-
ta está sempre assegurada, quer 
pelos eleitos para aqueles órgão, 

quer pelos lugares destinados aos 
presidentes de junta. Isto porque 
os socialistas mantiveram-se po-
der na sete juntas de freguesia 
onde foram vencedores em 2017, 
em Eiriz, Figueiró, Raimonda e 
Sanfins Lamoso Codessos com os 
mesmos protagonistas e em Car-
valhosa, Ferreira e Freamunde 
com novos rostos. 

Também do lado do PSD não 
houve mudanças, com os candi-
datos do partido às Assembleias 
de freguesia a consolidarem as 
vitórias caso de Frazão Arreiga-
da, Meixomil e Seroa, ou a serem 
os escolhidos, em caso de rostos 
novos (Paços de Ferreira e Pena-
maior).

Este cenário não deverá tra-

zer dificuldades de governação a 
Humberto Brito, que mantém a 
maioria na autarquia.

Apesar do PSD ter afirmado 
que este resultado foi "um cartão 
laranja" que a população deu ao 
autarca, este entendeu-o como 
uma "grande vitória".

Humberto Brito inicia assim 
o seu terceiro e último mandato 
frente aos destinos da autarquia, 
depois de tempos algo conturba-
dos, durante os quais existiu um 
público mau estar entre o autarca 
e alguns dirigentes da estrutura 
concelhia, estrutura esta que ain-
da não se manifestou quanto aos 
resultados obtidos pelo autarca, 
após um processo eleitoral avoca-
do pela distrital.

Paulo Gonçalves
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Os resultados das 
autárquicas nas freguesias

As autárquicas de 26 de setembro 
não trouxeram mudanças significati-
vas a nível da gestão autárquica do con-
celho. Humberto Brito e Miguel Costa 
foram os grandes vencedores nas corri-
das à Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal de Paços de Ferreira perden-
do, contudo, um mandato em cada ór-
gão para o Partido Social Democrata.

No que diz respeito às Assembleias 
de Freguesia, o Partido Socialista man-
teve a presidência de sete freguesias, 
enquanto o PSD manteve o domínio so-
bre as outras cinco freguesias. 

A CDU conseguiu representação na 
Assembleia de Freguesia de Freamun-
de, com dois mandatos. A coligação ob-
teve 18,39% dos votos na freguesia. 

Eiriz Ferreira FigueiróCarvalhosa
Assembleia

de FreguesiaPartido Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

52,98 %
1.343 votos

54,08 %
1.371 votos

37,55 %
952 votos

2,88%
73 votos

1,26 %
32 votos

1,26%
32 votos

30,97 %
785 votos

4,97%
126 votos

3,79%
96 votos

1,50 %
38 votos

1,50%
38 votos

64,34 %
1.631 votos

27,26 %
691 votos

1,34%
34 votos

3,04%
77 votos

1,10%
28 votos

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

58,73 %
848 votos

60,11 %
868 votos

37,47 %
541 votos

0,69 %
10 votos

1,45 %
21 votos

32,69 %
472 votos

0,90 %
13 votos

1,39 %
20 votos

1,59 %
23 votos

0,69 %
10 votos

65,72 %
949 votos

29,71 %
429 votos

1,11 %
16 votos

1,04 %
15 votos

0,42 %
6 votos

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

64,66 %
1.674 votos

62,42 %
1.616 votos

26,30 %
681 votos

1,85%
48 votos

1,20 %
31 votos

3,21 %
83 votos

26,61%
689 votos

1,20%
31 votos

2,67%
69 votos

1,54%
40 votos

2,20%
57 votos

65,74 %
1.702 votos

25,14 %
651 votos

1,35 %
35 votos

2,55%
66 votos

2,16 %
56 votos

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

57,40 %
877 votos

61,06 %
933 votos

35,34 %
540 votos

0,65 %
10 votos

0,79 %
12 votos

2,36 %
36 votos

30,50 %
466 votos

1,24 %
19 votos

1,05 %
16 votos

1,83 %
28 votos

1,57 %
24 votos

64,86 %
991 votos

28,21 %
431 votos

1,57 %
24 votos

1,05%
16 votos

1,31%
20 votos

Câmara Assembleia

PercentagemPartido Votos Mandatos

55,78% 17.901

33,92%

2,22%

3,24%

1,56%

10.887

714

1.039

500

4

3

0

0

0

PercentagemPartido Votos Mandatos

49,18% 15.782

37,14%

2,86%

3,75%

1,75%

11.917

585

918

1.205

560

12

9

0

0

0

Freamunde

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

46,65 %
1.999 votos

47,85 %
2.050 votos

27,02 %
1.158 votos

1,84 %
79 votos

18,39 %
788 votos

2,59 %
111 votos

25,61 %
1.097 votos

1,28 %
55 votos

2,43 %
104 votos

16,67 %
714 votos

2,36 %
101 votos

50,61 %
2.169 votos

25,87 %
1.109 votos

15,05 %
645 votos

1,96 %
84 votos

2,73 %
117 votos

Frazão/Arreigada

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

21,13 %
744 votos

34,71%
1.222 votos

68,90 %
2.426 votos

1,76%
62 votos

1,36 %
48 votos

2,39 %
84 votos

52,66 %
1.854 votos

1,62%
57 votos

3,04%
107 votos

1,68%
59 votos

2,47%
87 votos

44,96%
1.583 votos

45,75%
1.611 votos

1,42%
50 votos

2,30%
81 votos

1,85%
65 votos

Meixomil

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

35,11 %
784 votos

41,87 %
935 votos

58,35 %
1.303 votos

1,30 %
29 votos

1,84 %
41 votos

47,51 %
1.061 votos

1,61 %
36 votos

2,33 %
52 votos

1,93 %
43 votos

0,99 %
22 votos

52,37 %
1.169 votos

40,64 %
907 votos

1,43 %
32 votos

1,79 %
40 votos

0,67%
15 votos

Paços de Ferreira

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

38,04 %
1.973 votos

39,05%
2.205 votos

50,37 %
2.612 votos

3,05 %
158 votos

2,31%
120 votos

2,12%
110 votos

46,49%
2.411 votos

2,20%
114 votos

3,95%
205 votos

2,56%
133 votos

1,97%
102 votos

45,35 %
2.352 votos

45,08 %
2.338 votos

1,91%
99 votos

2,62%
136 votos

1,62%
84 votos

Penamaior

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

43,12 %
934 votos

47,32 %
1.025 votos

48,52 %
1.051 votos

1,62 %
35 votos

1,25 %
27 votos

1,57 %
34 votos

42,34 %
917 votos

1,57 %
34 votos

2,31 %
50 votos

1,48 %
32 votos

1,34 %
29 votos

56,79 %
1.230 votos

36,52 %
791 votos

1,06 %
23 votos

1,89 %
41 votos

0,78 %
17 votos

Raimonda

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

71,740 %
1.117 votos

66,58 %
1.038 votos

23,01%
359 votos

2,18%
34 votos

1,03%
16 votos

24,63 %
384 votos

1,22 %
19 votos

2,63 %
41 votos

1,54 %
24 votos

0,90 %
14 votos

68,76%
1.072 votos

23,35%
364 votos

1,15%
18 votos

2,31%
36 votos

1,28%
20 votos

Sanfins/Lamoso/Codessos

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

59,01%
1.991 votos

62,97%
2.124 votos

32,69%
1.103 votos

1,69%
57 votos

0,77%
26 votos

1,27%
43 votos

26,28%
900 votos

1,66%
56 votos

2,79%
94 votos

0,98%
33 votos

1,57%
53 votos

69,11%
2.331 votos

23,45%
791 votos

1,07%
36 votos

1,96%
66 votos

1,39%
47 votos

Seroa

Assembleia
de FreguesiaPartido Assembleia

Municipal
Câmara

Municipal

23,79%
398 votos

34,37%
575 votos

68,62%
1.148 votos

2,33%
39 votos

1,37%
23 votos

52,66%
881 votos

1,49%
25 votos

3,83%
64 votos

2,27%
38 votos

1,67%
28 votos

43,16%
722 votos

46,26%
774 votos

1,61%
27 votos

3,35%
56 votos

1,49%
25 votos

1,82%
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Reclusos vencem prémio nacional
com aplicações móveis

Um grupo de reclusos 
estudantes do Estabe-

lecimento Prisional do Vale do 
Sousa foi o grande vencedor do 
concurso nacional «Apps for 
Good», que premeia as melho-
res aplicações para smartpho-
nes ou tablets desenvolvidas 
por alunos e professores dos 
quatro cantos do país, levando 
dois dos prémios atribuídos.

Ao IMEDIATO, o diretor da 
Escola Secundária de Paços de 
Ferreira (ESPF), Valentim Sou-
sa,  escola associada do Estabe-
lecimento Prisional, explicou que  
por detrás desta conquista estão 
duas equipas de alunos-reclusos, 
que criaram, com o apoio da pro-
fessora Emerência Teixeira, as 
aplicações  «RestaurArte» e «Mo-
vel4You», ambas ligadas ao setor 
do mobiliário.

O prémio «Melhor App» foi 
atribuído ao protótipo da aplica-
ção «RestaurArte», que promove 
a comunicação entre profissio-
nais de restauro de mobiliário e 
os seus possíveis clientes, assu-
mindo ainda como objetivos a 
diminuição do consumo de re-
cursos, preservação do meio am-
biente, e a economia circular.

Já a «Movel4You» venceu o 
prémio na categoria «Cooler Pla-
net». O protótipo lança as bases 
para uma plataforma agregadora 
de fornecedores e vendedores de 
mobiliário, “invertendo o para-
digma” da compra online de mo-
biliário nos tradicionais motores 
de busca. Permite ao utilizador, 
“de uma forma rápida, segura e 
simples”, encontrar o móvel que 
deseja adquirir, sem ter de des-
pender muito tempo.

Na fase final do concurso, os 
participantes levaram um ‘pitch’ 
de venda, de forma a convencer 
os 21 jurados que analisaram as 
propostas e escolheram os ven-
cedores.

Dupla vitória
“A conquista destes prémios 

é um orgulho para a nossa esco-
la e tem um duplo sabor porque 
temos o dever de integrar estes 
alunos-reclusos na vida ativa e no 
mercado de trabalho”, defendeu o 
diretor da ESPF.

Valentim Sousa destacou o 
empenho de todos os envolvidos 
no projeto, que envolveu muito 
mais do que o desenvolvimento 
das aplicações a concurso. “Esta-
mos a falar de algo que não estava 
integrado no horário normal des-
tes alunos, houve aqui muito tra-
balho além das habituais aulas, 
mas todos se mostraram super 
motivados e confiantes no seu 
trabalho”, revela o diretor.

Com os prémios conquista-
dos, o objetivo da ESPF é não dei-
xar cair estas aplicações, divul-
gando-as em colaboração com a 
Associação Empresarial de Paços 
de Ferreira.

Alunos do Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa Breves

Direitos Reservados

Grupo venceu prémio de “Melhor App” e “Cooler Planet”

Ricardo Rodrigues
ricardo rodrigues@imediato.pt

Novo centro
de vacinação

Abriu portas esta semana 
o novo centro de vacinação 
de Paços de Ferreira. Situado 
junto à antiga Esquadra 12,  
na Rua Eng. Edgar Oliveira.

Neste novo local vai de-
correr o processo de vacina-
ção contra a gripe e também 
para a eventual terceira dose 
da vacina contra a Covid-19.

“O modelo de funciona-
mento será idêntico ao que 
existia no anterior centro de 
vacinação, tendo a capacida-
de sido ajustada para cerca 
de 600 vacinas dia”, explica a 
Câmara Municipal de Paços 
de Ferreira, na sua página, 
sublinhando que o novo cen-
tro de vacinação “arantirá 
todas as condições de con-
forto e mobilidade” tendo 
em conta as condicionantes 
do outono e inverno.

Freamunde reconhece o “Grupo dos 17” 
A Junta de Freguesia de 

Freamunde homenageou, no 
passado domingo, os 17 res-
ponsáveis pela organização do 
evento evocativo dos 300 anos 
da Feira de Santa Luzia, mais 
conhecida como a «Feira do 
Capão», que aconteceu de 13 a 
15 de 2019.

Ao IMEDIATO, o presidente 
de Junta de Freguesia, José Luís 
Monteiro, explicou que este reco-
nhecimento deveria ter aconteci-
do em 2020, tendo sido impedido 
pela pandemia.

Do grupo, 12 elementos 
pertencem a seis associações 
freamundenses (Sebastianas, Pe-
daços de Nós, Criadores de Capão 
de Freamunde, The New Party 
Makers, BTT de Freamunde, e 
Associação de Artes e Letras), 
sendo outros cinco da Junta de 
Freguesia de Freamunde, que li-
derou a organização.

“O evento foi espetacular e 
teve um impacto enorme, que só 
foi possível pela união deste gru-
po”, realçou José Luís Monteiro, 
que vai deixar ao próximo execu-
tivo a vontade de repetir o evento. 

Direitos Reservados

Entregues medalhas aos organizadores do evento

A Equipa Multidisciplinar 
de Transportes e Mobilidade 
Sustentável da CIM do Tâme-
ga e Sousa deslocou-se a Pa-
ços de Ferreira para uma visi-
ta ao terreno com o objetivo 
de analisar os impactos ine-
rentes à construção da linha 
férrea do Vale do Sousa

Segundo um comunicado 
da Câmara Municipal, o estu-
do desenvolvido para o traça-
do da linha prevê a instalação 
de duas estações no concelho, 
cujas possíveis localizações 
foram também analisadas.

“Este importante investi-
mento que se encontra ainda 
em fase de estudo continua, 
assim, a seguir o seu percur-
so, sendo a visita de hoje mais 
um passo para a concretiza-
ção do mais importante pro-
jeto, ao nível da mobilidade, 
para o nosso concelho e para 
toda a região”, considerou.

Duas estações
de comboio
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César Teles
 Agente Comercial

Teclado hcesar XII
Brisas discretas

Nuno Araújo
 Engenheiro

O rescaldo 
eleitoral

É sempre um exercício di-
fícil e desonesto dividir algo 
em apenas duas partes, duas 
formas, dois modelos. A di-
cotomia facilita-nos a forma 
como arrumamos algo nas 
nossas prateleiras mentais. 
Mas isto de, ou és uma coisa 
ou és necessariamente o opos-
to, é redutor, injusto e muitos 
exemplos poderíamos elencar 
a justificar isto que digo.

 Mas hoje apetece-me 
colocar à vossa apreciação 
uma ideia com que gosto de 
dividir as pessoas que vamos 
conhecendo, que por alguma 
razão se vão cruzando con-
nosco ao longo do nosso per-
curso.

 Algumas são verda-
deiros tsunamis, que nos atro-
pelam positivamente, com as 
quais ficamos completamente 
arrebatados e com quem que-
remos partilhar experiências, 
porque as imaginamos torna-
rem-se memoráveis.

 E outras entram na 
nossa vida como uma bri-
sa discreta, cuja frescura é 
agradável, mas que nem sa-

bemos ao certo de onde é que 
ela provém, cuja a ausência 
não notaríamos sequer, não 
daríamos pela falta.

 As primeiras são 
como uma música pop com 
aquela batida contagian-
te que nos agarra, que não 
conseguimos deixar de sentir 
a sua presença invasiva, são 
como um filme hollywoodesco 
que nos estonteia com explo-
sões e perigos iminentes que 
irrompem e desobedecem aos 
limites da tela, são como uma 
história de amor ou de ódio 
que nos prende sem exigir 
esforço interpretativo, ou são 
como um livro que explora 
os afectos e cujo o título nos 
remete para o amor próprio, 
com que inevitavelmente nos 
identificamos seja qual for a 
fase da nossa vida.

 Os segundos, são 
como um longo concerto se-
reno, que te agarra num todo 
e não apenas na apoteose de 
um “hit”, são um concerto 
sem explosões de luzes, sem 
batidas corriqueiras e sem 
corpos seminus, mas que re-

clama a nossa atenção e nos 
acomete para uma tranquili-
dade prazerosa, são como um 
filme que precisas de ver mais 
do que uma vez e a cada nova 
visualização encontras algo 
novo e incrivelmente sedutor 
nas subtilezas da trama, são 
como uma obra literária que 
não te enreda pela treslou-
cada catadupa das situações, 
mas pela introspeção que te 
reclama, pela imperativa 
identificação das camadas 
de cada personagem que nos 
embalam e estimulam a cada 
página.

 Os primeiros en-
tusiasmam, divertem, tem o 
fulgor de gerar momentos de 
grande paixão e têm a capa-
cidade de assoberbar o espaço 
e gostam da tua forma de ES-
TAR.

 Os segundos são dis-
cretos, assentam a sua ligação 
na profundidade, tocam-nos 
em recantos que habitual-
mente não nos permitimos 
expor levianamente, são den-
sos e surpreendentes e gostam 
da tua forma de SER.

Terminado o período eleitoral 
autárquico, surge o momento de fa-
zermos o balanço, num barómetro 
pós-eleitoral em que os resultados são 
factos indesmentíveis e com os quais 
podemos passar das sondagens às 
certezas.

Uma vez mais, o povo foi chamado 
às urnas e decidiu com soberania. Por 
entre algumas surpresas, próprias 
destas eleições locais, a nossa região 
confirmou o que se estava à espera, 
reconduzindo os atuais Presidentes de 
Câmara e mantendo os mesmos par-
tidos na governação e continuando 
alguns ciclos de mudança nas juntas 
de freguesia/uniões de freguesia, com 
inversões históricas em locais onde o 
domínio de uma ou de outra força po-
lítica era evidente.

Percebe-se, com clarividência, 
o reforço de votação no Partido So-
cialista, com maiorias ainda mais 
expressivas em concelhos que, nas 
últimas eleições autárquicas, assis-
tiram à alternação no poder, como 
é exemplo Felgueiras e Paredes, bem 
como naqueles que já contavam com 
governação socialista (mais ou me-
nos recente), como Lousada e Paços de 
Ferreira, neste último caso, um bas-
tião do PSD durante largos anos.

Curioso é também constatar que, 
em concelhos como Amarante, mesmo 
mantendo-se sob a liderança laranja, 
verificou-se uma aproximação evi-
dente do Partido Socialista, na Câ-
mara Municipal e na Assembleia Mu-
nicipal, sustentada em vitórias muito 
importantes nas freguesias, servindo 
de exemplo a união do centro da cida-
de – Amarante (S. Gonçalo), Madale-
na, Cepelos e Gatão.

Estes sinais, tal como aqueles que 
foram dados em concelhos como a 

Trofa e a Maia, e mesmo nas bases 
criadas em Penafiel e na Póvoa de 
Varzim, são indiciadores de que há 
esperança para o próximo ato elei-
toral autárquico do lado do Partido 
Socialista.

Na Área Metropolitana do Porto, 
em particular no distrito do Porto, 
o Partido Socialista continua a do-
minar, com excelentes resultados, 
em Gaia, Valongo, Gondomar, Santo 
Tirso e ainda em Paredes, que culmi-
naram com a recuperação da maio-
ria absoluta em Matosinhos, que vem 
reconhecer e premiar a autarca Luísa 
Salgueiro, e a vitória em Vila do Con-
de, devolvendo ao PS uma autarquia 
onde foi quase sempre poder.

Por estas razões, para além da ex-
pressividade da vitória, que resultou 
na passagem de 11 autarquias para 
12 (o que é assinalável), o Partido 
Socialista continuará a ter maioria 
na Área Metropolitana do Porto e na 
Comunidade Intermunicipal do Tâ-
mega e Sousa, afirmando a dianteira 
nas principais opções estratégicas da 
região, o que faz aumentar a respon-
sabilidade para assuntos em que a 
articulação supramunicipal se pode 
revelar decisiva para a concretização 
de projetos estruturantes.

Fica, desta forma, evidente a 
confiança e satisfação do distrito do 
Porto com as políticas autárquicas do 
Partido Socialista, que veio imprimir 
uma nova dinâmica na gestão muni-
cipal em diversos locais, muito deles 
com anos a fio de gestão social-demo-
crata, o que poderá ser um bom indí-
cio para outros municípios que ainda 
não provocaram essa mudança e que 
estarão, com certeza, expectantes re-
lativamente ao trabalho que tem sido 
desenvolvido em concelhos vizinhos.
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Linha Vale do Sousa 
pode trazer justiça à região

“Havendo vontade política, comboio 
pode chegar a Felgueiras em 2030” 

José Carlos Barbosa, é Pre-
sidente da Comissão Política do 
PS Paredes. Ferroviário de pro-
fissão, é um dos grandes mento-
res da linha do Vale do Sousa, 
um projeto sonhado pelos autar-
cas da região para melhorar a 
competitividade e acessibilida-
des do território.

- Qual é o ponto da situação 
da Linha do Vale do Sousa? 

Talvez seja melhor contextua-
lizar, este projeto começou a ser 
delineado depois de uma conversa 
entre Humberto Brito (Presidente 
da Camara de Paços Ferreira) e eu, 
sobre a possibilidade de fazer uma 
linha até Paços de Ferreira. Foi 
envolvida a Associação Comboios 
XXI, uma associação que se dedica 
à promoção da melhoria do serviço 
público de transporte ferroviário 
ao nível local, regional e nacional. 
Deste modo foram sensibilizados e 

aceitaram prontamente o desafio: 
o António Alves e o Hugo Lean-
dro, maquinistas da CP, para além 
de serem ferroviários apaixonados 
tendo ao longo da sua vida apre-
sentado propostas de importante 
valia para o desenvolvimento do 
sistema ferroviário nacional.

O primeiro estudo preliminar 
que associação comboios apresen-
tou, foi uma proposta de traçado 
até Paços de Ferreira, mas o grupo 
de trabalho considerou pouco am-
bicioso, equiparando-se a um pe-
queno ramal, e apresentou-se uma 
proposta até Felgueiras.

Coube ao Humberto Brito co-
locar na agenda política a linha 
e representar o projeto. E fê-lo 
acompanhado pelos 4 autarcas 
por onde passa a Linha, José Ma-
nuel Ribeiro- Valongo, Alexandre 
Almeida-Paredes, Pedro Machado 
- Lousada, Nuno Fonseca- Felguei-
ras. Sendo neste momento é um 
projeto apoiado por todos os Muni-

cípios da Associação de Municípios 
do Vale do Sousa e da CIM Tâmega 
e Sousa.

O que já foi feito e o que falta 
fazer?

Inicialmente, foi efetuada uma 
conferencia no dia 10 de Dezembro 
de 2018, para apresentação da pro-
posta da associação Comboios XXI 
da Linha do Vale do Sousa, onde 
os cinco Presidentes de Câmaras 
envolvidos pediram ao Governo 
que apoiasse a nova linha férrea no 
Vale do Sousa. Para além do pro-
jeto apresentado pela associação 
de comboios XXI, foi efetuado um 
estudo pela TRENMO, liderado 
pelo Professor Álvaro Costa, onde 
destaco apenas uma pequena par-
te das conclusões do estudo onde 
foi percebido claramente que esta 
linha tem viabilidade. Neste mo-
mento foi assinado um protocolo 
para a realização dos estudos de 
avaliação preliminar da viabilida-
de da Linha do Vale do Sousa, este 

protocolo envolve a Comunidade 
Intermunicipal do Tâmega e Sou-
sa (CIM do Tâmega e Sousa), a In-
fraestruturas de Portugal (IP), a 
Área Metropolitana do Porto e as 
câmaras de Felgueiras, Lousada, 
Paços de Ferreira, Paredes e Va-
longo. 

Pelo que consegui apurar não 
foi concluída a estabilização da di-
retriz do traçado, sem a qual não é 
possível determinar os tempos de 
viagem, definir os cenários para 
o Estudo de Procura e elaborar as 
estimativas de investimento para 
ser realizada a Análise Custo-Be-
nefício, para avaliar a viabilidade 
económica e social do projeto.  Até 
porque a viabilidade social e a im-
portância para um território que 
atravessa cerca de 500 mil pessoas 
é por demais evidente.

- É projeto âncora para a re-
gião?

Trata-se de um projeto estru-
Trata-se de um projeto estruturan-
te para a região e alinhado na po-
lítica europeia de transportes que 
atribui à ferrovia a espinha dorsal 
de todo o sistema de transportes, 
sendo essencial para atingir as me-
tas da neutralidade carbónica. 

- Quando pode ser realidade?
Havendo vontade política dos 

governos, em 2030 o comboio pode 
chegar a Felgueiras. Mas temos que 
pressionar para que as decisões e 
os processos sejam mais rápidos. 
Se assim não fosse na rodovia, não 
tínhamos construído 3000 km de 
autoestradas em 30 anos.

*Entrevista na íntegra em 
www.imediato.pt

As queimas e queimadas são uma das principais causas de incêndios em Portugal.
Conheça e respeite as regras e as boas práticas.
Evite coimas que podem ir até aos €60.000.

• Informe-se e peça autorização na sua Câmara Municipal, através da aplicação Queimas e Queimadas 
ou ligando para o 808 200 520.

• Tenha sempre consigo o comprovativo de autorização/comunicação para o caso de ser abordado pela GNR.
• Assegure-se que existe uma faixa limpa de vegetação à volta da zona a queimar.
• Tenha por perto um balde com água, uma mangueira ou um extintor.
• Vá sempre acompanhado e leve consigo um telemóvel.
• A inalação de fumo pode ser fatal, proteja-se com um pano húmido ou com uma máscara de fumo.
• Nunca abandone a queima ou queimada antes de estar totalmente extinta.
• Mantenha-se informado e cumpra as regras e as boas práticas.

Saiba mais na sua Junta de Freguesia, Câmara Municipal ou pelo 808 200 520 (custo de chamada local).
Aplicação - fogos.icnf.pt/queimasqueimadas

PORTUGAL CHAMA:
PEÇA AUTORIZAÇÃO PARA FAZER 
QUEIMAS E QUEIMADAS.
É OBRIGATÓRIO.

Pu
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Direitos Reservados

Fundo de investimento tem a posse da hipoteca do Pavilhão de Exposições

Recuperar hipoteca do Pavilhão de Exposições

AEPF vai contrair
empréstimo de 1,7 ME

Ricardo Rodrigues
ricardo rodrigues@imediato.pt

Região conhece boas
práticas europeias

A Associação Empresa-
rial de Paços de Fer-

reira (AEPF) aprovou, por 
unanimidade em Assembleia 
Geral, a contração de um em-
préstimo de 1.7 milhões de eu-
ros à Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo para a recupe-
ração da hipoteca do Pavilhão 
de Exposições da Capital do 
Móvel, local onde está sediada 
a associação.

De acordo com o presidente 
da AEPF, Samuel Santiago, esta é 
"a melhor solução" para a entida-
de, que já viu a sua hipoteca ser 

vendida a dois fundos de investi-
mentos distintos.

"É com o fundo de investi-
mento que detém a hipoteca que 
negociamos a dívida, que chegava 
aos dois milhões de euros com ju-
ros. Conseguimos reduzir o valor 
para 1.7 milhões, a quantia do em-
préstimo", revelou o representan-
te da AEPF.

Esta solução foi a votos jun-
to dos associados, numa Assem-
bleia Geral que decorreu no final 
do mês de setembro, tendo sido 
aprovada por unanimidade. A 21 
de outubro realizar-se-á uma nova 
assembleia, de forma a aprovar 
novamente este procedimento.

O empréstimo vai ser pago 
pela associação ao longo de 15 
anos, o que para Samuel Santia-
go, é "a melhor solução" encon-
trada, tendo sido contactados 
todos os bancos.

"O edifício não deixou de ser 
nosso, mas a hipoteca que estava 
sobre o imóvel foi vendida. Se fa-
lhássemos nos nossos pagamen-
tos podiam executá-la", explicou 
o dirigente. Segundo o mesmo, 
a AEPF "tem capacidade e segu-
rança" para assumir este emprés-
timo, prevendo para breve uma 
nova fonte de receita. "Bairro Feliz" em fase 

de votos
O concurso «Bairro Fe-

liz», lançado pelo Pingo 
Doce, entrou recentemente 
em fase de votação. Até 2 de 
novembro, os clientes podem 
escolher uma de duas causas 
apresentadas em cada loja, 
sendo financiada aquela que 
reunir o maior número de vo-
tos.

"O Programa «Bairro Feliz» 
deu voz aos vizinhos e às enti-
dades locais para inscreverem 
os projetos que gostariam de 
concretizar pelo seu Bairro e em 
prol do bem-estar da vizinhança. 
Assim, nas 81 lojas Pingo Doce do 
distrito do Porto podem ser en-

contradas causas das mais diver-
sas naturezas e especificidades, 
inscritas por instituições, entida-
des locais ou grupos de vizinhos”, 
sublinha Filipa Pimentel, Coor-
denadora Nacional do Programa 
Bairro Feliz, que só no distrito 
do Porto junta 162 causas a con-
curso. Os clientes do Pingo Doce 
terão acesso a uma Moeda Bairro 
Feliz, por cada compra igual ou 
superior a 10€, que lhes permite 
votar numa das duas causas, co-
locando essa mesma moeda no 
respetivo mealheiro de votação. 
As causas mais votadas pela co-
munidade de cada bairro serão 
anunciadas a 3 de novembro, de-
pois de se pesarem os mealheiros, 
indica a organização.

A Comunidade Intermuni-
cipal (CIM) do Tâmega e Sou-
sa participou na quinta visita 
de estudo realizada no âmbito 
do DigiBEST – Digital Busi-
ness EcoSystem Transforma-
tion, um projeto europeu na 
área da promoção da compe-
titividade das PME através da 
sua transformação digital.

A visita, que decorreu a 30 
de setembro, foi organizada pela 
Svilluppo Basilicata SPA – Agên-
cia de Desenvolvimento Regional, 
parceiro italiano deste projeto. 
Devido à pandemia de COVID-19, 
a visita decorreu em formato on-
line. 

O foco da visita assentou na 
apresentação de duas boas prá-
ticas implementadas por entida-
des públicas e privadas da região 
de Basilicata, Itália, focadas no 
aumento da competitividade e 
espectro de mercado das PME, 
através da introdução de tecno-

logias de informação e comuni-
cação nos seus negócios. 

"Além de casos de sucesso no 
tecido empresarial de Basilicata, 
estes dois exemplos revestem-se 
de interesse para outras regiões 
europeias, nomeadamente para 
o Tâmega e Sousa, pelo seu po-
tencial de replicabilidade no nos-
so território", considerou a CIM, 
em comunicado de imprensa.

A agenda da visita incluiu a 
participação de quatro empre-
sas de Basilicata, reconhecidas 
como casos de sucesso de trans-
formação digital ao nível dos 
equipamentos para a ferrovia e 
setor automóvel, com soluções 
mais sustentáveis, seguras e 
confortáveis, mas também no 
audiovisual, com uma aposta 
nos efeitos visuais digitais e nas 
reconstruções e simulações vir-
tuais, e no setor agroalimentar.

O programa DigiBEST envol-
ve entidades de cinco aíses: Le-
tónia, Noruega, Itália, Espanha e 
Portugal.

Direitos Reservados

Água da torneira é 100% segura
A água da torneira que che-

ga às casas pacenses é 100% se-
gura, aponta o Relatório Anual 
dos Serviços de Águas e Resí-
duos em Portugal, publicado 
pela Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR), com dados relativos 
ao ano passado.

Segundo o documento, em 
Paços de Ferreira a qualidade de 
água atinge o nível de "100% se-
gura". A empresa gestora, a Águas 
de Paços de Ferreira, distribui em 
2020 cerca de 5.367 metros cúbi-

cos de água por dia aos quase 39 
mil habitantes com acesso à água 
da torneira.

Nos últimos cinco anos, o 
concelho de Paços de Ferreira 
registou o valor máximo de se-
gurança em três relatórios: 2017, 
2018 e 2020. Já em 2016 contabili-
zou 99,43% e em 2019 99,51%.

Em Portugal, a percentagem 
de segurança da água canalizada 
chega aos 99%, quando em 1993 
rondava 50%, revela o artigo pu-
blicado pela ERSAR.

No ano passado, apenas 43 
concelhos em todo o país regis-

taram o índice de segurança má-
ximo. No Norte são 17 concelhos, 
entre eles Paços de Ferreira, Va-
longo e Penafiel. Já em Lousada 
este valor rondou os 99,89% e em 
Paredes os 99,29%.

"Os dados do controlo da 
qualidade de água destinada ao 
consumo humano efetuado em 
2020 confirmam que se pode 
continuar a beber a água da tor-
neira com segurança em Portugal 
Continental", concluiu a entidade 
reguladora, indicando que apenas 
Santo Tirso registou um valor de 
segurança inferior aos 95%.
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Para Dizzy, o rap “não é uma obrigação”,
mas um refúgio 

Ricardo Rodrigues
ricardo rodrigues@imediato.pt

Está a preparar um novo trabalho com várias colaborações

Manuela Bentes apre-
sentou o seu mais recente 
livro a 25 de setembro, na 
biblioteca da Escola Secun-
dária de Paços de Ferreira. 
No local onde durante mais 
de três décadas ensinou 
a obra de José Saramago, 
a professora lança agora 
uma obra para “descompli-
car” o autor.

Ao IMEDIATO, Manuela 
Bentes explicou que o prin-
cipal objetivo do seu 13º livro 
publicado, «Ainda Saramago» 
é dar a conhecer mais sobre o 
Nobel da Literatura a alunos e 
professores do ensino secun-
dário, que estudam o seu tra-
balho, e também àqueles que o 
“rejeitam” por o considerarem 
ser um autor “difícil”.

Manuela Bentes já tem “na 
gaveta” a sua próxima publi-
cação, também sobre literatu-
ra nacional, e que deverá ser 
divulgada durante o próximo 
ano.

Manuela Bentes
apresenta “Ainda 
Saramago”

Pu
b

Rapper iniciou a sua carreira há mais de duas décadas

Direitos Reservados

Cartaz

Com o rap na sua vida 
há mais de 20 anos, Di-

zzy não tem ambições de gran-
des palcos ou de fama. A mú-
sica não é uma “obrigação”, 
mas uma paixão e um meio de 
se exprimir. Agora, o rapper 
freamundense está a preparar 
um novo trabalho, «Conexão 
Explosiva», onde quer juntar 
vários artistas e continuar a 
inovar.

“A minha carreira começou 
com um feliz acidente. Na altura 
ainda andava na escola e não ouvia 
nem conhecia rap. Havia um gru-
po que começou a ouvir rap e jun-
tavam-se aos sábados para ouvir 
música e inventar letras. Foi aí que 
comecei”, contou o rapper ao IME-
DIATO, no podcast «Esquina Cria-
tiva», sublinhando que atualmente 
é o único do grupo que ainda está 
ligado a este género musical.

Dos ensaios casuais em grupo 
surgiram as primeiras músicas e 
a participação num concurso de 

música lançado por uma editora, 
que permitiu a publicação do pri-
meiro EP - «Desabafos».

“Sempre fui muito direto e 
falei de temas muito pessoais nas 
minhas músicas, transmitindo 
aquilo que sentia. A meu ver, o 
rap deve conter a nossa identida-

de e experiências, deve ser mes-
mo cru e duro”, considerou.

Hoje em dia, “felizmente ou 
infelizmente” Dizzy não faz da 
música o seu modo de vida, sendo 
bombeiro profissional, mas “re-
fugiando-se” sempre que neces-
sário no estúdio, a ouvir instru-

mentais e escrever letras.
“Nunca tive o objetivo de vi-

ver da música, mas quando sin-
to necessidade de criar algo vou 
para o estúdio sem grandes pres-
sões”, partilhou o freamundense.

Impactado pela pandemia e o 
isolamento social, Dizzy lançou 
recentemente o  EP «Colapso», 
com quatro faixas, tendo agora 
em mãos mais um EP, procuran-
do algo diferente.

“Publicar agora outro traba-
lho a solo era fazer dele só mais 
um. Assim vou juntar MC’s e ar-
tistas que admiro há vários anos, 
mas com quem não tive a oportu-
nidade de colaborar”, revelou.

Este projeto “a longo prazo” 
ainda não tem uma data de publi-
cação, mas já tem um nome. “O 
«Conexão Explosiva» é diferente 
e idealizado é muito bom. Depois 
deste projeto não tenho nenhuma 
ambição, quero fazer este e logo 
se vê”, rematou.
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Taberna Casa da Carreira
abriu em 2018 em São Mamede

A qualidade da comida e a 
simpatia de quem trabalha

D
ireitos R

eservados

Situada no número 2749 
da  Avenida de Recezinhos, em 
São Mamede de Recesinhos, a 
Taberna Casa da Carreira 
abriu portas a 28 de novem-
bro de 2018 e afirma-se cada 
vez mais como um lugar de 
excelência para uma refeição 
de qualidade, no ambiente 
tranquilo de uma pequena 
quinta.

Composta por um salão de 
festas e cinco salas mais prova-
tivas, a Taberna Casa da Carrei-
ra oferece ainda a quem a visita 
um amplo espaço exterior no 
jardim, ideal para refeições nos 
dias mais quentes.

Fábio Melo é o proprietário 
deste espaço, situado muito pró-
ximo de um acesso à autoestra-
da, que tem como especialidades 
o polvo assado, o cabrito assado 
no forno a lenha, assim como 
vários tipos de carne, entre as 
quais o tamaoki e o t-bone fres-
cos. “São duas especialidades de 

carne que nos distinguem, pois 
por norma o tamaoki e o t-bone 
são servidos maturados e nós 
optamos por servi-los frescos”, 
referiu Fábio Melo. 

Encerrado durante o período 
de pandemia, o restaurante tra-
balhou em serviço de take-away 
e home delivery, mas agora reto-
ma em pleno a sua atividade, a 
funcionar diaramente e com um 
menu executivo diário compos-
to por entradas, prato, bebida e 
café. “Agora as expetativas são 
maiores”, referiu o proprietário.

O que os distingue? “O que 
nos distingue é a qualidade da 
comida e a simpatia de quem 
aqui trabalha. Apostamos num 
serviço de proximidade, onde o 
objetivo é que o cliente se sin-
ta em casa quando vem à nossa 
casa”, concluiu.

Horário de funcionamento: 
De quarta a segunda-feira – das 

12h00 às 00h00
Descanso: Terça-feira

Novas modalidades são uma das apostas do clube

Direitos Reservados

Clube fez 71 anos em abril

“O FCPF é um dos maiores 
cartões de visita da região”

O Futebol Clube Paços de 
Ferreira é o único clube 

na região atualmente a dispu-
tar o patamar mais elevado do 
futebol nacional, a I Liga. Com 
71 anos feitos, o emblema assu-
me-se, nas palavras do seu pre-
sidente, Paulo Meneses, como 
“o maior cartão de visita do 
concelho de Paços de Ferreira” 
e uma dos maiores marcas da 
região, trazendo anualmente 
milhares de visitantes a Paços 
de Ferreira e levando o nome 
da região um pouco por todo o 
país - e além fronteiras.

“O FC Paços de Ferreira já era 
uma grande marca da região an-
tes da subida à I Liga, mas desde 
então tem vindo a cimentar-se 
neste patamar, o que eleva ainda 
mais o seu estatuto. A cada ano 

que disputamos a I Liga e mar-
camos presença em competições 
internacionais, aumentamos o al-
cance do clube e acima de tudo a 
sua credibilidade, algo, a meu ver, 
muito importante, às vezes até 
que o próprio alcance”, sustenta 
o dirigente dos Castores.

Momentos como a disputa 
de provas europeias, a presença 
em finais da Taça de Portugal, 
ou a conquista do terceiro lugar 
da I Liga na época 2012/2013 e 
consequente apuramento para a 
Liga dos Campeões são alguns 
dos episódios mais marcantes 
na história do clube, sendo, para 
Paulo Meneses, a primeira subida 
à Primeira Divisão o marco mais 
importante.

“Estes são momentos que 
fazem da nossa marca cada vez 
mais forte e presente no país”, 
considerou.

Pandemia trouxe 
“danos irreparáveis” 

No último ano ocorreu, aos 
olhos do presidente do FC Paços 
de Ferreira, um dos episódios 
mais negros na longa história do 
clube, com certos “danos irre-
paráveis” e outros que exigiram 
uma grande adaptação por parte 
da equipa e staff pacense.

“A pandemia trouxe-nos pre-
juízos gravíssimos, alguns deles 
irreversíveis, enquanto outros 
pediram soluções alternativas 
e muito empenho nosso. A ma-
nutenção dos sócios, que são o 
nosso maior ‘património’, foi um 
dos maiores desafios, porque eles 
simplesmente não podiam vir ao 
estádio com as regulamentações 
que existiam”, explicou Paulo 
Meneses.

Ultimamente, o clube tem 
ainda apostado em outras moda-
lidades, nomeadamente o futsal,  
cuja equipa já conseguiu três su-
bidas de divisão, o bilhar, moda-
lidade em que o FCPF soma cada 
vez mais títulos, e os e-sports, 
uma recente adição que dá res-
posta ao crescente aumento do 
numero de utilizadores dos jogos 
eletrónicos.

“O FC Paços de Ferreira já 
teve ciclismo e atletismo, agora 
aposta no futsal, bilhar e videojo-
gos, o objetivo passa sempre por 
espalhar a marca, manter estas 
modalidades, e recrutar atletas 
de todo o país, apostando tam-
bém seriamente na formação”, 
rematou Paulo Meneses, que faz 
parte da direção do FCPF há 21 
anos, sendo presidente do clube 
há oito.

Espaço abriu em Freamunde
Shelby’s traz novas ideias

A Shelby’s abriu recente-
mente na cidade de Freamun-
de,  fornecendo serviços de de 
barbearia e estética masculina 
e feminina, disponibilizando 
também um bar e bilhar aos 
clientes, com o objetivo de ser 
um espaço de conforto e lazer.

Além de uma barbearia, a 
Shelby’s tem também serviços 
como depilação a cera, trata-
mentos de unhas, sobrancelhas 
e maquilhagem. 

A diferença é visível também 
através da decoração do espaço. 
Ventoinhas, sacos de boxe, uma 
estante em formato de avião e 
até uma estrutura metálica de 

quatro metros no formato de 
um elefante fazem a diferença.

De terça a sexta - das 9:00 às 
20:00 horas; 

Sábado das 7:00 às 17:00 horas
Domingo e segunda - fechadoRicardo Rodrigues

ricardo rodrigues@imediato.pt

Direitos Reservados

Pu
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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

IMEDIATO Nº 708 de 08/10/2021

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

-  Telemóvel 939603844

Limpezas Domésticas

Condomínios

Comerciais e Industriais 

Final de Obras

LimpezasLimpezas  
TeiTeixeiraxeira

VENDE-SE
TOTTA URBE - EMPRESA DE 
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRU-
ÇÕES S.A., com sede na Rua da 
Mesquita, 6, 1070-238 Lisboa, 
matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa 
sob o n° 500094535 de pessoa 
coletiva, com o capital social de 
€ 250.000,00, torna público, para 
os efeitos do disposto no artigo 
1380º do Código Civil, que proje-
ta vender o seguinte prédio:

PRÉDIO

Prédio rústico composto por cul-
tura, sito em Lugar de Cocães, 
freguesia de Eiriz, concelho de 
Paços de Ferreira, descrito na 
Conservatória do Registo Pre-
dial de Paços de Ferreira sob 
o n.º 652 da freguesia de Eiriz, 
inscrito na matriz da referida fre-
guesia sob o artigo rústico 1097, 
confrontando com:
Na Caderneta Predial Rústica:
Norte: Bernardino Pinheiro e ou-

tro; 
Sul: Alcina Leão de Meireles;
Nascente e Poente: Rio;
Na Conservatória do Registo 
Predial:
Norte: Bernardino Pinto e outro; 
Sul: Alcino Leão Meireles; 
Nascente e Poente: Rio; 

Nas seguintes condições:

PREÇO: € 2.000,00 (dois mil eu-
ros)

FORMA DE PAGAMENTO: € 
2.000,00 (dois mil euros), por 
cheque visado ou bancário, no 
ato da escritura pública de com-
pra e venda.

DIA DA ESCRITURA DE COMPRA 
E VENDA: dia 26/10/2021, às 
16:00 no escritório da Solicita-
dora Carla Queiroz, sito Avenida 
Combatentes da Grande Guerra 
nº 347, 4620-141 Lousada

COMPRADOR: FRANCIS MACHA-
DO, NIF 298988518.

O exercício do direito de prefe-
rência deverá ser comunicado 
POR CARTA REGISTADA ATÉ DIA 
DEZANOVE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM, para a 
seguinte morada:

Banco Santander Totta
Avenida da Boavista, nº 3383, 

5º andar, 
4100-138 Porto

Na comunicação deverá ser in-
dicado o imóvel sobre o qual é 
exercido o direito de preferência, 
bem como ser feita prova desse 
direito. 
Para quaisquer pedidos de es-
clarecimento adicionais poderão 
contactar: 
Joana Vaz– joana.vaz@santan-
der.pt

Porto, 08 de Outubro de 2021

IMEDIATO Nº 708 de 08/10/2021

GRUPO SPORMEX

SOC. PORTUGUESA DE MONTAGEM DE ESXPOSIÇÕES,  
SEDIADA EM BRAGA (Parque Industrial de Celeirós) 

RECRUTA PARA OS SEUS QUADROS

- MOTORISTAS TIR
- MOTORISTA PESADOS
- CARPINTEIROS (com ou sem experiência)
- SERRALHEIROS 
- PINTORES
- PESSOAL SEM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

- Remuneração de acordo com a experiência demonstrada
- Entrada Imediata ou entrada após aviso prévio
- Para exercer funções em Braga ou a nível nacional
- Possibilidade de Transporte da Empresa

Enviar CV para recursoshumanos@spormex.pt
Ou ligar para: 933 527 600

M/F

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Miguel João Coelho da Costa, em representação da empresa Maroco, Lda., Presidente da 
Mesa da Assembleia-Geral da Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF), no 
uso da competência que lhe é atribuída pelos Artigos 16.º e 21.º dos Estatutos, convoca 
uma Assembleia  Geral Extraordinária para o próximo dia 21 de outubro (quinta-feira), no 
Auditório do Parque de Exposições Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, pelas 18H00 
com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto 1 - Autorizar e deliberar sobre o pedido de um financiamento de médio/longo prazo, 
no montante de 1.700.000.00 euros, junto da Caixa Central - Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo, C.R.L., NIPC 501 464 301, adiante designada por Caixa Central, subscrição 
de livrança em branco e respetiva autorização de preenchimento.

Ponto 2 - Autorizar e deliberar sobre a prestação de garantias para garantia do financia-
mento mencionado no Ponto anterior, designadamente a constituição de hipoteca e con-
signação de rendimentos, sobre o prédio urbano, sito em Rua da Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira, Nº167, freguesia de Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Paços de Ferreira sob o número 679, freguesia de 
Carvalhosa, bem como abertura e manutenção na Caixa Central de conta caução (penhor 
de depósito a prazo), no valor de € 150.000,00.

Ponto 3 - Nomeação de representantes da AEPF para a outorga dos atos necessários rela-
tivos à concessão do financiamento e constituição de garantias, mandato e demais atos e 
termos acordados com a entidade mutuante.

NOTAS:
1) Só terão direito a voto, nos pontos da ordem de trabalhos, as empresas associadas que 
tenham à data as quotas em dia;
2) Se à hora marcada não estiverem presentes pelo menos metade do número de associa-
dos, a Assembleia Geral funcionará trinta minutos mais tarde, com qualquer número de 
associados (n.º 2 do Artigo 18.º dos Estatutos).

Paços de Ferreira, 06 de outubro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Miguel João Coelho da Costa
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P J V E D

1 Benfica 21 8 7 0 1

2 FC Porto 20 8 6 2 0

3 Sporting 20 8 6 2 0

4 Estoril Praia 15 8 4 3 1

5 Portimonense 14 8 4 2 4

6 SC Braga 13 8 3 4 1

7 V. Guimarães 10 8 2 4 2

8 Boavista 10 8 2 4 2

9 Gil Vicente 9 8 2 3 3

10 CD Tondela 9 8 3 0 5

11 Paços de Ferreira 9 8 2 3 2

12 FC Vizela 8 8 1 5 2

13 Marítimo 7 8 1 4 3

14 Moreirense 7 8 1 4 3

15 Santa Clara 6 8 1 3 4

16 FC Arouca 5 8 1 2 5

17 Belenenses 4 8 0 4 4

18 FC Famalicão 3 8 0 3 5

Não foi com o sorriso 
completo nos lábios 

que o FC Paços de Ferreira 
chegou à pausa de outubro 
para a realização dos jogos das 
seleções nacionais de futebol. 
Nos dois últimos confrontos, os 
Castores cederam um indigesto 
empate caseiro com o Belenen-
ses SAD (2-2) e saíram derrota-
dos do dragão, por 2-1. Foi ape-
nas um ponto alcançado nestas 
duas partidas quando em am-
bas estiveram na posição de 
vencedores e, sobretudo com o 
Belenenses, por uma confortá-
vel margem de dois golos.

Não conseguir gerir as van-
tagens adquiridas no marcador 
tem sido uma tónica desde que 
se iniciou a temporada. Logo no 
primeiro jogo oficial o Paços es-
teve a vencer o Gil Vicente (Taça 
da Liga), mas acabou por consen-
tir o empate, eliminando depois 
a equipa barcelense na marcação 
de grandes penalidades. Já para a 
Liga, os Castores estiveram a ven-
cer em casa o Estoril, permitindo a 
reviravolta visitante (1-3), seguin-
do-se os já citados jogos com o Be-
lenenses (2-2 após 2-0) e FC Porto 
(2-1 após 0-1 a seu favor). De per-
meio, o Paços recebeu o Boavista 
para a Taça da Liga e, após estar 
a vencer ao intervalo por 1-0, per-
mitiu a reviravolta para o 2-1 final 
a favor dos axadrezados.

O mais curioso é que em gran-
de parte desses jogos o Paços até 

realizou excelentes primeiras 
partes, com um futebol vistoso e 
atraente, mas caindo a pique após 
o adversário chegar ao golo. Uma 
instabilidade emocional que tem 
custado pontos à equipa de Jorge 
Simão e que lhe podiam permitir 
estar de forma mais tranquila na 
primeira metade da tabela classi-
ficativa. Assim, os Castores che-
garam a esta pausa após a oitava 
jornada com 9 pontos amealha-
dos, o que lhes vale o 11º lugar na 
classificação.

Taça de Portugal 
a abrir

Antes do regresso da Liga, 
marcado para o dia 24 com a re-
ceção ao Arouca (15h30), o Paços 
fará a sua estreia na edição 2021/22 
da Taça de Portugal. O sorteio da 
3ª Eliminatória da prova ditou 
em sorte a deslocação ao distrito 
de Castelo Branco para defrontar 
o Águias do Moradal. A equipa 

do concelho de Oleiros disputa o 
campeonato distrital albicastren-
se e representa a freguesia do Es-
treito (que dá nome ao seu campo 
sintético), em plena Serra do Mo-
radal que é referência no nome do 
Clube. Fundado em 1978, o GD 
Águias do Moradal conta com vá-
rias presenças no Campeonato de 
Portugal e pela segunda vez irá 
defrontar um Clube da I Liga na 
Taça de Portugal, pois em 2019/20 
foi eliminado em casa pelo Vitória 
de Setúbal (0-5).

A partida com os pacenses está 
marcada para as 15h00 de domin-
go (17 outubro).

Três atletas
nas seleções

O FC Paços de Ferreira tem 
três dos seus atletas integrados em 
trabalhos de seleções nacionais de 
futebol. Stephen Eustaquio (foto) 
juntou-se à seleção do Canadá, 
que tem pela frente três jogos de 

apuramento para o Mundial 2022. 
A seleção canadiana defronta o 
México esta noite (02h40), a Ja-
maica no dia 10 (23h00) e o Pana-
má no dia 14 (00h30).

O guarda-redes Igor Vekic foi 
chamado pela seleção da Eslo-
vénia que joga hoje (8 outubro) 
frente à congénere de Malta e no 
dia 11 de outubro diante da Rússia 
(19h45), também de apuramento 
para o Mundial do Catar.

O jovem Matchoi está com a 
seleção portuguesa de Sub-19 no 
Torneio Preparatório UEFA, que 
se disputa na Eslováquia até 13 de 
outubro. Portugal perdeu com a 
seleção dos Países Baixos (3-1) na 
quarta-feira passada, seguindo-se 
o Portugal vs Alemanha (9 de ou-
tubro) e o Eslováquia vs Portugal 
(12 de outubro).

Face a estas ausências o trei-
nador Jorge Simão chamou três 
jovens atletas da equipa sub19; Mi-
guel Mota (defesa direito), Hugo 
Tavares (médio) e Pio (avançado), 
que há duas semanas trabalham 
com a equipa profissional.

 

Pausa para as seleções e para o desbloqueio mental

Castores desperdiçam pontos 
após vantagens no marcador

Telmo Mendes

Paços entra a vencer mas não segura vantagens 

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 LUCAS SILVA 7

2º ANDRÉ FERREIRA 7

3º NUNO SANTOS 7

4º EUSTAQUIO 6

5º JUAN DELGADO 6

1º ANTUNES 24

2º MARACÁS 23

3º ANDRÉ FERREIRA 22

4º NUNO SANTOS 21

5º LUIZ CARLOS 21

1º NUNO SANTOS 3

2º LUCAS SILVA 1

3º JUAN DELGADO 1

4º DENILSON 1

5º HÉLDER FERREIRA 1

Rui Sousa

Estádio da Mata Real

10’, 78’ 10’, 78’

RP 67’, JC 78’

  

  

FC Porto

Paços Ferreira 

Manuel Mota

44’ e 52’

17’, 32’, 40’ 79’ 
e 84’

16’ e 90’+5’, 
30’ e 54’

Diogo Costa
João Mário
Pepe
Iván Marcano
Wendell 83’
F. Conceição 76’
Matheus Uribe
Vitinha
Luis Díaz 89’
Evanilson 76’
Taremi

S. Oliveira 76’
Pepê 76’
Manafá 83’
Toni Martínez 89’

19’

André Ferreira
Uilton Silva 77’
Baixinho
Maracás
Antunes
Luiz Carlos 90’
Eustaquio
Nuno Santos 77’
Hélder Ferreira
Denilson Jr. 
Lucas Silva 

uan Delgado 64’
Matchoi 77’
João Pedro 77’
Ibrahim 90’

1

2

Estádio do Dragão

90’+5’
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Ricardo Rodrigues
ricardo rodrigues@imediato.pt

Ainda invicto, Freamunde
lidera na Elite Direitos Reservados

Época arrancou com derrota frente ao Rio Ave

CAP vence etapa do Torneio Luso Galaico

O SC Freamunde ainda 
não conhece o sabor da 

derrota ou do empate à quinta 
jornada da Divisão de Elite da 
Associação de Futebol (AF) do 
Porto. Na Série 4, o capão é lí-
der isolado com dois pontos de 
avanço ao Rebordosa AC.

A jogar fora de casa, frente ao 
Aliados FC de Lordelo, os capões 
levaram a melhor (1-3) e “rouba-
ram o tapete” ao Rebordosa AC, 
que liderava a tabela pelo número 
de golos marcados, distanciado 
também o Aliados FC de Lordelo, 
que contava o mesmo número de 
pontos.

O SC Freamunde lançou-se 
primeiro no marcador, aos 13’, 
através de uma conversão de 
grande penalidade de Paulo Mon-
teiro, com resposta do Aliados aos 
37’, vinda de um golo de Felipe.

Ao fim da primeira parte, Bei-
rão colocou novamente os capões 
na liderança (43’), com mais um 
golo de Paulo Monteiro a fechar o 
marcador aos 81’. 

O SC Freamunde vai enfrentar 
no domingo, às 15:00, o Sousense, 
que ocupa a quarta posição.

Eiriz vence
Já o CD Águias de Eiriz venceu   

pela primeira vez após a sua subi-
da à Divisão de Elite da AF Porto, 
numa receção ao FC Felgueiras 
1932 B.

A equipa liderada por Carlos 
“Nino” Santos foi a primeira a 
marcar,  logo nos minutos iniciais 
da partida, com um golo de Tiago 
Luís (4’). Ainda antes do fim do 
primeiro tempo chegou a resposta 
do Felgueiras, através de Alexan-
dre. Com o jogo empatado a meio 
tempo, a equipa da casa não de-
sistia de se colocar novamente em 
vantagem no marcador. O segun-
do e derradeiro golo chegou aos 
50 minutos, por Luís, que permi-
tiu às águias saborear três pontos 
pela primeira vez esta época.

O próximo adversário do 
Águias de Eiriz é o Aliados.

O Juventude Pacense / Di-
vercol disputa, no sábado, o seu 
primeiro jogo em casa nesta 
época da zona Norte do Cam-
peonato Nacional da 2ª Divi-
são Nacional de Hóquei em Pa-
tins. Frente ao CH Carvalhos, 
o emblema amarelo e verde 
quer somar os primeiros três 
pontos do campeonato, com o 
objetivo em mente de bater os 
últimos resultados obtidos.

O treinador da equipa pacen-
se, Hugo Azevedo, demonstrou-
-se confiante para o embate com 
o CH Carvalhos, a última equi-
pa que enfrentou o Juventude 
Pacense / Divercol na transata 
época. No último encontro, o JP 
venceu por 5-3.

“Temos expectativas altas 
para esta época, esperamos que 
corra de forma muito mais tran-
quila que a época passada. Quan-
to ao jogo esperamos o mesmo, 
uma equipa jovem, bem liderada, 
e com um jogo muito idêntico ao 

que tinham no ano passado”,  
prevê o técnico, à conversa com 
o IMEDIATO.

O Juventude Pacense / Diver-
col sofreu, durante as últimas 
semanas, várias alterações “ci-
rúrgicas” em cerca de metade 
do plantel, “nas zonas onde era 
necessário intervir”. Satisfeito 
com as contratações efetuadas, 
Hugo Azevedo afirma que esta 
equipa combina a juventude com 
a experiência e tem “muito po-
tencial”.

“Certamente somos os un-
derdogs, mas estamos confian-
tes no nosso trabalho”, rematou 
o treinador do Juventude Pacen-
se / Divercol.

Já Bruno Serôdio, capitão 
da equipa, esperou um “duro 
teste” o CH Carvalhos, mas de-
monstrou confiança. “Estamos a 
trabalhar muito bem. Tudo ire-
mos fazer para conseguir tentar 
a subida, mas não é o principal 
objetivo. Jogo a  jogo vamos ten-
tar conseguir o melhor resultado 
possível”, afirmou ao IMEDIA-
TO Bruno Serôdio.

A equipa de seniores mascu-
linos do Clube Aquático Pacen-
se (CAP) venceram, no fim-de-
-semana passado, a primeira 
etapa do Torneio Luso Galaico, 
prova organizada pela Asso-
ciação de Natação do Norte de 
Portugal (ANNP) e pela Fede-
ração Galega de Natação.

Nas Piscinas Municipais de 
Felgueiras, a equipa pacense so-
mou cinco vitórias nos cinco jogos 
disputados frente ao Pontevedra, 
Coruña, FOCA, Lousada XXI e 
Clube Fluvial Portuense.

No primeiro dia, o CAP venceu  

o Pontevedra por 12-9, o Coruña 
por 3-26 e o FOCA por 16-12. Já 
no segundo dia da prova, a equipa 
venceu o Lousada por 12-3 e o Flu-
vial por 14-19.

A 9 e 10 de outubro será dis-
putada a primeira fase da compe-
tição feminina, estando as segun-
das fases agendadas para o mês de 
julho do próximo ano, indicou a 
organização do evento.

Paços de Ferreira 
recebe Euro League 

Já entre 18 e 21 de novembro,  
as Piscinas Municipais de Paços 
de Ferreira vão acolher vários 

jogos da fase de grupos da Euro 
League Feminina de Pólo Aquáti-
co, considerada a principal prova 
europeia de clubes. 

 O CAP é o segundo clube 
português a organizar esta prova 
em Portugal, depois do Real Clu-
be Fluvial Portuense, e o único a 
representar o país nesta edição. 
Colocada no grupo D, a equipa 
pacense vai defrontar o Orizzon-
te Catania, oito vezes campeã, CN 
Sabadell, equipa de Espanha cinco 
vezes campeã, a equipa grega do 
Ethnikos Piraeus, e o SK Olimpia 
Kosice, considerada uma das mais 
fortes equipas da Eslóváquia.

Juventude Pacense
estreia-se em casa

Eiriz venceu pela primeira vez após a subida

Direitos Reservados

Freamundenses venceram Aliados por 1-3

Bater época anterior é objetivo

Divisão de Elite P V E D G

1 Freamunde 15 5 0 0 +8

2 Rebordosa 13 4 1 0 +15

3 Aliados 12 4 0 1 +5

4 Sousense 7 2 1 2 +7

5 AD Marco 09 6 2 0 3 +5

6 Aparecida 5 1 2 2 -1

7 Lousada 5 1 2 2 -2

8 Vila Caiz 5 1 2 2 -2

9 Águias de Eiriz 3 1 0 4 -7

10 Felgueiras B 0 0 0 5 -28

Cláudio Pereira no pódio
Cláudio Pereira esteve em 

destaque durante o passado 
fim-de-semana na quarta jor-
nada do Campeonato Portugal 
Velocidade 1300, onde foi ao 
pódio da categoria numa das 
corridas.

No domingo de manhã deu 
lugar à 1ª corrida, onde Claúdio 
Pereira “é autor dum excelente 
arranque”.

“Claúdio Pereira, depois 
duma corrida fabulosa, sempre 
na luta e nos duelos no asfalto do 
Estoril, via a bandeira de xadrez 
na 8ª posição na classificação ge-

ral, tendo feito a sua melhor volta 
em 2.10.337, ido ao pódio em ter-
mos de categoria com mais uma 
terceiro lugar”, indica o comuni-
cado. “Não corro assim há tanto 
tempo, mas confesso que esta 
corrida deu um gozo tremendo, 
pois foi lutar de principio ao fim, 
sempre com ultrapassagens, em-
purrões. Em suma, deu um gozo, 
fabuloso”, descreveu o piloto pa-
cense.

A sorte para a 2ª corrida seria 
outra, pois apenas fez uma meia 
volta por partir a manete das mu-
danças. O próximo desafio leva-
-o, no final do mês, a Portimão.
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Atleta já jogou na Primeira Liga

Fim da ligação um dia após as eleições causou revolta nos adeptos

Despedimento de Jorginho gera polémica
no Aliados FC Lordelo

 
Joaquim  Rocha, piloto 

natural de Paredes, sa-
grou-se vice-campeão na-
cional de Karting, naque-
la que foi a sua primeira 
participação entre os po-
tentes karts com caixa de 
velocidades da categoria 
X30 Super Shifter Gentle-
man.

Tornar-se piloto era um 
sonho do paredense, que 
esta temporada passou por 
pistas como Viana do Caste-
lo, Leiria, Baltar, Bombarral. 
A quinta e última jornada 
do Campeonato de Portugal 
de Karting levou-o a Bra-
ga, com um fim-de-semana 
marcado pela instabilidade 
das condições climatéricas. 

O piloto conseguiu con-
seguindo o 3.º lugar na man-
ga de qualificação de sábado 
e depois o 2.º posto na pri-
meira Final. No domingo, 
conseguiu novo 3.º lugar na 
manga de qualificação e de-
pois foi obrigado a abando-
nar a Final, devido à quebra 
de um suporte no seu kart, 
apurando-se vice-campeão.

Jorginho Sousa foi des-
pedido do Aliados FC 

Lordelo a 27 de setembro, um 
dia após as eleições autárqui-
cas. O clube invocou a falta “de 
condições para a continuidade 
[do jogador] no grupo de traba-
lho”, mas o atleta questionou os 
motivos desta decisão.

“A direção do clube passou a 
tarefa de me despedir ao treina-
dor, que me deu um conjunto de 
justificações que eram claramen-
te mentira. Fui imediatamente 
pedir um esclarecimento à dire-
ção, e quando levantei as justifi-
cações que me tinham sido dadas, 
acabaram por me dizer o exato 
oposto daquilo que o treinador 
me tinha dito”, explicou ao IME-
DIATO.

O anúncio do despedimento 
recebeu inúmeras reações nega-
tivas por parte da massa adepta. 
O emblema tinha anunciado, em 
julho, a renovação do contrato 
do atleta, descrevendo-o como 
“um dos capitães, uma referência 
dentro e fora de campo. Um dos 
nossos!”.

O atleta lordelense indicou  ao 
IMEDIATO que desde que anun-
ciou o seu apoio à candidatura do 
Movimento Juntos Por Paredes 
à Junta de Freguesia de Lordelo, 
encabeçada pelo seu familiar Joa-
quim Mota, sentiu “uma mudan-
ça” no tratamento recebido por 
parte da direção do clube. Vários 
membros da direção do clube, in-
clusive o presidente, Filipe Car-
neiro, anunciaram publicamente 
o seu apoio à recandidatura de 
Nuno Serra, pelo PSD / CDS-PP, 
para a liderança da Assembleia de 
Freguesia.

Nuno Serra foi reeleito com 
42,27% dos votos, enquanto o 
Partido Socialista obteve 27,03%, 
aparecendo na terceira posição 
o Movimento «Juntos Por Pare-
des», com 22,09%.

“Não posso dizer que o despe-
dimento foi por causa disto, não 
saiu essa justificação da boca dos 
membros da direção. Mas a con-
junção de todos os fatores leva a 
crer que se calhar tem mesmo que 
ver com a política”, afirma o fute-
bolista que ambicionava terminar 
a sua carreira com o emblema lor-
delense ao peito.

“Decisão desportiva 
tornada política”

Ao IMEDIATO, o presidente 
do clube afirmou que o despedi-
mento “foi uma decisão despor-
tiva tornada política” e tomada 
pela equipa técnica. O dirigente 
revelou ter recebido várias amea-
ças após o anúncio da decisão, 
mas que esta foi tomada para 
“bem do clube”.

“Já há mais de um mês que 
a equipa técnica demonstrava o 
seu desagrado com o desempe-
nho do jogador, mas sempre ten-

tamos apaziguar a situação. Esta 
segunda-feira, o treinador disse 
que não queria contar mais com 
o Jorginho porque não estava em 
sintonia e comprometido com os 
objetivos do clube”, explicou.

Assim, o clube decidiu cessar 
o vínculo com o atleta, ainda que 
o timing do despedimento “nada 
tenha que ver com política”. “Eu 
giro o clube conforme os timings 
desportivos e não políticos. Estou 
na política há 20 anos e há oito no 
clube, mas nunca confundi situa-
ções”, sustentou Filipe Carneiro 
ao IMEDIATO.

Pu
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Joaquim Rocha
é vice-campeão

Breves
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Personalidades da nossa terra

@who_dat_j0ny

Governo quer limitar 
contratos de trabalho 
temporário a quatro 
renovações… 

E quanto aos mandatos 
dos ministros no Governo?

Bem… esses 
continuam ilimitados!

Não percebo… a maioria 
deles também não passa 
lá de forma temporária?!

1 – De que país é o “surström-
ming”, alimento que consiste 
em peças de arenques do Bál-
tico fermentados em salmou-
ra:
a) Suécia
b) Noruega
c) Lituânia

2 – Que grupo do aves é tam-
bém chamado de “parlamen-
to”:
a) Corvos
b) Abutres
c) Corujas

3 – Qual das missões da Apol-
lo foi a primeira a pousar 
pessoas na lua:
a) 10
b) 11
c) 12

4 - Qual o famoso prato japo-
nês que é composto por ma-
carrão e caldo:
a) Sashimi
b) Nori
c) Lámen

5 - Qual das seguintes perso-
nalidades ficou famosa como 
fabricante de pianos:
a) Antonio Stradivari
b) Henry Steinway
c) Carl Zeiss

6 – Qual o significado da lo-
cução francesa “savoir-fai-
re”, utilizada por outras cul-
turas:
a) Adequação Social
b) Novo Rico
c) Sabor amargo

7 – Sergei Rachmaninoff era 
um virtuoso em qual destes 
instrumentos:
a) Piano
b) Violoncelo
c) Violino

8 - As Cataratas do Iguaçu 
estão na fronteira de quais 
dois países:
a) Canadá e EUA
b) Brasil e Argentina
c) Colombia e Venezuela 

Joãozinho foi preso.
Na delegacia ele disse:
- Ou vocês me soltam 

ou vou chamar o meu 
irmão da assembleia de 
Brasília, a minha irmã 
promotora e o meu pai 
procurador.

Então ele foi solto.
Quando já estava no 

portão, um policía per-
guntou-lhe:

- Joãozinho, expli-
ca-me essa história dos 
seus parentes.

- É que meu irmão é 
da Assembleia de Deus, 
a minha irmã é promoto-
ra da Avon e o meu pai é 
procurador de emprego!

Soluções

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

Fernando Manuel Torres 
Matos de Vasconcelos, foi o pri-
meiro presidente da Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira, 
eleito após o 25 de abril, tendo 
sido sucessivamente reeleito du-
rante quatro mandatos conse-
cutivos, até 1988, altura em foi 
nomeado Governador Civil do 
Porto, funções que exerceu em 
1988 e 1989. 

Médico de profissão, foi eleito 
presidente da Assembleia Munici-
pal de Paços de Ferreira em 1993, 
cargo que ocupou durante três 
mandatos consecutivos.

Natural de Freamunde, em 
Paços de Ferreira, Fernando Vas-
concelos foi uma das figuras de 
destaque da luta política contra o 

regime do Estado Novo, tendo sido 
fundador da Frente Democrática. 
Militante do PPD logo após a cons-
tituição do partido, logo em 1974, 
foi depois presidente da Assem-
bleia Distrital do PSD e presidente 
da Assembleia Geral dos Municí-
pios do Vale de Sousa. Foi ainda 
deputado (de 1985 a 1987) e Delega-
do de Saúde do concelho de Paços 
de Ferreira e diretor dos Centros 
de Saúde de Paços de Ferreira e 
Freamunde. Fez parte de várias 
coletividades do concelho pacense.

Por ocasião do 181 º Aniversário 
do Concelho de Paços de Ferreira, 
em 2017, o ex-autarca foi distingui-
do pelo Município com a medalha 
de honra municipal, grau ouro. 
Fernando Vasconcelos faleceu a 12 
de julho de 2019 com 87 anos.

Fernando Vasconcelos
Direitos Reservados



Sexta-feira, 8 de outubro de 2021Última

clickO guarda-contentores!

215 bebés nasceram 
no CHTS em setembro

A maternidade do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS), localizada no Hos-
pital Padre Américo, em Pe-
nafiel, alcançou, em setembro, 
uma média recorde de partos. 
Na unidade hospitalar nasce-
ram 215 bebés.

Em setembro, houve vários 
dias em que foram registados 14 

a 17 partos diários. Nos meses an-
teriores a setembro, a média diá-
ria situava-se entre os 5 a 6 partos 
diários. Em junho, último mês do 
primeiro semestre, nasceram 174 
bebés e, em setembro, o número 
de nascimentos foi de 215. Entre 
janeiro e junho de 2021, foram 
realizados 912 partos.

A maternidade é uma das 
maiores do país, registando mais 
de dois mil nascimentos anuais.

Festival vai dinamizar 15 atuações ao longo de quatro dias

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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O IbériumCafés Walk & 
Dance, festival de música 
apoiado pela empresa pacen-
sede comercialização de café, 
está de volta de 28 a 31 de outu-
bro com 15 concertos de bandas 
nacionais e locais, espalhados 
por vários pontos da cidade de 
Freamunde.

Já é conhecido o cartaz da 
sexta edição do evento, organi-
zado pela associação The New 
Party Makers.

Little Friend vai dar o ponta-
pé de saída ao festival musical, 
a 28 de outubro. No dia seguin-
te seguem-se quatro concertos, 
de Rumours, The Elegant Swan, 
X-Wife e Mira Quebec.

A 30 de outubro vão ser cinco 

as atuações na cidade freamun-
dense: Ena B, Foque, White Haus, 
Sensible Soccers e Electric Man.

O último dia do IbériumCa-
fés Walk & Dance vai contar com 
outros cinco momentos musicais: 
Bia Maria, Bug, Twist Connec-
tion, Paus e Cano Guru.

Os bilhetes estão disponíveis 
através da Ticketline, através de 
passe geral ou entrada diária.

Walk & Dance de 28 a 31 de outubro
em Freamunde
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