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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

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. 

Propriedade do título O Progresso-Edições e Publicidade, Lda | Sede e Redação: Rua Mosteiro de Ferreira, Edifício Alameda do Mosteiro, Loja 2, nº 52 4590-504 Paços de Ferreira | Capital 
Social 25.000 € | Contribuinte Nº 503 182 087 | Matriculada na Conservatória de Paços de Ferreira, nº 503182087 | Administração João Vasconcelos, Paulo Gonçalves (detentores de mais 
de 10% do capital da empresa) | Empresa Jornalística Nº 218412 | Publicação Periódica Nº 118413 | Depósito Legal Nº 84778/94 ISSN 1646-8538 | Periodicidade Quinzenário | Dia Saída Sex-
ta-feira | Impressão Empresa Diário do Minho - Rua de Santa Margarida, 4-A - 4710-306 Braga | Porte Pago/Assinatura Anual 20 € | Nº Avulso 1€ | Tiragem Média por Edição 2000 ex. | Estatuto 
Editorial - pode ser consultado em www.imediato.pt/ficha-tecnica | IMEDIATO Paços de Ferreira | Diretor Paulo Gonçalves - Rua Mosteiro de Ferreira, n.º 52, Edifício Alameda do Mosteiro, 
Loja 2  4590-504 Paços de Ferreira Tel. 255860960/932002050 Fax. 255860969 E-mail imediato@imediato.pt - IMEDIATO Penafiel Comunicar Penafiel, Lda  - Rua Escola do Tapado, 4560-
163 Guilhufe, Penafiel | Administração Mónica Ferreira (monicaferreira@imediato.pt). Tlm. 917360871 | Email: penafiel@imediato.pt | Redação Mónica Ferreira (monicaferreira@imediato.
pt);  Ricardo Rodrigues DEP. COMERCIAL:  Redacção - Tel.932 002 050 | Fotografia: Zé Alberto Matos, Telmo Mendes, António Brito e Ricardo Castro. | Grafismo João Eduardo Vasconcelos

Mónica Ferreira
monicaferreira@imediato.pt

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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Rio de Moinhos
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

60,73%
1.027 votos

58,43%
988 votos

59,08%
999 votos

36,55%
618 votos

36,72%
621 votos

36,13%
611 votos

0,77%
13 votos

0,83%
14 votos

0,53%
9 votos

1,30%
22 votos

1,12%
19 votos

1,18%
20 votos

1,06%
18 votos

Termas S. Vicente
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

68,68%
2.059 votos

68,38%
2.050 votos

70,68%
2.119 votos

27,62%
828 votos

25,02%
750 votos

23,08%
692 votos

1,23%
37 votos

1,90%
57 votos

1,47%
44 votos

1,03%
31 votos

0,90%
27 votos

1,60%
48 votos

1,47%
44 votos

S. Mamede
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

70,89%
672 votos

68,14%
646 votos

69,20%
565 votos

24,37%
231 votos

22,47%
231 votos

23,00%
218 votos

1,58%
15 votos

2,11%
20 votos

1,37%
13 votos

0,95%
9 votos

0,95%
9 votos

2,53%
24 votos

1,69%
16 votos

Sebolido
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

46,42%
246 votos

40,38%
214 votos

43,58%
231 votos

45,09%
239 votos

45,66%
242 votos

43,96%
233 votos

2,45%
13 votos

4,15%
22 votos

3,40%
18 votos

1,70%
9 votos

1,51%
8 votos

1,51%
8 votos

1,32%
7 votos

Valpedre
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

59,55%
602 votos

65,48%
662 votos

68,25%
690 votos

38,28%
387 votos

29,28%
296 votos

27,40%
277 votos

0,69%
7 votos

1,19%
12 votos

1,09%
11 votos

0,79%
8 votos

0,49%
5 votos

1,48%
15 votos

1,38%
14 votos

Oldrões
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

62,41%
807 votos

62,65%
810 votos

65,82%
851 votos

33,18%
429 votos

28,38%
367 votos

26,22%
339 votos

2,55%
33 votos

3,09%
40 votos

3,09%
40 votos

1,08%
14 votos

1,08%
14 votos

1,93%
25 votos

1,39%
18 votos

Rans
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

76,03%
755 votos

53,07%
527 votos

54,88%
545 votos

40,68%
404 votos

38,47%
382 votos

13,90%
138 votos

1,41%
14 votos

1,21%
12 votos

0,81%
8 votos

0,91%
9 votos

2,42%
24 votos

2,32%
23 votos

Paço de Sousa
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

48,48%
1.183 votos

52,30%
1.276 votos

56,11%
1.369 votos

44,92%
1.096 votos

36,56%
892 votos

34,10%
832 votos

3,52%
86 votos

3,93%
96 votos

3,16%
77 votos

1,72%
42 votos

1,35%
33 votos

2,21%
54 votos

2,25%
55 votos

Penafiel
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

54,24%
4.562 votos

53,44%
4.495 votos

56,40%
4.744 votos

34,43%
2.896 votos

32,60%
2.742 votos

31,39%
2.640 votos

3,28%
276 votos

2,81%
236 votos

2,15%
181 votos

3,01%
253 votos

2,40%
202 votos

3,88%
326 votos

4,05%
341 votos

3,75%
315 votos

Peroselo
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

58,86%
515 votos

65,03%
569 votos

71,31%
624 votos

22,29%
195 votos

20,57%
180 votos

2,74%
24 votos

1,71%
15 votos

0,80%
7 votos

35,89%
314 votos

6,74%
59 votos

4,91%
43 votos

1,60%
14 votos

0,57%
5 votos

Rio Mau
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

49,24%
488 votos

37,64%
373 votos

42,18%
418 votos

40,36%
400 votos

47,23%
468 votos

45,81%
454 votos

5,85%
58 votos

6,46%
64 votos

4,74%
47 votos

2,72%
27 votos

3,83%
38 votos

2,83%
28 votos

1,01%
10 votos

1,31%
13 votos

Lagares Figueira
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

64,74%
1.190 votos

66,65%
1.225 votos

69,15%
1.271 votos

32,26%
593 votos

26,93%
495 votos

25,24%
464 votos

0,71%
13 votos

0,98%
18 votos

0,49%
9 votos

1,85%
34 votos

1,69%
31 votos

1,47%
27 votos

1,20%
22 votos

Galegos
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

56,76%
898 votos

61,63%
975 votos

63,53%
1.005 votos

40,90%
647 votos

31,54%
499 votos

30,28%
479 votos

0,76%
12 votos

0,82%
13 votos

1,71%
27 votos

1,71%
27 votos

2,40%
38 votos

2,15%
34 votos

Irivo
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

78,44%
1.073 votos

71,20%
974 votos

73,43%
1.005 votos

18,06%
247 votos

20,32%
278 votos

19,59%
268 votos

2,19%
30 votos

2,56%
35 votos

1,46%
20 votos

2,12%
29 votos

1,68%
23 votos

2,05%
28 votos

2,27%
31 votos

Luzim Vila Cova
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

45,45%
454 votos

54,15%
541 votos

57,36%
573 votos

50,15%
501 votos

38,14%
381 votos

36,64%
366 votos

1,30%
13 votos

2,20%
22 votos

1,80%
18 votos

1,40%
14 votos

1,00%
10 votos

1,70%
17 votos

0,90%
9 votos

Capela
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

60,55%
422 votos

66,57%
464 votos

67,43%
470 votos

30,85%
215 votos

26,83%
187 votos

26,26%
183 votos

3,16%
22 votos

1,15%
8 votos

1,00%
7 votos

1,43%
10 votos

1,43%
10 votos

1,29%
9 votos

1,00%
7 votos

Castelões
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

62,58%
592 votos

61,84%
585 votos

62,68%
593 votos

28,75%
272 votos

28,22%
267 votos

28,65%
271 votos

6,77%
64 votos

4,33%
41 votos

3,17%
30 votos

1,16%
11 votos

1,16%
11 votos

1,69%
16 votos

1,80%
17 votos

Abragão
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

34,03%
554 votos

41,15%
670 votos

45,27%
737 votos

63,94%
1.041 votos

53,44%
870 votos

50,92%
829 votos

0,55%
9 votos

1,72%
28 votos

0,74%
12 votos

0,80%
13 votos

0,25%
4 votos

0,98%
16 votos

0,74%
12 votos

Boelhe
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

55,07%
608 votos

57,25%
632 votos

47,01%
519 votos

34,06%
376 votos

33,33%
368 votos

43,12%
476 votos

8,06%
89 votos

4,71%
52 votos

4,98%
55 votos

0,63%
7 votos

1,00%
11 votos

1,81%
20 votos

1,72%
19 votos

Bustelo
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

72,39%
554 votos

63,10%
672 votos

64,32%
685 votos

22,54%
240 votos

23,38%
249 votos

18,40%
196 votos

3,85%
41 votos

2,91%
31 votos

2,82%
30 votos

2,54%
27 votos

3,47%
37 votos

2,54%
27 votos

Fonte Arcada
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

54,07%
538 votos

56,18%
559 votos

60,70%
604 votos

42,31%
421 votos

37,59%
374 votos

33,37%
332 votos

1,31%
13 votos

1,61%
16 votos

1,61%
16 votos

1,51%
15 votos

1,21%
12 votos

0,70%
7 votos

1,01%
10 votos

*

Cabeça Santa
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

59,15%
924 votos

61,72%
964 votos

14,02%
219 votos

27,46%
429 votos

26,70%
417 votos

1,22%
19 votos

2,82%
44 votos

2,56%
40 votos

2,88%
45 votos

2,43%
38 votos

2,69%
42 votos

2,37%
37 votos

80,92%
1.264 votos

*

*

Croca
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

68,41%
719 votos

65,46%
688 votos

65,75%
691 votos

24,17%
254 votos

25,98%
273 votos

25,50%
268 votos

2,95%
31 votos

2,57%
27 votos

1,71%
18 votos

1,52%
16 votos

1,81%
19 votos

2,00%
21 votos

2,28%
24 votos

*

Duas Igrejas
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

51,85%
755 votos

55,29%
805 votos

58,79%
856 votos

43,41%
632 votos

34,82%
507 votos

33,93%
494 votos

1,92%
28 votos

3,30%
48 votos

0,96%
14 votos

1,58%
23 votos

1,58%
23 votos

2,06%
30 votos

1,72%
25 votos

*

Eja
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

67,77%
408 votos

61,30%
369 votos

62,29%
375 votos

27,41%
165 votos

31,06%
187 votos

30,07%
181 votos

2,82%
17 votos

2,99%
18 votos

2,66%
16 votos

1,00%
6 votos

1,00%
6 votos

2,16%
13 votos

2,49%
15 votos

*

Guilhufe Urrô
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

65,56%
1.563 votos

62,79%
1.497 votos

65,52%
1.562 votos

24,62%
587 votos

23,78%
567 votos

23,07%
550 votos

5,20%
124 votos

3,02%
72 votos

2,43%
58 votos

2,68%
64 votos

2,56%
61 votos

4,61%
110 votos

3,78%
89 votos

*

*

*

*

*

S. Martinho
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

60,62%
665 votos

61,13%
670 votos

63,81%
700 votos

34,91%
383 votos

30,75%
337 votos

29,26%
321 votos

1,82%
20 votos

1,55%
17 votos

1,55%
17 votos

1,37%
15 votos

1,19%
13 votos

2,55%
28 votos

2,19%
24 votos

*

Canelas
Assembleia
FreguesiaPartido

Assembleia
Municipal

Câmara
Municipal

33,31%
436 votos

48,69%
540 votos

51,04%
566 votos

58,34%
647 votos

45,63%
506 votos

45,09%
500 votos

0,45%
5 votos

1,17%
13 votos

0,90%
10 votos

0,72%
8 votos

0,36%
4 votos

2,25%
25 votos

1,53%
17 votos

Câmara
%Partido Votos Mandatos

60,51% 26.422 6

30,39% 13.506 3

1,93% 843 0

1,66% 727 0

2,17% 947 0

Assembleia
%Partido Votos Mandatos

58,17% 25.400 19

31,96% 13.955 10

2,52% 1.102 0

1,97% 860 0

2,44% 1.067 0



AtualidadeSexta-feira, 8 de outubro de 2021 5

O escritor cabo-verdiano 
Germano Almeida é o 

autor homenageado na edição 
deste ano do festival literário 
Escritaria, que vai acontecer em 
Penafiel de 27 a 31 de outubro.

Depois de Urbano Tavares 
Rodrigues, José Saramago, Agus-
tina Bessa-Luís, Mia Couto, Antó-
nio Lobo Antunes, Mário de Car-
valho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, 
Alice Vieira, Miguel Sousa Tava-
res, Pepetela, Manuel Alegre e 
Mário Zambujal, Penafiel recebe 
a Vida e Obra de Germano Almei-
da, um dos mais proeminentes 
escritores em língua portuguesa 
e Prémio Camões 2018, na 14.ª 
edição do único festival literário 
em Portugal que se dedica a ho-
menagear um escritor vivo de lín-
gua portuguesa.

Ao longo de cinco dias, a ci-
dade de Penafiel voltará a estar 
“contaminada” com literatura 
em todos os cantos e recantos, e 
das mais variadas formas. Além 
da transformação habitual da 
cidade em torno do escritor ho-
menageado e da sua obra – com 
alusões nas montras do comér-
cio local, exposições, arte de rua, 
momentos de teatro, música e 
cinema, apresentação de livros 
– o Escritaria contará ainda com 
algumas surpresas em torno da 
obra daquele que foi o vencedor 
do Prémio Camões em 2018 e da 
lusofonia. 

Em Penafiel, Germano Almei-
da vai participar em “Encontros 
com o Escritor” e vai protagoni-
zar momentos de partilha com 
os alunos de três escolas secun-
dárias do concelho de Penafiel. 
A sua vida e obra de Germano 

Almeida serão ainda o mote para 
uma conferência no Museu.

A par com o evento, no Lar-
go Padre Américo, vai decorrer o 
Espaço Livro, uma feira do livro, 
que contará com a presença do 
homenageado, que apresentará 
em Penafiel uma das suas obras.

Assim como aconteceu com 
os restantes homenageados no 
âmbito do Escritaria, Germano 
Almeida ficará eternizado na ci-
dade de Penafiel, onde terá a sua 
silhueta e uma frase da sua auto-
ria para memória futura.

Para Antonino de Sousa, Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Penafiel, “nesta edição voltamos 
a olhar para a Lusofonia, sendo o 
terceiro autor africano de língua 
portuguesa que teremos a honra 
de receber. Cada vez mais a Escri-
taria procurará convidar autores 
que habitualmente estão longe 
de nós, por razões geográficas. O 
futuro deste grande festival lite-
rário passará também cada vez 
mais pela internacionalização e 
por levar o nome Escritaria para 
fora de Portugal.”

O Testamento do Sr. Napu-
moceno da Silva Araújo, em 1989, 
foi o primeiro romance de Ger-
mano Almeida, depois de várias 
estórias publicadas na revista 
Ponto & Vírgula, assinadas com o 
pseudónimo de Romualdo Cruz. 
Seguiram-se vários livros, o últi-
mo dos quais, em 2020, O Último 
Mugido.

Escritaria em Penafiel homenageia 
Germano Almeida
Escritor cabo-verdiano foi Prémio Camões 2018

Mónica Ferreira
monicaferreira@imediato.pt

Direitos Reservados

Vida e obra do escitor cabo-verdiano em destaque

Inundação em loja origina 
troca de acusações

Igreja dos Capuchos acolhe Ver do Bago nos Santos 

O mau tempo que se fez 
sentir na madrugada do pas-
sado domingo inundou uma 
das mais antigas lojas da ci-
dade de Penafiel, provocando 
avultados prejuízos. Fausto 
Matos, proprietário da Casa 
Fausto, acusa o senhorio de 
não ter cumprido com um 
acordo judicial para repara-
ção do telhado, mas este nega 
e pondera meter uma ação ju-
dicial por difamação contra o 
arrendatário. 

Segundo Fausto Matos, o 
problema no telhado do edifí-
cio que a sua loja ocupa há 126 
anos, já se arrasta há quatro 
anos. Em janeiro deste ano, 
uma inundação levou ao en-
cerramento parcial do espaço 
e deu origem a uma providên-
cia cautelar interposta pelo co-
merciante. “Em março houve 
um acordo em tribunal em que 
o senhorio se comprometeu a 
consertar o telhado em meio 
ano e o prazo terminou no 
dia 30 de setembro”, explicou, 
acrescentando que “começa-
ram a arranjar o telhado no iní-
cio de setembro, mas ainda não 
terminaram a obra. 

Na madrugada de domingo, 
a chuva intensa que se fez sen-
tir inundou a loja e o armazém e 
obrigou o comerciante a fechar 
portas. “Fiquei com o armazém 
e as montras inundadas, roupa 
estragada e nem posso ligar a 
eletricidade”, lamentou, afir-
mando não ter condições para 
atender clientes.

O acordo assinado entre 
Fausto Matos e o senhorio 
Ilídio Correia previa a subs-
tituição do telhado até 30 de 
setembro. Previa ainda que o 
dono do imóvel arranjasse um 

espaço temporário com as mes-
mas caraterísticas da loja e na 
mesma avenida para acolher o 
comerciante durante o perío-
do de obras, assim como uma 
casa para uma idosa que habita 
no 1.º andar e que estes fossem 
avisados com 15 dias de antece-
dência do início da empreitada.

Ao Jornal IMEDIATO, Pe-
dro Correia, filho do proprie-
tário do imóvel, garantiu que 
tudo foi feito como estava de-
finido no acordo, e acusa o ar-
rendatário de não ter cumprido 
com a sua parte. “O meu pai 
quis entregar a chave de uma 
loja e de uma casa que arren-
dou por dois meses para eles e 
ele recusou-se a recebê-la”.

Mas Fausto Matos nega e 
diz que o único contacto feito 
sobre o novo espaço, foi entre 
os advogados das partes e não 
foi avisado das obras com a an-
tecedência prevista. “O advo-
gado deles ligou à minha advo-
gada a dizer que as lojas aqui na 
avenida eram muito caras”. 

Pedro Correia considera 
esta situação “lamentável”. “Só 
estão nesta situação porque 
querem. O meu pai cumpriu 
na integra o que foi decidido 
no tribunal, eles é que não qui-
seram sair”, referiu, acusando 
o inquilino de estar a atrasar 
as obras, nomeadamente pelo 
“uso abusivo” do logradouro 
anexo ao espaço comercial, 
que ocupa um local para o des-
pejo dos materiais advenien-
tes da demolição e respetivo 
transporte para vazadouro de 
obras”, concluiu.  

A família pondera agora 
agir judicialmente contra Faus-
to Matos por difamação.

A Igreja de Santo António 
dos Capuchos, em Penafiel, 
acolhe até ao dia 30 de janei-
ro de 2022 a exposição Ver do 
Bago nos Santos, a segunda 
mostra de um ciclo de três ex-
posições que celebra a relação 
material e simbólica entre a 
vinha e a paisagem cultural 
e humana dos vales do Sousa, 
Douro e Tâmega. 

Depois de Ver do Bago nos 
Mosteiros, que esteve em Baião, 
Penafiel acolhe a Ver do Bago 
nos Santos, uma exposição que 
propõe uma viagem pelas mani-
festações culturais e artísticas do 
culto aos Santos do ciclo do vinho 

para compreender de que forma a 
sua produção e consumo estão re-
lacionados com a identidade e as 
celebrações do território.

A exposição, que é promovida 
pela Rota do Românico, vai estar 
patente na Igreja de Santo Antó-
nio dos Capuchos até 30 de janei-

ro de 2022, de quinta-feira a do-
mingo, entre as 10h-13h e 14h-18h 
e a entrada é gratuita. 

Depois de Penafiel, o projeto 
segue para Lousada, com o Ver 
do Bago no Sangue, no Centro de 
Interpretação do Românico, de 
fevereiro a junho de 2022.

Mónica Ferreira
monicaferreira@imediato.pt

Fausto Matos tem o estabelecimento encerrado

Mónica Ferreira

Mónica Ferreira
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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.
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Direitos Reservados

“Petiscando” conta 
com 20 restaurantes 
Petiscos a concurso serão vendidos 
a um máximo de cinco euros

Júri vai provar petiscos a concurso

Mónica Ferreira

Mónica Ferreira
monicaferreira@imediato.pt

Arrancou em Penafiel, a 
2.ª edição do Concurso 

Gastronómico “Petiscando”. 
A iniciativa, promovida pela 
Associação Empresarial de Pe-
nafiel (AEP), em parceria com 
a Câmara Municipal e Junta 
de Freguesia de Penafiel, vai 
prolongar-se até ao dia 24 de 
outubro e conta com 20 restau-
rantes aderentes. 

“Este evento pretende pro-
mover e divulgar a gastronomia 
no nosso concelho, um concelho 
conhecido por ter bons restau-
rantes e boas unidades hotelei-
ras, o que só por si faz o sucesso 
desta iniciativa”, afirmou Nuno 
Brochado, presidente da AEP, no 
arranque do concurso que de-
correu no restaurante Dantes, na 
cidade de Penafiel.

Na sua segunda edição, a 
iniciativa conta com 20 restau-
rantes aderentes do concelho de 
Penafiel, mais cinco do que na 
edição de 2020. “A nossa ideia 
é sempre criar o embrião dos 
eventos e depois eles, com o tem-
po e o seu sucesso faz com que, 
a cada ano, mais aderentes quei-

ram participar”, explicou o pre-
sidente, acrescentando que o ob-
jetivo é “que cresça a cada ano” 
e se abra a mais restaurantes das 
freguesias do concelho.

O “Petiscando” vai permitir 
aos visitantes provarem o prato 
proposto por cada restaurante, 
a um custo nunca superior a 5 
euros. Para a edição deste ano, a 
AEP criou o Passaporte Roteiro 
Gastronómico “Petiscando” em 
Penafiel, que vai permitir que os 
visitantes dos espaços aderentes 
ganhem prémios, colecionando 
selos dos restaurantes. “O passa-
porte é para criarmos uma mar-
ca em cada evento, para que os 
participantes possam procurar 
o seu carimbo e criarem uma 
lembrança do evento”, referiu 
Nuno Brochado, explicando que 
permite uma interação entre os 
restaurantes e os visitantes, mas 
também a atribuição de prémios 
pela visita.

Foi no restaurante Dantes 
que se deu a abertura oficial do 
“Petiscando”. Pela primeira vez 
no concurso, o proprietário Rui 
Santos destacou a importância 
do evento. “É um meio que a As-
sociação Empresarial de Penafiel 

encontrou, e bem, para promo-
ver os restaurantes locais e nós 
quisemos aderir e achamos que 
saímos todos ao ganhar”.

A Câmara Municipal e a Jun-
ta de Freguesia de Penafiel, são 
parceiros da AEP no evento. “A 
primeira edição correu linda-
mente e este ano estamos con-
victos que em 2021, com a ade-
são de 20 restaurantes, será um 
grande sucesso, porque Penafiel 
é já por natureza, um destino 
gastronómico”, referiu Pedro 
Cepeda, vereador na autarquia 
penafidelense, que entende será 
uma iniciativa “meritória” para 
o relançamento da economia lo-
cal. “A expetativa é grande e es-
tamos convencidos de que vai ter 
muitos visitantes durante o “Pe-
tiscando”, concluiu, destacando 
a simbologia do dia do arranque 
do evento, o dia em que o país se 
viu liberto da maioria das restri-
ções impostas pela pandemia. 

No final do “Petiscando” se-
rão premiados os três primei-
ros classificados do “Prémio do 
Júri”. Será ainda atribuído um 
“Prémio do Público” ao petisco 
com mais gostos num álbum de 
fotografias do concurso que es-
tará presente na página de Face-
book da AEP.

Restaurantes Aderentes: Res-
taurante Rocha | Janela da Léle 
| Pizzarias Ricardo | Dantes | 
Mau Feitio Gastro | APP Café | 
Preguinho on Wheels | MiGusta 
Wine Bar | Tasquinha Tonino & 
Mila | Solar do Souto | Monja | A 
Tasca do Pingas | Campu’s Caf-
fé | Plaza Grill | La Trattoria de 
Paolo 2 | Myiced Penafiel | Ham-
burgueria da Praça Penafiel | Fi-
délis Beer Garden & Shop | Pasta 
& Basta | Cantina do IPI

A Quinta da Aveleda foi 
eleita uma das 50 melhores 
vinhas do Mundo, alcançan-
do a 19ª posição no presti-
giado ranking World’s Best. 
A lista integrava mais seis 
quintas portuguesas, mas 
no top 20 ficou a Quinta da 
Aveleda e a duriense Quinta 
do Crasto, que ficou em 16º 
lugar.

“As Melhores Vinhas do 
Mundo” é um ranking anual 
que destaca os 100 melhores 
destinos vínicos do mundo, 
nomeados por cerca de 600 es-

pecialistas em vinho, viagens e 
enoturismo. A lista de 2021 teve 
quintas de cinco continentes e 
18 países, com 17 novos nomes 
em destaque. 

Os grandes vencedores da 
edição deste ano foram vinhas 
da Argentina, Espanha e França. 
Portugal teve sete vinhas distin-
guidas, entre as quais no top 20, 
a Quinta do Crasto, Douro (16.º 
lugar) e a Quinta da Aveleda, Vi-
nho Verde (19.º lugar).

A Quinta da Aveleda si-
tua-se em Penafiel e é o maior 
produtor e exportador de vinho 
verde em Portugal, exportando 
para mais de 70 países. 

Vinhas da Quinta da 
Aveleda entre as melhores 
50 do mundo

A Repsol, ao abrigo do 
Via Verde Electric e em con-
junto com a Brisa e a EDP 
Comercial, inaugurou mais 
dois pontos de carregamento 
ultrarrápido, desta feita na 
A4, localizados nas Áreas de 
Serviço de Penafiel. 

Os dois equipamentos agora 
instalados em Penafiel– desti-
nados aos condutores de veícu-

los elétricos a circular em am-
bos os sentidos da autoestrada 
– têm ambos uma potência de 
160 kW e permitem carregar o 
equivalente a 100 kms em ape-
nas 10 minutos. 

 Atualmente, a empresa con-
ta com 24 pontos de carrega-
mento em Estações de Serviço 
da Repsol em Portugal, sendo 
que 16 de operação própria di-
vididos entre carregadores rá-
pidos e ultrarrápidos. 

Dois postos elétricos
 ultrarrápidos na A4

A Comunidade Intermuni-
cipal (CIM) do Tâmega e Sousa 
participou na quinta visita de 
estudo realizada no âmbito do 
DigiBEST – Digital Business 
EcoSystem Transformation, 
um projeto europeu na área da 
promoção da competitividade 

das PME através da sua trans-
formação digital.

A visita, que decorreu a 30 de 
setembro em formato online devi-
do à pandemia, foi organizada pela 
Svilluppo Basilicata SPA – Agência 
de Desenvolvimento Regional, 

parceiro italiano deste projeto.
O foco da visita assentou na 

apresentação de duas boas práti-
cas implementadas por entidades 
públicas e privadas da região de 
Basilicata, Itália, focadas no au-
mento da competitividade e es-
pectro de mercado das PME, atra-

vés da introdução de tecnologias 
de informação e comunicação nos 
seus negócios. 

A agenda da visita incluiu a 
participação de quatro empresas 
que operam em Basilicata, reco-
nhecidas como casos de sucesso 
de transformação digital ao nível 

dos equipamentos para a ferrovia 
e setor automóvel, com soluções 
mais sustentáveis, seguras e con-
fortáveis, mas também no audio-
visual, com uma aposta nos efeitos 
visuais digitais e nas reconstru-
ções e simulações virtuais, e ainda 
no setor agroalimentar.

Região conhece boas práticas europeias na transformação digital
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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
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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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Aplauso

M.V.P.M.V.P. M.M.M.M. Fair PlayFair Play

1º CAIO SECCO 43

2º EDSON FARIAS 42

3º SILVÉRIO 41

4º SIMÃOZINHO 37

5º ROBERTO 37

1º RUI PEDRO 2

2º ROBERTO 2

3º CAPELA 1

4º JOÃO AMORIM 1

5º

1º CAIO SECCO 0

2º LUCAS 0

3º ROBINHO 0

4º JOÃO AMORIM 1

5º ROBERTO 1

Melhor Jogador em Campo Melhor Marcador Melhor Comportamento

DestaqueDestaque
Prêmio a atribuir 

a instituições , equipas, 

atletas ou personalidades 

do concelho de Penafiel 

que durante a época 

desportiva de 20/21 se 

tenham destacado

RevelaçãoRevelação
Prêmio a atribuir 

a atletas que pela 

sua juventude e pelo 

seu desempenho sejam 

considerados uma 

revelação durante 

a época 20/21

P J V E D

1 Feirense 18 7 6 0 1

2 Rio Ave 14 7 4 2 1

3 Benfica B 14 7 4 2 1

4 FC Penafiel 13 7 4 1 2

5 Casa Pia 13 7 4 1 2

6 CD Mafra 10 7 3 1 3

7 Nacional 10 7 3 1 3

8 Ac. Viseu 10 7 3 1 3

9 GD Chaves 9 7 2 3 2

10 FC Porto B 9 7 2 3 2

11 SC Covilhã 9 7 2 3 2

12 Est. Amadora 8 7 2 2 3

13 Leixões 8 7 2 2 3

14 Trofense 7 7 1 4 2

15 Varzim 6 7 1 3 3

16 Vilafranquense 6 7 1 3 3

17 Farense 4 7 0 4 3

18 Académica 2 7 0 2 5     

FC Penafiel vence em Mafra 
e aproxima-se do topo da tabela         
Rubro-negros consolidam quarto lugar na tabela

Júlio Silva
imediato@imediato.pt

  

  
FC Penafiel 2

1Mafra

Miguel Santos
Tomás
Bura 8’
Pedro
Gui Ferreira
Inácio
Aparício 62’
Leandrinho
Andrezinho 71’
Lucas 62’ 
Rodrigo 71’

Pedro Pacheco 8’
Chano 62’
Gabriel 62’
Kikas 71’
Bruno Silva 71’

Flávio Lima

Estádio Municipal 25 de Abril

30’, 42’, 62’, 71’ e 
90+10’ 

3’, 39’ e 51’, 
89’ e 90’+1’

Caio Secco
Gonçalo 46’
Lucas 
Silvério Júnio
Edson Farias 
David Caiado
João Amorim 70’
Simãozinho 46’ 
Robinho 89’
Roberto 
Rui Pedro 70’

Ruca 46’
Zé Valente 46’
Ronaldo 70’
Feliz Vaz 70’
Ludovic 89’

63’ (g.p.)53’ (g.p.) e 
90’+7’ (g.p.) 

51’ e 73’

O Futebol Clube de Pe-
nafiel conseguiu uma 

vitória suadíssima frente ao 
Mafra por 2-1 com todos os 
golos a serem marcados de 
grande penalidade no segun-
do tempo. Com este resultado, 
a equipa penafidelense ci-
mentou-se o terceiro lugar da 
tabela classificativa, já que o 
Benfica B não entra nas con-
tas da subida, e ficou a um 
ponto do Rio Ave que ocupa o 
2.º lugar.

Nos primeiros 45 minutos de 
jogo quase só deu Mafra, com 
várias oportunidades de golo 
na baliza de Caio. Ao intervalo, 
o mister Pedro Ribeiro mudou 
a tática, retirando um central e 
colocando Zé Valente no miolo. 
Com esta mudança os rubro ne-
gros entraram melhor no segun-
do tempo e aos 52 minutos che-
garam ao golo. Numa boa jogada 

de Roberto que assistiu Robinho 
sendo este derrubado na área, o 
avançado Roberto na marca dos 
11 metros fez o golo.  

Depois do golo os penafide-

lenses continuaram a dominar, 
também devido à superioridade 
numérica depois do defesa de 
Mafra ser expulso num lance da 
grande penalidade.

Com o jogo controlado e a 
vencer, o Penafiel sofreu um 
golo devido a uma mão na área 
penafidelense de João Amorim. 
A partir do empate, a equipa de 
Mafra baixou as linhas e foi mais 
difícil entrar na área contrária. 
Mesmo assim, alguns lances de 
contra-ataque da equipa do sul, 
criaram perigo para a baliza de 
Caio Secco, mas sem serem con-
cretizados em golo.

Já nos descontos um penalti 
parecido com o que deu o golo 
ao Mafra aconteceu para o FC 
Penafiel. Roberto mais uma vez 
não tremeu e fez o 2-1 final. 

Com esta vitória e três pon-
tos conquistados, o FC Penafiel 
subiu ao 4.º lugar da tabela, um 
lugar que nas contas da subida 
representa o 3.º, já que o Benfica 
B (atualmente 4.º classificado), 
não entra para as contas da su-
bida.

O Futebol Clube de Penafiel 
passou à fase seguinte da Taça 
de Portugal, depois de vencer 
o Maria da Fonte por 0-1, com 
um golo marcado por Roberto.

O clube penafidelense encon-
trou um adversário aguerrido, 
mas conseguiu levar a melhor no 
final dos 90 minutos e passar à 

fase seguinte da Taça de Portu-
gal. O resultado foi de 0-1, com o 
golo penafidelense a ser marcado 
pelo avançado Roberto, que mar-
ca o seu segundo golo oficial pelo 
FC Penafiel, dois golos que deram 
duas passagens nas duas compe-
tições das Taças.

Foi um jogo difícil, num cam-
po pequeno, frente a uma equipa 
que até mostrou bons aponta-

mentos e que chegou à área pe-
nafidelense com perigo algumas 
vezes. Contudo foi o Penafiel que 
dominou o encontro, mas mais 
uma vez a eficácia não esteve do 
lado dos rubro negros, muita ceri-
mónia a rematar à baliza e quan-
do rematavam, a bola não levava 
a direção da baliza. Foi só no se-
gundo tempo num bom cabecea-
mento de Roberto que a equipa 

orientada por Pedro Ribeiro des-
complicou o jogo, fazendo o úni-
co golo do encontro. 

A próxima fase da competição 
está alcançada, sendo que todos 
os clubes da segunda liga passa-
ram em frente à exceção do GD 
Chaves, que perdeu com o Fel-
gueiras 1932.

Em frente na Taça de Portugal 

Júlio Silva
imediato@imediato.pt

Júlio Silva

Golos da partida marcados de grande penalidade
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A equipa que competiu no Sabugal

Direitos Reservados

Penafidelense novamente na final da competição

Direitos Reservados

Atletas conquistam
títulos de campeões 
e vice-campeões
Na Taça de Portugal e na Corrida de Montanha

A secção de Atletismo do 
Futebol Clube de Pe-

nafiel conquistou os títulos de 
Campeões Nacionais de Cor-
rida em Montanha em Femini-
nos, no Campeonato Nacional 
de Corrida em Montanha, que 
decorreu em Castro Daire no 
passado dia 3 de outubro e na 
17.ª Taça de Portugal que de-
correu no Sabugal. Em Castro 
Daire, a equipa sagrou ain-
da vice-campeã nacional em 
masculinos.  

O título de Campeão Nacio-
nal em Femininos e o de vice-
-campeão Nacional em Mascu-
linos, foi conquistado pela seção 
de Atletismo do FC Penafiel em 
Castro Daire.

Individualmente, Anabela 
Aguiar conquistou a medalha de 
bronze em Seniores Femininos 
Absolutos e Júlia Conceição al-
cançou o mesmo lugar em Vete-

ranas Femininas Absolutos.
Já na Geral Seniores Mascu-

linos, a medalha de bronze foi 
conquistada por Tiago Pereira e 
Lara Sousa conquistou a meda-
lha de prata em Infantis B Femi-
ninas. Nova medalha de bronze 
foi conquistada por Filipe Couto, 
em Juniores Masculinos.

Em Castro Daire, onde es-
tiveram em competição vários 
atletas, a secção conquistou sete 
medalhas na classificação e dois 
troféus. 

Campeões 
Nacionais no Sabugal

Na 17.ª Taça de Portugal, a 
equipa penafidelense conquis-
tou também o título de Cam-
peões Nacionais de Corrida em 
Montanha. Individualmente, 
destaque para o 2.º lugar con-
quistado em Seniores Masculi-
nos e para a conquista das me-
dalhas de bronze em Absolutos 
Femininas e em Juniores Femi-

ninas e Masculinos.
Forma vários os atletas pe-

nafidelenses que se deslocaram 
ao Sabugal para participar na 17.ª 
Taça de Portugal de Corrida em 
Montanha.

Coletivamente, a equipa con-
quistou o título de Campeões 
Nacionais. Individualmente, 
destaque para o 3.º lugar con-
quistado por Anabela Aguiar, 
em Geral Absolutos Femininas. 
neste escalão, Bebiana Soares foi 
7.º classificada, seguida de Júlia 
Conceição em 8.º lugar. Partici-
param ainda no escalão Patrícia 
Ferreira (15.º lugar), Helena Go-
mes (18.º lugar), Marina Teles 
(19.º lugar) e Júlia Soares (21.º 
lugar).

Na Geral Seniores Femini-
nos, Tiago Pereira conquistou a 
medalha de prata, corresponden-
te ao 2.º lugar. Ricardo Moreira 
foi 6.º classificado, seguido de 
Fábio Barbosa, em 7.º, e de Ma-
nuel Bessa, em 8.º.

No escalão, a equipa conquis-
tou ainda o 11.º e 18.º lugar atra-
vés das prestações de Joaquim 
Pinheiro e Mark macedo.

Na Geral Veteranos Mascu-
linos, José Vieira foi 6.º classifi-
cado.

Entre os mais jovens, desta-
que para as medalhas de bronze 
conquistadas por Lara Sousa, 
na Geral Juniores Femininas e 
por Filipe Couto, Geral Juniores 
Masculinos, medalha esta atri-
buída pelos pontos alcançados 
nas etapas do Circuito Nacional 
de Montanha.

Ainda neste escalão, Rúben 
Gomes conquistou o 3.º lugar e 
André Abreu foi 6.º classificado.

O Palmeiras, equipa bra-
sileira liderada pelo trei-
nador penafidelense Abel 
Ferreira, assegurou na ter-
ça-feira o acesso à final da 
Taça dos Libertadores, a 
“Champions” da América 
do Sul. Depois de um empate 
sem golos na receção ao Atlé-
tico Mineiro, outro empate 
(1-1) levou o “Verdão” à sua 
segunda final consecutiva 
nesta prova.

Jogando fora, a equipa co-
mandada por Abel Ferreira 
beneficiou da regra dos golos 
fora, ainda em vigor na Confe-
deração Sul-Americana de Fu-
tebol, e selou a sua passagem à 
final, na qual deverá defrontar 
o Flamengo que joga esta quar-

ta-feira com os equatorianos do 
Barcelona, possuindo uma van-
tagem de dois golos no primeiro 
jogo.

“Gostaria que as minhas 
palavras fossem para os meus 
jogadores. Eles com quem tra-
balho, eles com quem eu sofro 
e neles que confio. Já disse para 
eles que, até o final do ano, não 
os abandonava. Recusei três 
propostas porque havia traba-
lho a fazer”, disse o comandan-
te palmeirense em conferência 
de imprensa.

A qualificação para a final 
da Taça dos Libertadores ficou 
marcada ainda pela comemora-
ção do 90º jogo do penafidelen-
se ao serviço do SE Palmeiras, 
período em que somou 48 vitó-
rias, 20 empates e 22 derrotas, 
além de dois títulos: Copa do 
Brasil e Libertadores de 2020.

Palmeiras de Abel Ferreira 
novamente na final da 
Taça dos Libertadores

Clube de Escolas de Karaté 
promove ação solidária 

Direitos Reservados

O Clube de Escolas de Kara-
té de Penafiel levou a cabo uma 
ação de recolha de bens alimen-
tares. Os bens angariados com 
a iniciativa, que teve como ob-
jetivo assinalar do Dia do Ani-

mal, vão ser agora entregues ao 
Centro de Recolha Oficial de 
Penafiel.

A ação solidária foi apadri-
nhada pela vereadora Susana 
Oliveira.

Casa do Povo de Sobreira apresenta equipas 
de hóquei em patins e patinagem artística

 Casa do Povo de Sobreira 
apresentou as equipas de hó-
quei em patins e os atletas da 
secção de patinagem artística. 

Numa cerimónia na qual foi 
inaugurado o Memorial Ernesto 
Silva, em homenagem ao funda-

dor do clube, foram apresentados 
os atletas que compõem as seis as 
equipas de formação de hóquei 
em patins e as quatro turmas de 
patinagem artística, para além 
das escolinhas de patinagem e de 
hóquei em patins, num total de 
100 atletas.

Foram ainda homenagea-
dos dois atletas que iniciaram 
a formação na Casa do Povo de 
Sobreira e que se sagraram vice-
-campeões europeus em sub-17 
no Europeu realizado em Paredes 
no mês de setembro: Rafael No-
gueira e Guilherme Moreira.



Desporto14 Sexta-feira, 8 de outubro de 2021

Direitos Reservados

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
b

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
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“Caravana da Justiça” 
em Penafiel

Hospital Padre Américo, em Penafiel, com média recorde de partos

D
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Nasceram 215 bebés no mês 
de setembro, na maternidade 
do Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS), locali-
zada no Hospital Padre Amé-
rico, em Penafiel, que bateu o 
recorde de partos e contraria 
a tendência nacional.

“No primeiro semestre de 
2021, houve uma quebra, entre 
17 e 20%, no número de nasci-
mentos a nível nacional, mas 
para o CHTS, o mês de setembro 
faz prever um segundo semes-
tre bastante promissor ao nível 

da natalidade”, informa fonte 
hospitalar, acrescentando que 
“em setembro, houve vários dias 
em que foram registados 14 a 17 
partos diários. Nos meses ante-
riores a setembro, a média diária 
situava-se entre os 5 a 6 partos 
diários”. 

Em junho, último mês do 
primeiro semestre, nasceram na 
maternidade do Hospital Padre 
Américo, 174 bebés e, em setem-
bro, o número de nascimentos foi 
de 215. Entre janeiro e junho de 
2021, foram realizados 912 partos.

A maternidade do Hospital 
Padre Américo, além de ser uma 

das maiores do país, com mais 
de dois mil nascimentos anuais, 
está já a funcionar nas novas 
instalações da área materno-in-
fantil. As obras de remodelação, 
cujo valor de investimento foi de 
cerca de 155 mil euros, implicou 
a realização de obras no piso 6 e 
introdução de novos equipamen-
tos e instalações mais modernas. 
Cada quarto tem agora somente 
duas camas, o que significa uma 
melhoria do conforto e privaci-
dade para pais e bebés, aliando a 
competência técnica dos profis-
sionais ao bom acolhimento às 
novas mães e familiares.

215 bebés nascem no Padre Américo em setembro

O Sindicato dos Funcionários 
Judiciais, deu início à “Caravana 
da Justiça”, uma iniciativa que se 
prolonga até ao dia 15 de outubro e 
que passou por Penafiel esta quar-
ta-feira.

Este projeto consiste numa 
passagem por todos os Tribunais 
de Portugal continental por mem-
bros deste Sindicato, com o obje-
tivo de recolher informação sobre 
as condições de trabalho dos Ofi-

ciais de Justiça, tanto a nível de 
instalações, equipamentos e se-
gurança, como a nível de recursos 
humanos, assim como recolher 
testemunhos de vida dos Oficiais 
de Justiça, os seus percursos de 
vida, dificuldades preocupações e 
anseios.

A informação recolhida será 
entregue numa urna ao Presiden-
te da Assembleia da República, no 
próximo dia 15 de outubro.
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