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JORNAL FUNDADO EM 1931

António Carlos Ferreira
substitui Delfim Cruz no comando dos B.V. Baltar

ALUNOS DA SECUNDÁRIA DE BALTAR FIZERAM GREVE  
“CONTRA FALTA DE CONDIÇÕES”  PÁG. 10

“Juntos na Insuficiência Cardíaca”  
reuniu doentes, familiares e profissionais 

no Hospital Padre Américo PÁG. 6

Rota do Românico  
quer captar  
turistas asiáticos
PÁGS. 12 E 13

PROTEÇÃO CIVIL.Novo comandante será apresentado nos próximos dias. Corporação 
comprou plataforma mecânica para funcionar como autoescada. Bombeiros da EIP termi-
naram contrato. PÁG. 11
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

N
o dia-a-dia da nossa vida, cruzamos 
com pessoas, até nossas conheci-
das, sem sabermos bem do valor 

delas quanto aos seus feitos, ao seu passado 
profissional, à sua entrega ao serviço do próxi-
mo e sem serem reconhecidos pelos seus méri-
tos. Vivemos uma vida a correr e quase não 
olhamos para o lado. No sábado passado, ao sair 
da atividade com os Escuteiros, recordei-me de 
alguém que merece este Tributo que hoje lhe 
quero prestar. Trata-se de Emídio Abreu Vieira, 
pai e tio de dois extraordinários Escuteiros de 
longa data, o João Vieira, funcionário da Câma-
ra Municipal de Paredes e do António Crespo, 
jornalista. Nasceu em Cête em 1938, fazendo 
parte de um grupo de sete irmãos, cinco dos 
quais se tornaram bombeiros como o seu pai. 
Desde muito jovem vestiu a farda de bombeiro, 
bem como vestiu a camisola de futebol local. Ele 
e dois irmãos faziam parte da defesa. Eram cra-
ques e, segundo versão, “ninguém passava”. Co-
mo tal foi parar ao Sport Comércio e Salgueiros. 

Entretanto, ainda jovem empregou-
-se na Serração de Cête. Mas ser car-
pinteiro não era do seu gosto. Gosta-
va de ser mecânico e foi aprender, 
passando depois como adulto profis-
sional pela empresa têxtil A. Laranjo. 
Daí foi requisitado para os quadros 
do Jornal de Notícias, onde perma-
neceu durante 33 anos como mecâ-
nico e lubrificador das impressoras rotativas 
duplas de três andares e com 30 toneladas de 
peso. Foi um profissional a sério. Como bombei-
ro, integrava uma equipa com os irmãos e o pai, 
deixando a sua mãe em sobressalto. Tocava a 
sirene e a sua casa ficava logo semivazia, dei-
xando a sua mãe a rezar. Fez parte do combate 
ao incêndio da Pensão Telstar, em 01/12/1959, 
em conjunto com os Bombeiros de Paredes. De 
forma arrojada, subiu ao primeiro andar da Pen-
são com outro bombeiro, o Sr. António Enes, de 
Paredes e os dois, debaixo das chamas, salva-
ram a vida a uma criança com deficiência, que já 

estava em situação difícil. Curiosa-
mente, passados uns anos, os dois 
bombeiros vieram a ser cunhados 
e os filhos de ambos foram Escutei-
ros. A farda e a aventura estava-
-lhes no sangue. O Sr. Emídio 
Abreu Vieira não se ficava pelo 
serviço profissional, e participava 
no bem com serviço ao próximo, 

dentro das suas possibilidades de tempo dispo-
nível e oportuno. Assim, após a sua reforma, 
para além de dedicado à leitura, era voluntário 
na Casa do Gaiato em Beire, obra do P.e Améri-
co, que chegou a conhecer na sua meninice, e 
pela qual se apaixonou. Surpreendentemente, 
foi vítima de doença grave e após dois meses 
partiu, em Abril de 2018, deixando profundas 
saudades à família, aos imensos amigos e a 
quem de perto o conhecia, como uma pessoa 
delicada, bom marido e bom pai. Acreditamos 
que repousa na mansão dos bondosos, aben-
çoado pelo Criador.

Emídio Abreu Vieira

POR: GASTÃO MOREIRA

Exagerou na comida/bebida 

nas festas de Natal e Ano Novo 

e está a pensar o que deve fazer 

para desintoxicar? Neste artigo 

irei falar do que realmente é 

preciso.

Para começar, se for saudável, 

ou seja, se tiver um organismo a 

funcionar em plenitude, vai ter 

o necessário para que os órgãos 

que têm o papel de desintoxicar 

o consigam fazer naturalmen-

te. O fígado, os rins, os pulmões, 

o sistema gastrointestinal e a 

pele são os principais responsá-

veis pela eliminação das subs-

tâncias tóxicas do nosso corpo.

Agora, se já é saudável, passa-

mos para o passo seguinte - ter 

hábitos saudáveis.

Caso já os tivesse, basta reto-

mar. Se sente que ainda há mar-

gem para melhorar, tome aten-

ção às seguintes dicas:

- Tenha uma alimentação sau-

dável, equilibrada e completa 

(evite alimentos ricos em açú-

car, gorduras não saudáveis e 

sal);

- Beba bastante água (1,5 litros 

por dia, no mínimo);

- Pratique exercício físico regu-

lar (se não está habituado, pro-

cure a ajuda de um preparador 

físico);

- Não fume (ou pelo menos ten-

te reduzir a quantidade aos 

poucos);

- Tenha um sono qualitativo 

(não adianta pensar que dormir 

a mais ao fim-de-semana/fol-

gas compensa os restantes 

dias).

Concluindo, não precisa de se 

preocupar em arranjar formas 

de desintoxicar pois o seu orga-

nismo fará isso por si. Para oti-

mizar os resultados basta reto-

mar/melhorar imediatamente 

os hábitos e ter um estilo de vi-

da saudável.

Desejo um bom ano para todos 

os leitores, cheio de saúde, ale-

gria e paz.

Como  
desintoxicar  
o nosso corpo 
dos exageros das 
festas

DIANA AMARA 
CARNEIRO
Nutricionista (2957N) 
na Clínica Ana Silva
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt

O 
oposto da “Solidão” não devia ser a palavra “Compa-

nhia”, mas a palavra “Partilha”.

A vantagem de não estarmos sós é podermos 

partilhar com o outro ou com outros não só o espaço físico mas 

ainda sentimentos, opiniões, alegrias, encolheres de ombros, 

empatias, mas também tristezas, frustrações, desilusões.

A partilha engrandece as coisas boas, os sucessos que não 

sabem tão bem se os saboreamos sozinhos, mas também atenua 

o negativo e o mau sabor das coisas más.

É esse, talvez, o segredo do sucesso das redes sociais: O po-

dermos partilhar com outros (muitos que mal conhecemos e 

com os quais nada partilharíamos fisicamente) o que nos vai cá 

dentro e precisa de ser deitado cá para fora.

O biombo da internet é extremamente protetor, por na media-

ção do computador, do telemóvel, lidando com écrans, a partilha 

ser mais fácil ao não sermos confrontados de forma física, pessoal 

e imediata com a resposta do outro com que nos partilhamos e no 

caso de ser uma reação negativa não nos arriscamos  a mais do que 

a um emoji de ira ou a um polegar virado para baixo.

E a nossa reação pessoal a tal desagrado, fica também no nos-

so foro íntimo, mesmo que seja um manguito o que, falha imper-

doável da internet, ao que eu saiba, ainda não há como figura de 

emoji.

Os meios de partilha comunicacional tradicionais, como es-

te jornal, não permitem essa partilha. Contudo isto do formato 

papel tem, ainda, outra mística e é muito menos efémero que a 

internet. Pelo menos por enquanto o facto de ficar impresso 

num suporte físico dá a ilusão de se perpetuar para a 

eternidade. 

Ainda assim, não permite a partilha…Ou permitirá?

Confesso, caro  leitor, que me sinto um privilegiado por em 

cada edição espalhar a minha “message in a bottle” urbi et orbi 

partilhando o que me vai na alma com o Mundo no espaço des-

te editorial, indo ter com leitores que nem imagino quem são, 

sem necessidade de serem meus “amigos” virtuais.

Ou melhor, imagino, porque são as pessoas com que me cru-

zo na rua e que, por vezes me reconhecem e me dão feed-back 

daquilo que escrevo (e do que se escreve) no jornal, e que por 

exagero de gentileza me agradecem o que nestas página vai.

Mas é ao contrário, eu é que tenho de estar agradecido, e do 

fundo do coração, por terem a paciência de me lerem e de le-

rem o jornal.

Este privilégio, que é esta oportunidade de deixar ao futuro 

um humilde legado em formato papel muito mais subsistente 

que o registo virtual da internet, resolvi este ano partilhá-lo, 

desafiando outras pessoas, que conheça ou me sejam desco-

nhecidas, a comigo ocupar este espaço para escrever ao Mun-

do o que lhes aprouvesse dizer-lhe.

Será que alguém vai aceitar? Espero que sim.

O leitor, por certo, ficará a ganhar pois não será certamente 

apenas por simpatia que dará retorno às “messages in a bottle” 

lançadas por mensageiros até aí “desconhecidos”.

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

O que queres partilhar com o mundo?
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A 
exposição de di-
nossauros itine-
r a n t e  d a  D i n o 

World vai estar patente du-
rante dois fins de semana con-
secutivos em Paredes. A expo-
sição pode ser visitada nos 
dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro, 
das 11h00 às 22h00, numa 
tenda climatizada que será 
montada no Parque de Esta-
cionamento do Pavilhão Gim-
nodesportivo Municipal de 
Paredes. 

A Dino World On Tour é 
uma exposição de dinossau-
ros itinerante que percorre 
Portugal (esteve no início do 
ano em Paços de Ferreira) e 

que agora chega a Paredes. 
Com mais de 20 exemplares 
de dinossauros animatrónicos 
(dispositivos robóticos desen-
volvidos com o objetivo de re-
produzir dinossauros em ta-
manho real), e conta também 

com fósseis, espaço multimé-
dia e ainda um espaço Kids. 

As crianças terão ainda 
acesso a uma zona designada 
por “espaço kids”, onde podem 
usufruir de pinturas faciais e 
de outras atividades. Além 

disso, o evento contará com 
um “espaço multimédia”, onde 
serão projetados documentá-
rios e filmes ligados à temática 
dos dinossauros.

A iniciativa é, especialmen-
te, dirigida a crianças dos 4 aos 

12 anos e os bilhetes podem 
ser adquiridos no local do 
evento. As entradas custam 8 
euros para os adultos e 6 eu-
ros para as crianças.

Um minibar e uma loja de 
merchandising completam o 

cenário da exposição. A expo-
sição é organizada pela Dino 
World e conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Paredes 
que promete dar a cada aluno 
do ensino pré-escolar e do 1º 
Ciclo das escolas do Concelho 
de Paredes um voucher de 
desconto para trocar por um 
bilhete gratuito na compra de 
dois bilhetes para adulto.  

Dinossauros em Paredes
EXPOSIÇÃO. Organização promete expor os melhores e mais temíveis dinossauros. Espaço Kids, fósseis e escavações, zona multi-
média são outras das atrações desta mostra com bilhetes entre os 6 euros (crianças) e os 8 euros (adultos). 

António Orlando  | texto
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A GNR deteve um indivíduo de 44 anos, 
pelo crime de furto qualificado, no concelho 
de Paredes. A detenção decorreu no âmbito 
de uma fiscalização rodoviária. 

Segundo a GNR, os militares ao fiscaliza-
rem um veículo, constataram, após verifica-
ção dos documentos, que a viatura se encon-
trava apreendida, cometendo o condutor, 
desta forma, um crime de desobediência. No 
decurso da fiscalização, detetaram no inte-
rior da viatura vários artigos que o condutor 
não soube indicar qual a sua proveniência. 

“Após algumas diligências policiais, apu-
rou-se que o material havia sido furtado do 
interior de um centro de saúde e do interior 
de uma junta de freguesia daquele concelho, 
ambos com recurso a arrombamento de por-
tas”, explica fonte da GNR.

O suspeito acabaria por receber ordem de 
prisão e o material que se encontrava no inte-
rior do veículo foi confiscado, designadamen-
te diversos medicamentos, um cofre, um com-
putador portátil, uma coluna de som e quatro 
telemóveis.O detido, com antecedentes cri-
minais pela prática deste tipo de crime, tendo 
já cumprido pena de prisão efetiva por crimes 
de natureza idêntica, após ter sido presente 
ao Tribunal de Instrução Criminal do Marco 
de Canaveses, ficou sujeito à medida de coa-
ção de prisão domiciliária controlado por pul-
seira eletrónica.

U
m homem, de 44 
anos, foi detido 
pela GNR em Pa-

redes, por ser suspeito de 
vários furtos em estabeleci-
mentos na região do Vale do 
Sousa e Vale do Ave. A deten-
ção foi feita pelo Comando 
Territorial do Porto, através 
do Núcleo de Investigação 
Criminal de Felgueiras.

O suspeito, conhecido 
por ‘homem-aranha’, no dia 9 
de janeiro, foi detido em fla-
grante durante um assalto 
em Beire.

O suspeito, a quem apeli-
davam de “Homem-Aranha”, 
aproveitava o período de en-
cerramento dos estabeleci-
mentos para se introduzir no 

seu interior, furtando daí to-
do o dinheiro e tabaco que se 
encontrava nas máquinas 
eletrónicas, “as quais abria 
com grande facilidade, atra-

vés de uma perfuração cirúr-
gica que efetuava no canhão 
da fechadura”, explica fonte 
da GNR.

Na sequência da deten-
ç ã o  d o  s u s p e i t o  f o r a m 
apreendidos 154 maços de 
tabaco, cerca de 50 euros 
em dinheiro, um veículo au-
tomóvel, para além das fer-
ramentas que o mesmo uti-
lizava na concretização dos 
crimes. Após ter sido pre-
sente ao Tribunal Judicial 
do Marco de Canaveses, o 
“ladrão-aranha” ficou em 
Prisão Preventiva no Esta-
belecimento Prisional de 
Custóias.

Ladrão 'homem-aranha' detido 
em flagrante em Paredes
CRIME. Homem de 44 anos é suspeito de vários furtos em estabelecimentos na região 
do Vale do Sousa e Vale do Ave.

António Orlando  | texto

Detido por tráfico  
de estupefacientes

Prisão domiciliária por violência doméstica

Detido  
por furtos 
qualificados

A GNR de Paredes dete-
ve, no dia 8 de janeiro, um 
homem com 23 anos, pelo 
crime de tráfico de estupefa-
cientes. A detenção ocorreu 
no âmbito de uma ação de 
patrulhamento. “Os milita-
res abordaram um indivíduo 

que adotou um comporta-
mento suspeito, tendo en-
contrado produto estupefa-
ciente na sua posse, nomea-
damente cannabis e MDMA”, 
explicou fonte da GNR. Na 
sequência do episódio os mi-
litares realizaram uma busca 

domiciliária à residência do 
suspeito, da qual resultou a 
apreensão de 20 doses de 
cannabis, 10 doses de MD-
MA, um   telemóvel e 100 eu-
ros em dinheiro. Os factos 
foram remetidos pela GNR 
ao Tribunal.

Um homem com 33 anos, 
natural de Paredes está des-
de o final do ano em prisão 
domiciliária por suspeita de 
violência doméstica.

No âmbito de uma inves-
tigação, a GNR apurou que o 
suspeito agredia física e psi-
cologicamente a vítima, sua 
ex-companheira de 41 anos, 
e ameaçava-a de morte che-
gando mesmo a efetuar dis-
paros com uma arma de fogo. 
“Estas ameaças passaram a 
ser mais recorrentes depois 
da relação ter terminado, 
sendo extensíveis também 
ao filho da vítima, sempre 
que este vinha em socorro da 
mãe”, explicou fonte do Nú-

cleo de Investigação e Apoio 
a Vítimas Específicas (NIA-
VE) de Penafiel.

Na sequência das diligên-
cias de investigação, foi ain-

da realizada uma busca à re-
sidência do suspeito que re-
sultou na apreensão de: uma 
arma de ar comprimido; uma 
pistola de alarme; sete muni-

ções de salva e 98 chumbos. 
No decorrer da busca, se-
gundo a GNR, foi ainda pos-
sível “recuperar material 
que havia sido subtraído em 
diversos armazéns, tal como 
apreender material relacio-
nado com a prática do crime 
de furto”.

O suspeito, com antece-
dentes criminais pela prática 
de crimes contra a integrida-
de física e contra o patrimó-
nio, foi presente a 1º interro-
gatório judicial, no dia 2 de 
janeiro, no Tribunal Judicial 
de Marco de Canaveses, on-
de lhe foi aplicada a medida 
d e  c o a ç ã o  d e  p r i s ã o 
domiciliária.

Rua Dr. José Correia, nº71

2º Esquerdo - Castelões de Cepêda | 4580 - 128

Paredes

Novas 
instalações do

 Progresso de Paredes

PUB

Quinzenalmente  com  

toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal

Material apreendido 
ao "ladrão-aranha"
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As atividades preventivas assumem uma gran-
de dimensão no quotidiano clínico dos profissio-
nais de saúde. Existem quatro níveis de prevenção 
classicamente descritos na literatura: primária, 
secundária, terciária e quaternária. A prevenção 
do burnout dos profissionais de saúde é igualmen-
te necessária e importante. A síndrome de bur-
nout é caracterizada por três aspetos: exaustão 
emocional elevada, que se traduz na perda de ca-
pacidade e de recursos emocionais para lidar com 
o outro; despersonalização elevada, que se mani-
festa pelo desenvolvimento de atitudes de indife-
rença em relação aos outros e baixa realização 
profissional, que representa um estado de insatis-
fação, do qual resultam sentimentos de incompe-
tência e baixa autoestima.

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a síndrome de burnout é uma das princi-
pais doenças do mundo ocidental, sendo mais fre-
quente, nas profissões que implicam um contacto 
interpessoal, atenção intensa e prolongada a pes-
soas em situação de dependência. A OMS estima 
que pode afetar até 40% dos médicos a um nível 
suficiente para comprometer o bem-estar pessoal 
ou o desempenho profissional, sendo que a preva-
lência tem vindo a aumentar. Os indivíduos com 
este problema apresentam uma redução da quali-
dade do desempenho profissional, com maior pro-
babilidade de erros. Estes últimos poderão ocor-
rer durante o exercício profissional de indivíduos 
atualizados e que cumprem os fundamentos éti-
cos. Estes profissionais de saúde apresentam ain-
da maior taxa de absentismo, diminuição da satis-
fação no trabalho, maior sofrimento pessoal e au-
m e n t o  d o s  c o n f l i t o s  i n t e r p e s s o a i s .  O s 
profissionais de saúde são particularmente vulne-
ráveis ao desenvolvimento de síndrome de bur-
nout devido, entre outros aspetos, ao contacto 
diário com pessoas doentes.

Existem algumas estratégias que poderão aju-
dar na prevenção deste problema. Ao nível do indi-
víduo, a prática regular de atividade física, a exis-
tência de um sono reparador e a realização de uma 
alimentação saudável são fatores protetores. Ao 
nível do local de trabalho, as estratégias de pre-
venção do burnout visam a maximização do po-
tencial do profissional, nomeadamente, através da 
adequabilidade dos sistemas informáticos de su-
porte à clínica, da existência de equipamento ne-
cessário no gabinete e de protocolos de atuação 
clínica. Estas medidas poderão levar a um aumen-
to da motivação dos profissionais de saúde, a uma 
potenciação de raciocínios clínicos corretos, a 
uma maior fluidez na comunicação entre os profis-
sionais de saúde e poderão, consequentemente, 
levar a um incremento dos lucros económicos ine-
rentes a atitudes médicas assertivas. É, deste mo-
do, fundamental estabelecer condições para que 
os profissionais de saúde se sintam bem no seu lo-
cal de trabalho, potenciando assim, a qualidade 
dos serviços de saúde que prestam.

Prevenção do burnout  
nos profissionais de saúde

RAQUEL PINHEIRO
Médica

A 
profilaxia de pré-
-exposição da in-
feção pelo VIH no 

adulto, designada por PrEP, 
consiste na utilização de um 
fármaco pertencente à clas-
se dos anti-retrovíricos, usa-
dos para tratamento da infe-
ção pelo VIH, que é prescrito 
a p ó s  a v a l i a ç ã o  m é d i c a 
especializada.

Este fármaco está indica-
do, em associação com práti-
cas de sexo seguro, a pessoas 
saudáveis, mas com risco 
acrescido de aquisição de in-
feção pelo VIH, nomeada-
mente pessoas com vários 
parceiros sexuais ou sem 
companheiro fixo, utilizado-
res de drogas recreativas ou 
consumo abusivo de álcool, 
trabalhadoras do sexo ou jo-

vens com comportamentos 
s e x u a i s  d e  r i s c o ,  p o r 
exemplo.

De forma a serem minimi-
zados os obstáculos no aces-
so a aconselhamento médi-
co, garantindo a máxima 
adesão dos utentes a uma 
estratégia de prevenção efe-
tiva, esta consulta é aberta, 
gratuita e o utente pode-se 
inscrever presencialmente, 
nos balcões da Consulta Ex-
terna do Hospital Padre 

Américo e do Hospital de 
São Gonçalo, ou através do 
email consulta.infeciologia.
prep@chts.min-saude.pt.

Segundo dados da Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS), 
em 2018 foram diagnostica-
dos 973 novos casos de infe-
ção pelo VIH, na sua maioria 
homens entre os 25 e 29 
anos. É, por isso, determi-
nante continuar a reunir to-
dos os esforços na preven-
ção desta infeção.

 O QUE É O VIH 
E O QUE É A SIDA?
O VIH é o vírus da imuno-

deficiência humana que cau-
sa a SIDA. O vírus ataca e 
destrói o sistema imunitário 
do organismo, ou seja, des-
trói os mecanismos de defe-
sa que protegem o organis-
mo das doenças.

A SIDA, síndrome de imu-
nodeficiência adquirida, é 
um conjunto de sinais e de 
sintomas que aparecem pela 
deficiência do sistema imu-
nitário, que vai ficando com 
menos capacidade de res-
posta ao longo da evolução 
da doença. Pode surgir após 
a infeção por VIH.

Estar infetado com VIH 
não é o mesmo que ter SIDA. 
As pessoas que estão infeta-
das com VIH são seropositi-
vas e podem ou não desen-
volver SIDA.

CHTS inicia consulta de 
profilaxia de pré-exposição 
da infeção pelo VIH
SAÚDE. A Unidade de Infeciologia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) 
iniciou a consulta de profilaxia de pré-exposição da infeção pelo VIH no adulto.

António Orlando  | texto

Escolas receberam ações de sensibilização e educação
A Câmara Municipal de 

Paredes dedicou três dias 
desta semana para percor-
rer as escolas básicas do 
Concelho com 32 ações de 
Educação e Sensibilização 
Ambiental com o propósito 
de desafiar os cerca de 600 
alunos do primeiro ano de 
escolaridade a pensar na 
sustentabilidade ambiental 
e na preservação e conserva-
ção do planeta.

Os Pelouros do Ambiente 
e da Educação realizam ses-
sões interativas, permitindo 
que as crianças, através de 
jogos e outras dinâmicas, 
respondam a questões liga-
das, por exemplo, à recicla-
gem através da separação do 
lixo.

Em cada sessão foram 
apresentados os símbolos li-
gados à reciclagem, abor-
dou-se a poluição dos mares 

e oceanos e os riscos da po-
luição na vida animal. Falou-
-se também do destino de 
resíduos, como eletrodo-
mésticos ou móveis. Incenti-

vou-se, ainda, os alunos ao 
consumo sustentável de 
energia e apelou-se à dimi-
nuição do desperdício ali-
mentar”, explica fonte autár-

quica. No final, cada turma 
foi desafiada a pensar e abra-
çar um compromisso susten-
tável, com o tema “Juntos 
pelo ambiente”.
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untos na Insuficiência 
C a r d í a c a ”  u m 
Workshop promovido 

pela Associação de Apoio aos 
Doentes com Insuficiência 
Cardíaca (AADIC), em parce-
ria com a Clínica de Insuficiên-
cia Cardíaca do Centro Hospi-
talar do Tâmega e Sousa (CH-
TS) reuniu cerca de uma 
centena de participantes entre 
profissionais de saúde, doen-
tes, familiares e cuidadores.

A importância do suporte 
familiar, cumprir o horário e as 
tomas de medicação, realizar 
uma atividade física adaptada 
e uma alimentação equilibrada 
e saudável foram as mensa-
gens principais desta iniciativa 
que contou com a intervenção 
de vários especialistas que es-
clareceram sobre sinais e sin-
tomas e tratamento da insufi-
ciência cardíaca.Na sessão de 
abertura estiveram Filipa Car-
neiro, diretora clínica do CH-
TS, José Ribeiro, enfermeiro 
diretor do CHTS, e Carlos Al-
berto, presidente do Conselho 
de Administração do CHTS, 

que salientou “a confiança dos 
utentes no acompanhamento 
feito pelo Serviço de Cardiolo-
gia, confirmada pela forte par-
ticipação neste encontro, nu-
ma manhã de sábado, onde os 
ensinamentos e a partilha de 
conhecimento vão estar em 
destaque”.

A insuficiência cardíaca 
ocorre quando o coração não 
consegue bombear sangue su-
ficiente para atender às neces-
sidades do corpo. Como con-
sequência, por exemplo, pode 
acumular-se líquido nas per-
nas e nos pulmões.

Nas palavras de Aurora An-
drade, cardiologista que coor-
dena a Clínica de Insuficiência 

Cardíaca do CHTS, “há vida 
para além da insuficiência car-
díaca. É possível ser feliz, mes-
mo tendo esta doença crónica. 
O truque é adaptar-se às cir-
cunstâncias e enganar a 
doença”.

Maria José Rebocho, ele-
mento do conselho científico 
da AADIC, apresentou a asso-
ciação que “tem como objetivo 
fomentar a divulgação da insu-
ficiência cardíaca e melhorar o 
diagnóstico e tratamento des-
ta patologia e, acima de tudo, 
melhorar a qualidade de vida 
dos doentes e seus familiares”.

Além do programa científi-
co, o encontro contou com um 
jogo interativo, onde os conhe-

cimentos dos doentes foram 
postos à prova, tendo todos 
passado com distinção nas vá-
rias questões que foram colo-
cadas sob a forma de “Casos da 
vida real”.

Houve ainda testemunhos 
de doentes e cuidadores que 
falaram sobre as dificuldades e 
as estratégias encontradas pa-
ra lidar com a doença.  A termi-
nar, para reforçar a importân-
cia da atividade física, foi lança-
do um desafio que colocou 
todo o auditório a dançar. Nes-
se dia, também na cantina, a 
importância da alimentação 
saudável ficou marcada com o 
almoço a ser servido com me-
nos sal. 

“Juntos na Insuficiência Cardíaca” reuniu doentes, 
familiares e profissionais no Hospital Padre Américo
SAÚDE. Patologia ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. 
Como consequência, por exemplo, pode acumular-se líquido nas pernas e nos pulmões.

António Orlando  | texto

Todos os cidadãos têm direi-

to à Saúde, está escrito na Cons-

titruição da República. Este 

Serviço criado pelo Estado Por-

tuguês remonta ao ano de 1979 

exatamente o ano em que iniciei 

a minha carreira como Médico.

Quarenta anos passados, 

vale a pena dizer que muita coi-

sa mudou na promoção e vigi-

lância da Saúde e prevenção da 

doença, do diagnóstico e trata-

mento dos doentes e sua reabi-

litação médica e social.

 A rede de construção de no-

vos hospitais como o do Padre 

Américo na década de novente 

e outros e a criação de novos 

Centros de Saúde tornaram 

possível a chamada rede de cui-

dados de Saúde Primários, com 

as Unidades de Saúde Familia-

res e respetivos Médicos de Fa-

mília, marcaram uma nova era 

dos cuidados de Saúde com co-

bertura nacional que tiraram 

Portugal da cauda da Europa 

p a r a  o  1 3 º  l u g a r  a  n í v e l 

mundial.

 Mas como não há bem que 

sempre dure, o que se tem pas-

sado nestes últimos anos no 

S.N.S. é o presságio de um futu-

ro cinzento pelo endividamen-

to progressivo de centenas de 

milhões com a injeção simultâ-

nea de outros tantos milhões de 

Euros que os cidadãos deste 

País estão a pagar. È notória a 

falta de medicamentos hospita-

lares para tratamentos de cer-

tas doenças graves que poêm 

em risco a vida dos doentes, 

também é igualmente notória a 

falta de estímulo de trabalho 

dos nossos profissionais de 

Saúde não só pela sobrecarga 

horária como pela baixa remu-

neração, repare se que aqueles 

que emigram para outros países 

europeus ganham sensivel-

mente o triplo do que aqueles 

que cá ficam.

 Mas, mais grave é a crescen-

te onda de violência dos doen-

tes e familiares sobre os profis-

sionais de Saúde no seu local de 

trabalho. Neste último ano de 

2019 passaram de 1000 os ca-

sos de agressão e não foram 

condenados pela Justiça,prová-

velmente por serm casos públi-

cos, ao contrário da violência 

doméstica que por ser privada  

é considerada crime público.

 Outro dos prenúncios de 

falência do S.N.S. está espelha-

do no funcionamento dos Servi-

ços de Urgência Hospitalares 

onde mais de 60% dos casos 

não são considerados urgentes, 

enchendo as salas de espera 

com atrasos de 4 horas em mé-

dia, sendo as segundas feiras o 

dia de maior afluência e onde se 

passam  mais justificações por 

faltas ao trabalho.Estas situa-

ções são corrigidas noutros paí-

ses da Europa com uma simples 

carta do  Médico de Familia en-

dereçada ao Médico do serviço 

de ûrgência evitando assim o 

caos  nestes serviços hospitala-

res, pois  a iniciativa do doente 

de  se deslocar  por si só, sem 

critério clínico vai  ” entupir e 

prejudicar” os verdadeiros ca-

sos urgentes.

Passados 40 anos de profis-

são, tantos quantos o S.N.S.  al-

cancei o topo da carreira  no ano 

de 2012 como Médico  de Clíni-

ca Geral , ao ser nomeado Dire-

tor Executivo dos Agrupamen-

tos dos Centros de Saúde 

(ACES) Tâmega III, Vale do Sou-

sa Norte, dos concelhos de Pa-

ços de Ferreira, Lousada e Fel-

gueiras, tendo sido agraciado 

com  “menção honrosa” pela 

ARS Norte  (Administração  Re-

gional de Saúde do Norte) pelos 

serviços prestados,naqueles 

três concelhos.

Este é o meu humilde contri-

buto ao serviço  da causa huma-

n a   n o  a l í v i o  d a  d o r  e  d o 

sofrimento.

Futuro do Serviço Nacional de  Saúde CAMILO MOTA
Médico

Luís Gonçalves e Luísa Freitas  
fizeram parte do grupo  de doentes  
que participou no workshop

Luísa Freitas, de Paredes e Luís Gonçalves, de Paços 
de Ferreira, são seguidos na Clínica de Insuficiência 
Cardíaca, no Hospital Padre Américo.

Luísa Freitas, com uma insuficiência 
cardíaca genética, é seguida desde 
2018, logo após a colocação de um 
Cardioversor Desfibrilhador Implan-
tável (CDI). “Até agora, salvaram-me 
a vida. Tenho a vida salva”. 
No jogo interativo respondeu acer-

tadamente e afiançou estar “a gostar de tudo, até do 
lanche com coisas muito saudáveis”. “Tenho muita 
sorte em casa”, confidencia ainda Luísa, “todos que-
rem cortar no sal e no açúcar”. 

Luís Gonçalves é seguido há 10 anos 
e diz que, depois do enfarte, ficou de-
primido, mas com o apoio familiar e 
seguindo as indicações da equipa de 
saúde, “foi um milagre, estou vivo”, 
afirmou. 
Acerca do encontro, Luís acrescenta: 

“muito interessante, acertei nas perguntas todas. Te-
mos que fazer o que nos mandam, as dietas e tudo, 
não é?” 

Para reforçar a importância da atividade física,  
foi lançado um desafio que colocou todo o auditório a dançar. 
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s militantes do 
PSD são chama-
dos amanhã, sá-

bado, de novo às urnas para 
eleger o novo presidente 
partido. Trata-se da segunda 
volta das eleições internas 
atendendo a que nenhum 
dos três candidatos, na pri-
meira volta, conseguiu ga-
nhar por maioria. Ainda as-
sim Rui Rio, atual presidente, 
andou lá perto. Venceu com 
49,44% dos votos falhando 
por 173 votos a necessária 
maioria absoluta. Luís Mon-
tenegro foi segundo com 
41,26%. Pinto Luz foi tercei-
ro com apenas 2878 votos 
(9,3%). 

Na votação em Paredes, 
Rui Rio obteve 116 votos en-
quanto que Luís Montene-
gro teve o voto de apenas 29 
militantes, atrás de Miguel 
Pinto Luz que somou 32.

Por contabilizar estão 13 
secções onde se verificaram 
irregularidades: Amadora 
(Lisboa), Alter do Chão (Por-
talegre) e as 11 da Região 
Autónoma da Madeira. O 
Conselho de Jurisdição ga-
rante que os votos da Madei-
ra não foram contabilizados, 
m a s  o  d e s f e c h o  s e r i a  o 
mesmo.

“Vitória expressiva”
E isso, no entender de Rui 

Rio, equivale a uma “vitória 
expressiva”, frisando ter fica-
do "a 0,56% da maioria abso-
luta", o que obriga a uma se-

gunda volta apenas "devido a 
novas regras".

"É a primeira vez no PSD 
em que há uma segunda vol-
ta. Pelas regras antigas, isto 
estava arrumadíssimo. Mas 
comigo nada é fácil", obser-
vou Rui Rio, ainda líder so-

cial-democrata, em declara-
ções aos jornalistas e mili-
tantes num hotel do Porto.

"Obviamente que, com 
um resultado tão expressivo, 
posso somar mais uma vitó-
ria ao meu currículo", obser-
vou, lembrando que a sua 

única derrota na política fo-
ram os resultados das elei-
ções legislativas de outubro.

Luís Montenegro real-
çou que "foram mais os mi-
litantes que votaram na 
mudança do que na conti-
nuidade" e 'piscou' o olho 

aos apoiantes do candidato 
que não passou à segunda 
volta, dizendo que se for 
eleito líder contará com Mi-
guel Pinto Luz para os pró-
ximos desafios "políticos e 
partidários".

No final, com os jornalis-

tas a questioná-lo com insis-
tência, Montenegro respon-
deu que "claro" que acredita 
numa vitória na segunda 
volta.

Os social-democratas 
continuam a ter sobre a me-
sa a escolha do líder do PSD, 
partido que quer inverter a 
lógica derrotista dos últimos 
atos eleitorais a começar pe-
las autárquicas de 2021. Pe-
lo meio disputar-se-ão as 
presidenciais. Após as elei-
ções de sábado, segue-se a 
consagração do novo líder 
no Congresso que vai decor-
rer entre 7 e 9 de fevereiro 
em Viana do Castelo.

Rui Rio esmaga em Paredes 
POLÍTICA. Rio vence por 0,56% e vai disputar segunda volta com Montenegro

António Orlando  | texto

Rui Rio e Luís Montenegro estiveram 
em campanha em Paredes

Rui Rio esteve no dia 9 de dezembro, no auditório da 

Escola Secundária de Paredes e, entre outros aspe-

tos, reconheceu que existe um divórcio entre os por-

tugueses e o PSD e traçou metas para o reverter: 

abertura do Partido à sociedade civil, conseguir 

maior representatividade autárquica e uma oposi-

ção credível, construtiva e não apenas do “bota-

-abaixo”. A credibilidade, segundo o candidato, de-

ve-se a três fatores que é preciso conjugar: coragem, 

competência e seriedade. São eles que credibiliza-

rão a política e os políticos.

Luís Montenegro esteve no mesmo local no dia 27 

de dezembro e terá dito que caso seja eleito Presi-

dente do PSD “virá muitas vezes a Paredes”. Tendo 

como pano de fundo o slogan “A força que vem de 

dentro”, Luís Montenegro prometeu uma oposição 

forte ao Partido Socialista, denunciando aqueles 

que são os principais erros da governação. Monte-

negro crê que é a alternativa política “para fazer os 

portugueses acreditarem que há uma possibilidade 

de Portugal ser um país mais competitivo”. O ex-líder 

parlamentar do PSD lembrou que “cada vez mais são 

mais os portugueses a ganhar o salário mínimo e que 

cada vez estamos mais pobres”, afirmou.
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J
osé Carlos Barbosa, 
presidente da atual 
Comissão Política 

Concelhia do Partido Socia-
lista de Paredes, anunciou, 
formalmente, que é candi-
dato a um novo mandato.

A apresentação da candi-
datura decorreu ao final da 
tarde do passado sábado, dia 
11 de janeiro, no auditório 
da Freguesia de Louredo.

“Esta é uma oportunida-
de única para continuar o 
trabalho de proximidade 
com a população que tenho 
vindo a desenvolver” justi-
fica José Carlos Barbosa 
recandidato ao cargo de 
Presidente do PS/Paredes.  

O mandatário da sua can-
didatura é Alexandre Almei-
da, presidente da Câmara 
Municipal de Paredes. 

Caso seja eleito, José 
Carlos Barbosa será o res-
ponsável pelo dossiê da 
previsível recandidatura de 
Alexandre Almeida à presi-
dência da Câmara de Pare-
des. “Serão dois anos de 
muito trabalho, mas tenho 
a firme convicção de que no 
final, o PS terá mais verea-
dores no executivo munici-
pal e mais presidências de 
junta de freguesia”.

A recandidatura de José 
Carlos Barbosa é assente 
em três desígnios: vencer 
as próximas eleições autár-

quicas, aumentar o número 
de freguesias presididas 
pelo Partido Socialista e 
conseguir elevar o número 
de vereadores e membros 
da Assembleia Municipal 
de Paredes. 

O líder e candidato à con-
celhia do PS garante que “já 
está em campo um trabalho 
de preparação para as próxi-
mas eleições autárquicas 
com o objetivo de apresen-
tar uma alternativa séria às 
freguesias onde o PS ainda 
não conquistou o seu lugar”. 

As eleições Europeias e 

José Carlos Barbosa 
recandidata-se à Concelhia do PS 
POLÍTICA. O mandatário da candidatura é Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal de 
Paredes. Vencer as próximas eleições autárquicas e aumentar o número de autarcas são os propósitos 
anunciados por Barbosa. 

António Orlando  | texto

Dos
combóios 
à política
José Carlos Barbo-
sa tem 36 anos e é 
natural e residente 
n a  f r e g u e s i a  d e 
Beire. Na freguesia 
f o i  c a n d i d a t o  à 
J u n t a .  D e u  l u t a , 
mas não venceu.  
Licenciado em En-
genharia Eletróni-
ca pelo Instituto 
Superior de Enge-
nharia do Porto, 
estando a concluir 
o mestrado em En-
genharia Eletro-
t é c n i c a .  D e s d e 
2009 que exerce 
funções de eletro-
técnico da manu-
tenção dos com-
boios Alfa Pendu-
lar e é formador na 
mesma área.
Entre as várias ati-
vidades associati-
vas que exerce, é 
vice-presidente 
dos Bombeiros Vo-
luntários de Pare-
des e presidente 
da direção do Gru-
po Desportivo Re-
creativo e Cultural 
de S. Luiz.

Legislativas, segundo José 
Carlos Pereira, foram dois 
pontos chave e determinan-
tes no mandato que agora 

chega ao fim, “tendo sido 
possível ao concelho de Pa-
redes, um crescimento notó-
rio e acentuado em termos 

de percentagens de votos, 
sobretudo no que diz respei-
to às últimas legislativas” 
garante. 

José Carlos Barbosa pretende
continuar à frente dos socialistas
de Paredes

Plateia da apresentação
da candidatura
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entenas de alu-
nos manifesta-
ram-se em pro-

testo frente ao portão da 
Escola Secundária Daniel 
Faria,  onde, denunciam, 
r e i n a  o  m e d o .  M e d o  d o 
amianto que existe “do teto 
ao chão”, medo da “droga e 
armas brancas” que entram 
na escola.  

 A insegurança, descrita 
pelas ameaças a professo-
res e alunos, vem de mãos 
dadas com a falta de auxi-
liares, problema com que se 
defrontam muitas escolas a 
nível nacional. 

Os estudantes alerta-
ram também para a falta de 
aquecimento, o que os obri-
ga a levar mantas para se 
aquecerem, e para a degra-
dação das infraestruturas 
do estabelecimento. Pare-
des rachadas, humidade e 
infiltrações são alguns dos 

exemplos deixados pelos 
a l u n o s  d a  D a n i e l  F a r i a , 
“única escola deste conce-
lho no distrito de Porto, que 
não teve obras até hoje”, 
dizem. 

Paulo Silva,  vereador 
com o Pelouro da Educação 
reconhece a existência de 
debilidades na secundária 

de Baltar, “mas também na 
EB2,3 de Paredes, na de 
Cristelo, na da Sobreira, en-
tre outras. São escolas que 
necessitam de interven-
ções profundas que são da 
responsabilidade do Minis-
tério. A autarquia tem todo 
o interesse que a tutela fa-
ça obras porque caso con-

trário, a partir de 2021, vai 
ser a câmara que fica com a 
batata quente”, explica o 
vereador, aludindo ao pro-
cesso de descentralização 
administrativa que o Go-
v e r n o  v a i  i m p o r  à s 
autarquias. 

O responsável admite 
que há uma imensidão de 

problemas para resolver no 
parque escolar e que a Câ-
mara “está na expectativa” 
de aceder a um reforço das 
verbas comunitárias (over-
booking) para apoiar o in-
vestimento municipal que 
possa ajudar a minimizar os 
problemas de funciona-
mento nas escolas ainda 
que a maioria, pelo menos 
para já, está sob a tutela do 
Ministério da Educação.  

CDS QUESTIONA
GOVERNO SOBRE 
REMOÇÃO DE 
AMIANTO EM 
ESCOLA DE BALTAR
Numa pergunta assina-

da pelas deputadas Cecília 
Meireles e Ana Rita Bessa, 
os centristas pretendem 
saber também do ministro 
da Educação a informação 
sobre as "verbas necessá-
rias para a obra" e qual o 
"prazo para a sua concreti-
zação", denunciando ainda 
haver "infiltrações de água 

nas salas do edifício". Neste 
contexto, continua o docu-
mento endereçado ao pre-
sidente da Assembleia da 
República, o CDS-PP per-
gunta ainda se vão "os alu-
nos contar com salas de au-
la aquecidas ainda neste 
inverno" e se no decurso do 
presente ano letivo "será 
renovado o mobiliário das 
s a l a s  d e  a u l a  e  d o s 
balneários".

As preocupações esten-
dem-se ainda à "água quen-
t e  n o s  b a l n e á r i o s "  e  à 
"substituição imediata dos 
extintores", bem como ao 
impedimento da "entrada 
de estupefacientes e de ar-
mas brancas no interior do 
recinto escolar".

O documento termina 
com a curiosidade centrista 
em saber se Tiago Brandão 
Rodrigues vai avançar, em 
que número e quando para 
a "contratação de mais as-
sistentes operacionais" pa-
ra a escola.

Alunos da Secundária de Baltar fizeram 
greve “contra falta de condições” 
EDUCAÇÃO. Manifestação que decorreu no dia 7 de janeiro contou, também, com a participação de professores. 

António Orlando  | texto

Noa com concerto 
inclusivo na Casa da Cultura de Paredes 

Construção  
de faixa para paragem  
de Autocarro A Casa da Cultura de Pa-

redes acolhe esta sexta-fei-
ra, às 21h30, um concerto 
de Noa. Com o apoio da Câ-
mara Municipal Paredes, 
Noa apresenta-se na Casa 
da Cultura de Paredes com 
a Associação de Pais e Ami-
gos dos Diminuídos Men-
tais de Penafiel – APADIMP 
e o Agrupamento de Escola 
de Paço de Sousa.

Amante de fado, música 
brasileira e jazz clássico e 
influenciada por vários es-
pectros musicais e tempo-
rais, a cantora, violinista e 
compositora Noa, manifes-
ta uma nova conceção de 
música portuguesa, atra-
vés da construção de com-
posições harmoniosas e 
habilmente criadas a partir 
da sinfonia entre a voz e o 

violino. O espetáculo desta 
noite está englobado na 
Tour Luz que apresenta um 
conceito de concertos in-
clusivos onde o cidadão 
com deficiência mental 
possa intervir e participar 
no próprio espetáculo de 
uma forma lúdica, musical, 
m a s  p r i n c i p a l m e n t e 
afetiva.

 “Gracias A La Vida, músi-
ca de celebração e que a pu-
xo a mim, sempre que quero 
homenagear alguém. No 
concerto do dia 17 de janei-
ro, na Casa da Cultura de 
Paredes, vou ter comigo em 
palco os meninos da Apa-
dimp. Não queiram perder 
estes momentos porque vai 
ser daqueles que ficam para 
sempre”, convida a jovem 
compositora.

A Câmara de Paredes deu 
luz verde à construção de 
uma faixa para paragem de 
autocarro, junto à estação da 
CP de Paredes. A obra pre-
vista no planeamento das 
Obras Municipais para 2020, 
segundo fonte autárquica, 

vai melhorar a mobilidade e a 
fluidez do trânsito numa das 
principais vias da cidade. Os 
automobilistas assim espe-
ram já que as obras, essas, 
têm provocado o caos na cir-
culação automóvel nas horas 
de ponta. 
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SOCIEDADE

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

PUB

A
ntónio Carlos Fer-
reira até aqui sub-
comandante dos 

Bombeiros foi convidado pe-
la direção da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar (AHB-
VB) a assumir o cargo de co-
mandante substituindo Del-
fim Cruz. O ex-comandante 
que renunciou ao cargo por 
causa de problemas laborais 
existentes na corporação 
passa ao Quadro de Honra, 
a p u r o u  o  P r o g r e s s o  d e 
Paredes. 

Entretanto a direção da 
AHBVB adquiriu uma plata-
forma mecânica, idêntica à 
dos bombeiros de Lordelo, 
para fazer as funções de au-
toescada em caso de necessi-
dade de socorro em altitude. 
A viatura adquirida a uma 
empresa já está no parque 
automóvel da corporação 
pronta a entrar em funções. 

Deste modo, a AHBVB dá, 
assim, um sinal de normalida-
de e vitalidade da instituição, 
não obstante nos últimos 
tempos terem surgido sinais 
de algum mal-estar. 

No epicentro da polémica, 
apurou o Progresso de Pare-
des, estará uma funcionária 
da instituição que, alegada-

mente, um grupo de bombei-
ros pretenderá ver despedi-
da e, também, a não renova-
ção dos contratos da Equipa 
de Intervenção Permanente 
(EIP). Em simultâneo uma 
idosa do Centro Social neces-
sitou de socorro e a ambulân-
cia do Posto INEM dos B.V. 
Baltar só chegou depois da 
Viatura de Emergência Médi-
ca (VMER). A idosa acabou 
por falecer e um partido polí-
tico, o CDS, veio a terreiro 
estabelecer uma relação cau-
sa-efeito entre o “atraso” dos 
bombeiros no socorro e o fim 
da EIP.  Fonte da AHBVB ex-
plicou ao Progresso de Pare-

des que no episódio de socor-
ro a uma idosa no Centro So-
cial de Baltar, “a ambulância 
chegou depois da VMER por-
que só foi acionada à poste-
riori”. “O pedido de socorro 
foi feito para o número de 
emergência, o 112, e no con-
tacto estabelecido face à gra-

vidade da situação o Centro 
de Orientação de Doentes 
Urgentes (CODU) acionou de 
imediato o meio diferenciado 
(VMER). Mais tarde, aí sim, os 
bombeiros foram solicitados 
pelo CODU a enviar uma am-
bulância para o local”, expli-
cou a fonte. 

FUNCIONALIDADE 
DA EIP POSTA 
EM CAUSA
Quanto à EIP, a Equipa de 

Intervenção Permanente, 
dos Bombeiros de Baltar foi 
constituída em 2019 por cin-
co bombeiros com contrato 
profissional de um ano. O 
contrato caducou a 7 de ja-
neiro de 2020 e desde essa 
data que a AHBVB está sem 
esta equipa. Fonte da corpo-
ração disse ao Progresso de 
Paredes que a curto prazo 
será formada uma nova EIP 
embora na direção da AHB-
VB haja quem discorde da 
manutenção deste tipo de 
equipa. As razões apontadas 
são a “rigidez” da EIP que se 
limita a funcionar num turno 
de 8 horas, e o seu financia-
mento. Se é verdade que o 
Estado e a Autarquia finan-
ciam as EIP, o dinheiro trans-
ferido por exemplo pela Câ-
mara de ajuda aos bombei-
ros é absorvido pela EIP 
retirando desse modo apoio 
financeiro ao resto da corpo-
ração. “Não há dois apoios, 
um para a EIP e outro para os 
bombeiros”, faz notar a fon-
te. O salário dos bombeiros 
alocados à EIP tem-se reve-
lado outro fator de desesta-
bilização. Isto é, um bombei-
ro que faça parte da EIP tem 
um salário superior aos bom-

b e i r o s  d o  q u a d r o  d a 
AHBVB. 

No caso dos Bombeiros 
de Baltar o aumento de 20% 
que o governo em meados de 
2018 “deu” às EIP não foi pa-
go para não provocar deses-
tabilização na corporação, 
apurou o Progresso de Pare-
des. O motivo que terá justi-
ficado a decisão de tesoura-
ria foi a falta de capacidade 
financeira da Associação 
Humanitária para atualizar 
os restantes vencimentos 
d o s  a s s a l a r i a d o s  d a 
corporação.

Todas estas questões 
têm gerado desencontros 
de opiniões no seio do corpo 
ativo dos Bombeiros o que 
terá contribuído para que a 
atual direção dos Voluntá-
rios de Baltar não tenha re-
novado os contratos dos 
elementos da EIP. 

Para colocar um ponto fi-
nal no alarme social que, en-
tretanto, foi criado o futuro 
comandante dos Bombeiros, 
atual interino, recorreu à pá-
gina de Facebook da AHBVB 
para garantir que “o socorro à 
população não está, nem 
nunca esteve, em causa”. 

A direção da AHBVB con-
tatada pelo Progresso de Pa-
redes recusou prestar oficial-
mente declarações sobre 
quaisquer questões.

António Carlos Ferreira substitui  
Delfim Cruz no comando B.V. Baltar 
PROTEÇÃO CIVIL.Novo comandante será apresentado nos próximos dias. Corporação comprou plataforma mecânica para fun-
cionar como autoescada. Bombeiros da EIP terminaram contrato.

António Orlando  | texto

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfix@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos

Novo Comandante já discursou
aos bombeiros na festa de Natal

Nova plataforma mecânica
para funcionar como autoescada
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DESTAQUE

O 
Centro de Inter-
pretação do Ro-
mânico, em Lou-

sada, vai acolher na próxima 
segunda-feira, dia 20 de ja-
neiro, a apresentação do “Es-
tudo de Internacionalização 
da Rota do Românico para o 
Mercado Asiático”. 

O estudo “pretende”, 
através da partilha de infor-
mação e aconselhamento 
prático, “apoiar o desenvol-
vimento de um plano de ação 

focado na captação de turis-
tas” de três países asiáticos, 
em forte expansão – China, 
Coreia do Sul e Japão –, bem 
como facilitar uma estraté-
gia proativa para a integra-
ção da Rota do Românico em 
novas redes e projetos facili-
tadores dos processos de in-
ternacionalização, “capazes 
de potenciar a visibilidade, o 
reconhecimento e a rentabi-
lidade económica da Rota”, 
pode ler-se no preambulo do 
estudo.

Para além de uma análise 
teórica sobre os diversos as-

petos da internacionaliza-
ção, o estudo analisa a Rota 
do Românico enquanto pro-
duto, marca e valor, entendi-
dos como fatores cruciais 
para a sua competitividade.

Efetua, igualmente, uma 
análise comparativa (“ben-
chmarking”) dos processos 
de internacionalização de 
três rotas internacionais – 
TRANSROMANICA, Rota da 
Cerâmica e Rota de Cister –, 
explicitando, com base nes-
sas experiências, alguns dos 
fatores críticos para o suces-
so da internacionalização da 

Rota do Românico para o 
mercado asiático.

No final, o estudo aborda 
os principais indicadores 
macroeconómicos e socio-
demográficos da China, da 
Coreia do Sul e do Japão, os 
perfis dos seus viajantes, e 
propõe, a título indicativo, 
algumas ações de promoção, 
potenciais linhas de financia-
mento e parcerias estratégi-
c a s  a  n í v e l  n a c i o n a l  e 
internacional.

O “Estudo de Internacio-
nalização da Rota do Româ-
nico para o Mercado Asiáti-

co” enquadra-se na operação 
“Tâmega e Sousa Internacio-
nal”, promovida pela Comu-
nidade Intermunicipal do 
Tâmega e Sousa, Associação 
de Municípios do Vale do 
Sousa e Qualidade de Basto, 
e é cofinanciada pelo Norte 
2020, Portugal 2020 e União 
Europeia, através do Fundo 
Europeu de Desenvolvimen-
to Regional (FEDER).

ROMÂNICO 
A Rota do Românico reú-

ne, atualmente, 58 monu-
mentos, distribuídos por 12 

municípios dos vales do Sou-
sa, Douro e Tâmega (Pare-
des, Lousada, Penafiel, Paços 
de Ferreira, Marco de Cana-
veses, Amarante, Baião, Cas-
telo de Paiva, Celorico de 
Basto, Cinfães, Felgueiras e 
R e s e n d e ) ,  n o  N o r t e  d e 
Portugal.

As principais áreas de in-
tervenção da Rota do Româ-
nico abrangem a investiga-
ção científica, a conservação 
do património, a dinamiza-
ção cultural, a educação pa-
trimonial  e  a  promoção 
turística.

Rota do Românico  
quer captar turistas asiáticos 
TURISMO. Municípios desenham estratégias para captar turistas de mercados internacionais emergentes fora da Europa, no caso, 
o asiático.  Há inúmeras oportunidades, mas também novos desafios. Paredes tem quatro monumentos na Rota do Românico.

António Orlando  | texto
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Capela da Senhora da Piedade  da Quintã
Tipologia: Capela/Ermida
Percurso: Vale do Sousa/Paredes/Baltar
Visita: Por marcação

A esta Capela, edificada no lugar da Quintã, são atribuí-
das duas designações resultantes de duas invocações 
marianas nascidas na Época Medieval: Senhora da Pie-
dade e/ou Senhora da Quintã. Ambas as invocações ti-
nham, contudo, a mesma missão: defender a área agrí-
cola da extinta honra [território] de Baltar, na qual se 
integrava a Capela ou Ermida, como é referida nas Me-
mórias Paroquiais de 1758. Na capela-mor, os cachor-
ros de proa anunciam o gótico e permitem datar a sua 
construção entre os séculos XIII e XIV. No interior des-
taca-se o talhe cuidado dos silhares [pedras], de boa es-
quadria, nomeadamente os que compõem o arco triun-
fal e que denunciam a intervenção da Época Moderna.  
Foi já nesta Época que se terá ampliado esta pequena 
ermida medieval, acrescentando-lhe uma nave. Esta 
ampliação é facilmente visível no exterior pela disposi-
ção dos silhares, de aspeto mais vernacular [tradicional] 
que o da cabeceira (a ermida primitiva), e revela-se no 
portal principal com aduelas [pedras que formam o ar-
co] de perfil irregular. O espaço agrícola que envolve a 
Capela recorda a importância protetora da invocação e 
a referência espiritual do pequeno templo.

Mosteiro de São Pedro de Cête 
Tipologia: Mosteiro
Classificação: Monumento Nacional - 1910
Percurso: Vale do Sousa/Paredes/Cête
Visita: Por marcação

A fundação do Mosteiro de São Pedro de Cête, que a 
tradição atribui ao nobre D. Gonçalo Oveques, re-
monta ao século X. Foi restaurado entre o final do 
século XIII e o princípio do século XIV, devido à inicia-
tiva do abade D. Estevão Anes, como se pode consta-
tar na inscrição em calcário que se encontra junto do 
seu túmulo. Nessas obras foram apenas reaproveita-
das, do antigo edifício, as primeiras fiadas dos muros 
da nave e o portal sul, voltado para o claustro.
A Igreja, apesar da reforma gótica, testemunha a lon-
ga aceitação no tempo das formas e do modo de 
construir românicos. A torre sineira abriga a capela 
funerária de D. Gonçalo Oveques, reformada, tal co-
mo a sala do capítulo e o claustro, no período Manue-
lino [séculos XV-XVI]. Em 1551, o Mosteiro deixou 
de pertencer à Ordem Beneditina, tendo sido anexa-
do ao Colégio da Graça dos Eremitas de Santo Agos-
tinho, de Coimbra. Destaque, no interior, para as 
imagens de São Pedro, de Santa Luzia e de Nossa 
Senhora da Graça, em pedra calcária, e para a pintura 
mural de São Sebastião, datada do século XVI.

Ermida da Nossa Senhora do Vale
Tipologia: Capela/Ermida

Classificação: Imóvel de Interesse Público - 1950

Percurso: Vale do Sousa/Paredes/Cête

Visita: Por marcação

A Ermida da Nossa Senhora do Vale deverá ter sido 

construída nos finais do século XV ou inícios do século 

XVI. O portal principal e a sua escultura mostram co-

mo a ornamentação da Época Medieval [românica e 

gótica] se prolongou no tempo.

A Ermida é composta por nave retangular e capela-

-mor quadrangular, com coberturas de madeira, sendo 

que a capela terá recebido, inicialmente, abóbada de 

cruzaria de ogivas, em pedra.

Este monumento conserva vestígios de pintura mural, 

com representações de anjos músicos.

Esta pintura, datável de 1530-1540, indicia a presença 

de uma oficina de grande qualidade, ligada provavel-

mente ao mestre Arnaus. A presença do púlpito no 

exterior da Ermida deve ser entendida no âmbito da 

romaria, já que a grande afluência de fiéis obrigava à 

celebração ao ar livre. Tanto o alpendre como o púlpito 

são comuns neste tipo de ermidas devocionais.

A localização desta Ermida explica a evocação de Nos-

sa Senhora do Vale, mostrando como a sua fundação 

está ligada aos interesses agrícolas e à religiosidade da 

população local.

Torre dos Alcoforados
Tipologia: Torre
Classificação: Imóvel de Interesse Público - 1993
Percurso: Vale do Sousa/Paredes/Lordelo
Visita: Por marcação

Exemplo de “domus fortis” [residência senhorial fortifi-
cada], a Torre dos Alcoforados é representativa de uma 
tipologia de habitação senhorial que marcou a Idade 
Média portuguesa, pelo menos até encontrar a resis-
tência do poder régio.
Este, ameaçado pela proliferação de pequenos bastiões 
locais, dificultou a construção e proibiu os seus senho-
res de as edificarem. A Torre, dita dos Alcoforados, con-
ta, na sua história, as vicissitudes que a ligam a várias 
famílias e linhagens do Entre-Douro-e-Minho.Apesar 
de intitulada dos Alcoforados, pensa-se que antes des-
tes foram senhores os de Urrô (prováveis mentores da 
construção) e, depois, os Brandões, família ligada às eli-

tes urbanas do Porto. Estrutura que se enquadra no 
românico de resistência, é nos vãos [aberturas] que 
notamos já a cronologia tardia da sua construção, pro-
vavelmente do século XIV. As duas janelas de expres-
são gótica são o testemunho de uma época que incor-
porava novos gostos. A Torre, a que se acede por uma 
porta de arco de volta perfeita, possuía dois pisos su-
periores sobradados. As escadas que lhes davam 
acesso eram também de madeira, como mostram os 
encaixes que sustentavam as traves.

Torre do Castelo de Aguiar de Sousa
Tipologia: Torre
Classificação: 
Monumento de Interesse Público - 2012
Percurso: Vale do Sousa/Paredes/Aguiar de Sousa
Visita: Acesso livre

De acesso difícil, rodeado por montes mais altos que 
lhe retiram visibilidade, o antigo Castelo de Aguiar

de Sousa situava-se na rede defensiva do território, 

a que os reis Asturianos deram particular atenção, 

nos séculos IX e X.

No contexto das guerras da Reconquista, as crónicas 

cristãs referem a tomada do Castelo, no ano de 995, 

pelo general muçulmano Almançor, aquando das 

suas incursões para Santiago de Compostela.

Este Castelo encabeçou uma “Terra” no processo da 

reorganização administrativa do território decorri-

do ao longo do século XI e um importante “Julgado”, 

já no século XIII.

A Torre do Castelo de Aguiar de Sousa apresenta 

uma estrutura de planta quadrangular, descentrali-

zada dos vestígios do contorno da muralha.

No século XII, o Castelo não deveria possuir ainda a 

Torre, embora seja já próprio da Época Medieval a 

existência da torre de menagem no interior da cerca 

amuralhada superior.

Nos finais do século XIII, o Castelo de Aguiar de Sou-

sa terá sido abandonado.

O projeto da Rota do Românico promoveu um vasto 

conjunto de obras de recuperação e salvaguarda 

deste monumento.

Rota do Românico  //  Via Paredes
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FREGUESIAS

No  passado dia 7  de se-
tembro a sirene tocou 15 
minutos , pois uma idosa sen-
tiu-se mal no Centro de dia 
da Paróquia de Baltar.  Se-
gundo o CDS Paredes ,  a 
Equipa de Intervenção Per-
manente (EIP) não atuou e a 
Viatura Médica Emergência 
e Reanimação (VMER) do 
INEM chegou primeiro ao 
Centro de Dia de Baltar do 
que os bombeiros. Infeliz-
mente a senhora não resistiu 
e acabou por falecer com 
uma paragem cardio respira-
tória. A Equipa de Interven-
ção Permanente (EIP), que 
segundo o CDS foi extinta no 
passado dia 7 de Janeiro,  
existia para evitar estas si-

tuações. Servia para prestar 
o socorro imediato a quem 
dele estivesse necessitado. 
A EIP era constituída por 5 
Bombeiros e era financiada 
pela Câmara Municipal de 
Paredes (50%) pela Autori-
dade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil (50%). 
Para o Presidente dos B.
V.Baltar, o contacto não foi 
diretamente efectuado para 
os B.V.Baltar, o que motivou 
a situação e a situação da EIP 
está devidamente assegura-
da, como sempre esteve ao 
longo de quase 100 anos de 
história. Para José Alberto 
Sousa apenas existe um 
aproveitamento político 
da situação. Perante o alar-
mismo da população, a Jun-
ta de Freguesia pediu escla-
recimentos aos Bombeiros 
Voluntários de Baltar e de 
seguida efetuou o seguinte 
comunicado:  

Junta de Freguesia apoia 
os B.V. Baltar.

ESCLARECIMENTO
JUNTO DOS 
BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
DE BALTAR
“Nos últimos dias Baltar e 

as suas instituições têm sido 
alvo de notícias pela negativa, 
pondo em causa o funciona-
mento dos B. V. Baltar, que é 
uma instituição fundamental 
da Vila. Deste modo, a Junta 
de Freguesia sente a obriga-
ção de apurar os factos no sen-
tido de tranquilizar e esclare-
cer de forma cabal a popula-

ção. De facto, têm corrido na 
comunicação social e nas re-
des sociais notícias e comuni-
cados que criam instabilidade 
no seio das instituições que 
e s t ã o  a o  s e r v i ç o  d o s 
baltarenses. 

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Baltar, os seus órgãos dirigen-
tes e o seu corpo ativo são me-
recedores do maior respeito e 
não merecem ser tratados da 
forma como tem acontecido.  
Da parte da Junta de Fregue-
sia de Baltar nunca ousaremos 

desrespeitar quer a institui-
ção, quer os seus dirigentes, 
quer ainda todos os homens e 
mulheres que ali prestam ser-
viço de socorro e de defesa dos 
bens dos Baltarenses. Como 
não podemos pactuar com os 
factos que estão a ser veicula-
dos relativos ao funcionamen-
to desta instituição e dos seus 
órgãos e porque os B. V. Baltar 
merecem toda a confiança dos 
baltarenses, sentimo-nos na 
obrigação de os esclarecer e 
nesse sentido contactamos a 
direcção dos B.V.Baltar. Relati-
vamente aos factos veiculados 
por alguns interlocutores da 
vida politica local, esclarece-
mos a população que os mes-
mos não correspondem à ver-
dade e no que se refere à EIP, 
os B.V. Baltar esclareceram 
que nas 24 horas de serviço de 
socorro permanente, aquela 
equipa só prestava serviço du-
rante 8 horas. No processo de 
reestruturação do quadro de 
pessoal em curso, os B.V.Baltar 

garantem à população de Bal-
tar, que a operacionalidade do 
Corpo de Bombeiros esteve, 
e s t á  e  e s t a r á  s e m p r e 
garantida. 

Esta postura de promoção 
de uma imagem alarmista e 
negativa da Vila de Baltar, ata-
cando a instituição de mais 
prestígio da Vila de Baltar , 
apenas tem fins políticos e na-
da contribui para o desenvol-
vimento social da nossa Vila. É 
com todas as instituições que 
nós queremos continuar a co-
locar na linha da frente a defe-
sa de Baltar e do seu patrimó-
nio e a valorização dos seus 
recursos, para que os Balta-
renses tenham acesso a uma 
qualidade de vida cada vez 
melhor, que estará sempre de-
fendida pelos B. V. de Baltar 
que esclareceram a Junta de 
Freguesia de Baltar com pro-
vas factuais.

O Executivo da 
Junta de Freguesia de Baltar."

    BALTAR

Morte de Idosa motivou polémica 
nos Bombeiros Voluntários de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

Os Alunos do Colégio Ca-
sa Mãe cantaram as Janeiras 
na Junta de Freguesia. No 
passado dia 7, os alunos do 
colégio de Baltar visitaram a 
Junta e cantaram as Janeiras 

ao Presidente da Junta Jorge 
Coelho. Esta já é uma tradi-
ção em que a junta tem todo 
o gosto de receber os jovens 
que dão o seu melhor para 
preservarem uma tradição 

que é bonita e tem sempre 
especial significado. Aos alu-
nos foram entregues peque-
nas lembranças de Natal e 
para o ano a tradição é para 
manter.

Devido às condições 
atmosféricas deste últi-
mo mês, a estrada da Rua 
do Ribeiro  ficou bastante 
degradada pois  a água 

criou  "buracos" de gran-
des dimensões e profun-
didade já para não falar 
das pedras soltas que se  
acumularam  no meio da  

referida rua que é uma 
estrada com muito movi-
mento e  é um dos aces-
sos ao centro escolar de 
Baltar. Esta é uma situa-
ção que tem de ser resol-
vida o mais rapidamente 
possível. 

Alunos do Colégio Casa-Mãe 
cantaram as Janeiras na Junta

Mau tempo degradou  
a Rua do Ribeiro 

Já se encontra disponí-
vel para venda o calendário 
solidário da Associação pa-
ra o Desenvolvimento de 
Cristelo- Ser Social. Esta 
não é a primeira edição do 

calendário, mas este ano 
são esperadas muitas sur-
presas, pois os seniores que 
frequentam a associação 
colocaram-se ao dispor pa-

    CRISTELO

Ser Social  
Calendário Solidário 2020

CARLA
NUNES

ra uma sessão fotográfica 
que fará a delicia de todos 
aqueles que pretendam 
contribuir com um valor 
simbólico para ajudar a co-
lectividade. O calendário 
encontra-se à venda na se-
de da associação e junto 
dos seus responsáveis.

Não deixe de contribuir!

A Junta de Freguesia vai 
editar um livro sobre a Cidade 
de Lordelo, que resultará da 
recolha e partilha de memó-
rias. Fotos, histórias, testemu-
nhos, documentos, etc, estão a 
ser recolhidos no âmbito de um 
desafio de partilha que foi lan-
çado à população. Os interes-
sados que quiserem partilhar 
os seus arquivos, devem diri-
gir-se à junta de freguesia. Exis-
te também um grupo no face-
book [https://www.facebook 

com/O-Livro-da-Cidade-de-
-Lordelo-103199681146858/]  

onde os interessados poderão 
colaborar na iniciativa.

    LORDELO

Livro da Cidade 
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Os projetores do comple-
xo desportivo do Nun´Álva-
res foram substituídos por 

iluminação LED. Os traba-
lhos decorreram no dia 13 de 
janeiro. O investimento per-

Instalação de Iluminação LED 

A tomada de posse da dire-
ção e dos restantes órgãos so-
ciais da Associação para o De-
senvolvimento de Rebordosa 
realizou-se hoje dia 4 de janei-
ro. A cerimónia foi liderada 
por António de Oliveira 
Martins.

De referir que no passado 
dia 21 de dezembro de 2019 
esta nova Direção foi eleita 
para o quadriénio de 2020-
2023 com 55 votos a favor da 
Lista A.

No que respeita a Mesa da 
Assembleia Geral, Elias Leal 

foi eleito Presidente; António 
Martins 1º. Secretário; Arnal-
do Barbosa 2º. Secretário.

Para o Conselho Fiscal fo-
ram eleitos, João Filipe Santos 
Presidente; Manuel Domin-
gos Duarte Secretário.

No que concerne da Dire-
ção, Manuel Ventura Azevedo 
foi eleito Presidente; Celso 
Fernando Barbosa Vice-pre-

sidente; António Joaquim 
Cardoso Tesoureiro; José 
Dulcídio Branco Secretário; 
Jorge Simão Barbosa 1º. Vo-
gal; Fernando Conceição Fer-
reira 2º. Vogal; Silvestre Car-
neiro 3º. Vogal 

Estiveram presentes na 
tomada de posse o Presidente 
da Câmara Municipal de Pare-
des Alexandre Almeida, Ve-

reador Elias Barros e a presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Rebordosa Salomé Santos.

Os discursos dos convida-
dos bem como do novo presi-
dente de direcção foram de 
agradecimento, aquando da 
tomada de posse, a disponibi-
lidade dos membros da dire-
ção, mesa da assembleia e 
conselho fiscal que aceitaram 
o desafio de serem voluntá-
rios desta casa e enalteceram 
o trabalho e o rigor da gestão 
dos órgãos sociais cessantes. 
O novo presidente da Asso-
ciação para o Desenvolvimen-
to de Rebordosa afirmou que 
está consciente das dificulda-
des e do trabalho que esta di-
reção terá pela frente, mas 
mostrou-se confiante com o 
futuro da Associação.

    REBORDOSA

Tomada de posse dos  novos 
corpos  Sociais  da ADR

PAULO 
PINHEIRO

A Cruz Vermelha 
- Delegação da So-
breira vai realizar 
uma nova edição do 
Curso de Tripulante 
de Transporte (TAT). 
As inscrições já es-
tão abertas e os inte-
ressados devem ter 
n o  m í n i m o  d e  1 8 
anos, escolaridade 
obrigatória, robus-
tez física e psíquica e 
espírito de equipa e 
voluntariado. Os in-

teressados podem 
obter informações 
adicionais através 
do e-mail: dsobrei-
ra@cruzvermelha.
org.pt. A Delegação 
da Sobreira em tom 
de desafio aos can-
didatos a candidatos 
lembra que “não po-
d e m o s  m u d a r  o 
mundo, mas pode-
mos adotar gestos 
q u e  a j u d a m  a 
melhorá-lo”. 

    SOBREIRA 

Curso de Tripulante  
de Ambulância  
de Transporte

Os Bombeiros de Cête têm 
desde o dia 2 de janeiro uma 
Equipa de Intervenção Per-

manente (EIP) em Recarei. 
Com o desdobramento de ho-
rário os BV Cête conseguem 

assegurar 24h por dia uma 
ambulância de socorro e um 
veículo ligeiro de combate a 

    RECAREI

Unidade de Bombeiros com EIP 

mite aumentar a eficiência 
energética. A nova ilumina-
ção foi uma "espécie" de 
prenda de aniversário ante-
cipada  para o SC Nun' Álva-

res que celebra neste sabá-
do, 18 de Janeiro, 98 anos de 
idade, o que faz do clube de 
Recarei o mais antigo do 
concelho de Paredes.

incêndios na unidade destaca-
da em Recarei. “Somos o que a 
nossa população quer que se-
jamos, uma resposta eficaz e 
permanente em todos os mo-
mentos” exulta fonte da cor-
poração voluntária.
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JORNADA 17ªJOR. 
  11/01

Gondomar SC 0-0 Canelas 2010
 12/01

G. F. (C.Rodrigo) 0-4 L. Vildemoinhos

L. Lourosa 2-1 Amarante FC

Leça FC 3-0 Vila Real

AD Sanjoanense 1-3 SC Espinho

FC P. Rubras 2-1 Valadares Gaia

FC Felg. 1932 1-0 Trofense

USC Paredes 0-1 AD C. Daire

Arouca 2-1 SC Coimbrões

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 39 17

2 Lusitânia de Lourosa 36 17

3 Leça FC 35 17

4 SC Espinho 31 17

5 AD Sanjoanense 30 17

6 USC Paredes 29 17

7 AD Castro Daire 26 17

8 FC Felgueiras 1932 25 17

9 Lusitano Vildemoinhos 23 17

10 Canelas 2010 23 17

11 FC Pedras Rubras 22 17

12 SC Coimbrões 20 17

13 Gondomar SC 20 17

14 Amarante FC 16 17

15 Valadares Gaia 16 17

16 Trofense 14 17

17 Vila Real 10 17

18 G. F. (C.Rodrigo) 7 17

JORNADA 18ªJOR. 
  19/01

Vila Real vs  L. Vildemoinhos

Leça FC vs  AD Castro Daire

G. F. (C.Rodrigo) vs  Valadares Gaia

USC Paredes vs  Amarante FC

Gondomar SC vs  SC Espinho

Arouca vs  Trofense

FC P. Rubras vs  L. Lourosa

FC Felg. 1932 vs  Canelas 2010

AD Sanjoanense vs  SC Coimbrões

JORNADA 17ªJOR. 
  12/01

Sousense 1-1 S. P. Cova

Rebordosa AC 5-0 Lixa

Alpendorada 0-1 Vila Meã

Freamunde 0-1 Vila Caiz

AD Marco 09 0-1 FC Vilarinho

Tirsense 1-0 Lousada

Barrosas 1-2 Aliados Lordelo

CD Sobrado 0-0 A. Gandra

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL  
SÉRIE 2 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 CD Sobrado 34 18

2 Tirsense 34 18

3 Rebordosa AC 30 18

4 Alpendorada 29 18

5 Aliança de Gandra 29 18

6 Freamunde 28 18

7 Aliados Lordelo 28 18

8 AD Marco 09 28 18

9 Vila Meã 28 18

10  Sousense 24 18

11  Vila Caiz 22 18

12  FC Vilarinho 19 18

13  S. Pedro da Cova 17 18

14  Barrosas 13 18

15  Lousada 9 18

16  Lixa 9 18

JORNADA 17ªJOR. 
  19/01

Vila Caiz vs  Sousense

S. P.  Cova vs  Rebordosa AC

Lixa vs  Alpendorada

FC Vilarinho vs  Freamunde

A. Lordelo vs  AD Marco 09

A. Gandra vs  Tirsense

Lousada vs  Barrosas

Vila Meã vs  CD Sobrado

JORNADA 16ªJOR. 
  11/01

Lousada B 1-2 Bougadense

 12/01

SC Salvador. 2-2 Águias de Eiriz

Alfenense 1-0 S. L. Douro

SC R.Moinhos 1-2 Fol. Maia

Aparecida 0-2 Gens SC

Caíde Rei 1-4 SC Nun´Álvares

FC Lagares 2-0 CA Rio Tinto

FC Felg. 1932 B 2-1 Est. Fânzeres

JORNADA 15ªJOR. 
  18/01

Est. Fânzeres vs  Alfenense
 19/01

Folgosa da Maia vs  SC Salvador.

Águias de Eiriz vs  FC Felg. 1932 B

Gens SC vs  SC R. Moinhos

CA Rio Tinto vs  Aparecida

Bougadense vs  Caíde Rei

SC Nun´Álvares vs  FC Lagares

S. L. Douro vs  Lousada B

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 32 16

2 Gens SC 29 16

3 Aparecida 28 16

4 FC Felgueiras 1932 B 28 16

5 S. Lourenço Douro 26 16

6 SC Salvadorense 26 16

7 Águias de Eiriz 25 16

8 Folgosa da Maia 25 16

9 FC Lagares 23 16

10 SC Rio de Moinhos 22 16

11 Alfenense 21 16

12 CA Rio Tinto 21 16

13 Bougadense 18 16

14 Lousada B 14 16

15 Estrelas de Fânzeres 11 16

16 Caíde Rei 8 16

JORNADA 16ªJOR. 
  19/01

SC Campo vs  Crestuma

Senhora da Hora vs  ISC Sobreirense

FC Parada vs  Os Lusitanos

Leverense vs  GD Águas Santas

Ataense vs  GD Aldeia Nova

S. Félix Marinha vs  CD Torrão

Vandoma vs  Ramaldense

Perafita	 vs  UD Valonguense

JORNADA 15ªJOR. 
  12/01

Vandoma 1-1 GD Aldeia Nova

S. Félix Marinha 3-1 Ramaldense

CD Torrão 0-0 Os Lusitanos

Ataense 1-1 UD Valonguense

Perafita	 0-2 GD Águas Santas

SC Campo 3-2 ISC Sobreirense

Leverense 2-1 Crestuma

Sr. Hora 1-2 FC Parada

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Leverense 36 15

2 UD Valonguense 34 15

3 S. Félix Marinha 32 15

4 Crestuma 29 15

5 GD Aldeia Nova 27 15

6 SC Campo 26 15

7 GD Águas Santas 21 15

8 FC Parada 20 15

9 Ataense 18 15

10 Vandoma 16 14

11 Ramaldense 16 15

12 Os Lusitanos 15 15

13 CD Torrão 15 15

14 Senhora da Hora 13 15

15 ISC Sobreirense 11 14

16 Perafita	 1 15

JORNADA 16ªJOR. 
  18/01

AJM Lamoso vs  ADR Aveleda
  19/01

ARD Macieira vs  Raimonda

Penamaior vs  Lixa B

UD Torrados vs  GDC Ferreira

FC V. B. Bispo vs 	 C.	Sanfins

Livração vs  AD Várzea FC

CRCD Varziela vs  UDS Roriz

CCD Sobrosa vs  AD Lustosa

JORNADA 15 ªJOR. 
  11/01

CRCD Varziela 0-1 Citânia de Sanfins

  12/01

CCD Sobrosa 3-2 AD Várzea FC

AD Lustosa 1-2 Lixa B

Livração 1-1 UDS Roriz

FC V. B. Bispo 15:00 ADR Aveleda

UD Torrados 4-2 Raimonda

AJM Lamoso 3-2 GDC Ferreira

ARD Macieira 0-3 Penamaior 

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1	 Citânia	de	Sanfins	 30 15

2 GDC Ferreira 29 15

3 UDS Roriz 28 15

4 Penamaior 27 15

5 CRCD Varziela 24 15

6 Livração 23 15

7 Lixa B 22 15

8 AD Lustosa 21 15

9 CCD Sobrosa 20 15

10 ADR Aveleda 19 14

11 AJM Lamoso 18 15

12 AD Várzea FC 18 15

13 UD Torrados 17 15

14 FC Vila Boa do Bispo 15 14

15 Raimonda 13 15

16 ARD Macieira 6 15

JORNADA 15ªJOR. 
  19/01

USC Baltar vs  FC P. Rubras B

1º Maio Figueiró vs  Leões Seroa

ADC Frazão vs  M. G. Costa

Campo do Lírio vs  Tirsense B

Escola F. 115 vs  ADR S. P. Fins

Melres DC vs  M. Córdova

Codessos vs  M. Sangemil

Sp. Cruz vs  Gatões

Ventura SC vs  AC Gervide

JORNADA 16 ªJOR. 
  28/12

M.Córdova 4-0 Codessos

M. Sangemil 4-0 Sp. Cruz

Leões Seroa 0-1 ADC Frazão

M. G. Costa 2-1 Ventura SC

FC P. Rubras B 5-2 1º M. Figueiró

Tirsense B 5-2 USC Baltar

 12/01

Gatões 5-3 Esc. Fut.115

ADR S. P. Fins 1-1 Campo do Lírio

AC Gervide 0-0 Melres DC

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 43 16

2 FC Pedras Rubras B 40 16

3 Monte Córdova 35 16

4 ADR S. Pedro de Fins 35 16

5 Tirsense B 31 15

6 Leões Seroa 26 14

7 Melres DC 24 15

8 AC Gervide 23 16

9 Gatões 19 15

10 1º Maio Figueiró 19 16

11 Codessos 18 16

12 Ventura SC 18 15

13 M.G. Costa 16 16

14 Sp. Cruz 16 14

15 USC Baltar 14 16

16 ADC Frazão 14 16

17 Escola Futebol 115 8 16

18 Campo do Lírio 4 16

Já se sabe que Portugal tem 
das mais baixas taxas de ocu-
pação dos estádios de fute-
bol. Portugal nunca foi dos 
países onde os adeptos mais 
veem os jogos de futebol ao 
vivo. E porquê? Por um con-
junto de factores, como os 
horários dos jogos, pelo facto 
de todos os jogos da 1ª Liga 
darem na televisão (e agora 
os da 2ª Liga dão todos em 
streaming – modo que a ope-
radora de TV disponibiliza 
através do seu site), pelo pre-
ço dos bilhetes e pelas fracas 
c o n d i ç õ e s  d o s  e s t á d i o s 
portugueses.
Hoje em dia, a Liga Portugue-
sa de Futebol Profissional 

(LPFP), entidade que gere o 
futebol profissional portu-
guês (1ª e 2ª Ligas), avalia e 
categoriza os estádios, de for-
ma a que os clubes não pos-
sam colocar o preço dos bi-
lhetes a qualquer valor, mas 
sim em função da qualidade 
dos estádios. É uma boa medi-
da, mas não chega.
Outras mais precisam de ser 
tomadas, como, na minha opi-
nião, a melhoria imediata dos 
estádios. Sou da opinião que 
os clubes de futebol profis-
sionais só deveriam disponi-
bilizar bancadas cobertas pa-
ra os adeptos – quer fossem 
d a  e q u i p a  d a  c a s a ,  q u e r 
visitantes. 

A falta de condições dos estádios em Portugal

OPINIÃO

Sobre Futebol

Pagar-se, seja o que for (já 
acho ridículo, no distrital, por 
exemplo, pagar-se 5 ou 7 euros 
para se ver um jogo à chuva – e 
algumas vezes até de pé), para 
apanhar chuva durante 2 ho-
ras não faz sentido. Não é as-
sim que cativam os adeptos; as 
f a m í l i a s ;  a s  s e n h o ra s ;  o s 
jovens...!
Os clubes têm de parar urgen-
temente de guerras e guerri-
nhas, de quererem ganhar a 
todo o custo, e passarem a 
pensar no futebol de outra for-
ma. Na forma de envolverem 
as pessoas, de as motivarem, 
através de espectáculos, não 
só futebolísticos mas tudo o 
que possa envolver o evento 

em si. E criarem condições as 

condições necessárias. Este 

devia ser um dos pressupostos 

obrigatórios para participação 

n a s  c o m p e t i ç õ e s 

profissionais.

São medidas destas que o fute-

bol tem de implementar. 

Tantos dirigentes profissio-

nais, seja nos clubes, mas na 

LPFP e na FPF e pouco ou nada 

se faz para puxar pelos adep-
tos, para promover o futebol 
português e para se gerar con-
dições de sucesso. Tantos gru-
pos de trabalho para pensar 
uma série de assuntos e coisas 
práticas nem vê-las.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto
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Piscina de Recarei acolheu  
primeiro torneio internacional 
de Pólo Aquático

Corrida dos Reis promete  
reunir centenas  
de participantes  
pelas ruas de Paredes

A Piscina Municipal Rota 
dos Móveis, em Recarei, rece-
beu durante três dias (entre 3 
e 5 de janeiro) 60 atletas femi-
ninas de Polo Aquático, oriun-
das de quatro equipas de Por-
tugal, Espanha e Itália, partici-
p a n t e s  n a  p r i m e i r a 
competição internacional 
"Paredes Queen Cup".

No torneio participaram as 
equipas portuguesas Clube 
Aquático Pacense e Paredes 
Polo Aquático. As duas equi-
pas estrangeiras são a AR 
Concepcion, de Espanha, e o 
clube CSS Verona, de Itália.

A organização esteve a 

cargo do Paredes Polo Aquáti-
co com o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes, da Fe-
deração Portuguesa de Nata-
ção e da Associação de Nata-
ção Norte de Portugal.

Segundo os organizado-
res, “o objetivo principal foi o 
de promover o Polo Aquático 
e dar experiência competitiva 
internacional à equipa do Pa-
redes Polo Aquático”. A pri-
meira edição do torneio dire-
cionou-se para atletas senio-
res femininas. O "Paredes 
Queen Cup” contou ainda 
com a realização do seminário 
“waterpolo Benchmarking”.

São esperados cerca de 
800 atletas, amanhã, sába-
do, em Paredes para a VII 
Corrida de Reis.  

A prova de atletismo 
tem início às 20 horas, no 
Parque José Guilherme, 
com a vertente competiti-
va desenhada num percur-
so de 10 km de corrida pe-
las ruas centrais da cidade 
de Paredes. A caminhada é 
de 5 km de distância “para 
a promoção da atividade 
física, saúde e bem-estar”.

Com organização da 
ParJovem – Associação Ju-
venil de Paredes, a Corrida 
de Reis conta com o apoio 
da Câmara e Junta de Fre-

guesia de Paredes. O tiro 
de partida e chegada acon-
tece no Parque José Gui-
lherme. na lista de inscritos 
destaque para a presença 
de Bruno Jesus e Rui Mu-
ga, dois atletas reconheci-
dos no atletismo.

A novidade da prova de 
2020 contempla um pré-
mio para o primeiro atleta 
a passar na meta volante 
(5Km) e que obrigatoria-
mente corte a meta nos 
três primeiros classifica-
dos da geral e ainda para o 
atleta que consiga bater o 
recorde na prova fixado 
por Miguel Borges em 30 
minutos e 39 segundos.

O
s maus resulta-
dos futebolísti-
cos em dois clu-

bes do concelho de Paredes- 
Sobrosa e Aliados de Lordelo 
- levaram nas últimas sema-
nas ao afastamento dos res-
petivos treinadores. Primei-
ro foi Cristiano Santos res-
c i n d i r  o  c o n t r a t o  d e 
treinador do CCD Sobrosa, 
da I Divisão Distrital da AFP, 
tendo disso substituído por 
Hélder Ferreira. Pouco tem-
po depois foi a vez de Juvenal 
Brandão deixar o Aliados FC 
Lordelo, da Divisão de Elite. 
Para o lugar do cronista d´O 
Progresso de Paredes foi 
contratado Pedro Ferreira, 
que levou para adjuntos 
João Silva e Vítor Carneiro. 

Esta época, Pedro Ferrei-
ra, 36 anos, já tinha orienta-
do o São Pedro da Cova, ten-
do alcançado quatro vitórias 
em 13 partidas. Em 2018/19, 
foi treinador do FC Alpendo-
rada e do SC Rio Tinto, onde 

conquistou a Taça AF Porto.
"É um privilégio treinar 

um clube com os pergami-
nhos do Aliados FC Lordelo. 
Prometo trabalho, muito tra-
balho", afirmou Pedro Fer-
reira, no Facebook.

Juvenal Brandão deixou o 
Aliados de Lordelo em nono 

lugar da Divisão de Elite, Sé-
rie 2 da AF Porto, com 25 
pontos somados.

“Face a um cenário de 
enorme escassez de jogado-
res e ausência de reforços, 
informei a direção que, com 
este cenário, não me sentia 
capaz de fazer mais e melhor, 

na luta pelos dois primeiros 
lugares”, justificou Brandão.

Após as mudanças de 
treinadores, Sobrosa e Alia-
dos venceram os seus jogos 
pondo fim a resultados me-
nos conseguidos que preci-
p i t a r a m  a s  m u d a n ç a s 
técnicas.

Chicotadas no  
Sobrosa e Aliados
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O 
nosso mercado 
não se restringe 
a Paredes e ci-

dades circundantes. Temos 
clientes espalhados por to-
do o país, especialmente no 
Norte. Clientes que chegam 
até nós, através da reco-
mendação de outros, o que 
para nós é muito gratifican-
te”, refere Ana Moreira, ge-
rente da Bestravel Paredes.

P a s s a d o  o  r é v e i l l o n 
2020, o mercado das via-
gens concentra-se, agora, 
no agendamento das férias 
da Páscoa e de verão.  “Cada 
vez mais, os clientes procu-
ram programar as férias 
mais cedo. Embora ainda 
exista a ideia de que o turis-
mo é uma área sazonal, nos 
últimos anos deixou de ser 
assim tão claro”, explica Ana 
Moreira.

A prova, acrescenta a 
responsável, é que “as pes-
soas passaram a programar 
as férias mais cedo, pois du-
rante o ano existem várias 
campanhas o que permite 
ao cliente, que faça a reser-
va com antecedência, me-
lhores preços e uma oferta 
mais diversificada”, alerta 
Ana Moreira.

O Agenciamento de via-
gens é hoje, uma indústria de 
sucesso e está na moda. No 
ano passado, as viagens e tu-
rismo criaram 319 milhões de 

empregos em todo o mundo e 
contribuíram com 7,8 biliões 
de euros para o PIB mundial, 
mais 3,9% do que um ano an-
tes. Um mercado milionário 
que está a atrair cada vez 
mais investidores. Na Bes-
travel Paredes a ideia é facili-

tar a viagem aos clientes. 
Planear uma viagem é com-
plicado. A quantidade de in-
formação que é preciso fil-
trar para decidir onde ir, on-
de ficar e que voo apanhar é 
avassaladora e consome 
tempo.  “Nós estamos aqui 

para ajudar".  Com 13 anos 
de portas abertas a agência 
de Paredes já foi eleita a 
“Best Social media” na rede 
nacional do grupo Bestravel. 
O  l e m a  é  o  d e  s e m p r e : 
"Quanto mais viaja mais rica 
fica a sua história”. 

Bestravel, o mundo à sua espera em Paredes
NEGÓCIO. Surgiu em meados de 2007 e tem como principal foco o turismo de lazer se bem que, as viagens “corporate” têm cresci-
do “cada vez mais”. Este é cartão de visita da Bestravel Paredes, a agência de viagens localizada no edifício do Elétrico.

António Orlando  | texto

Ana Moreira, 
gerente da Bestravel Paredes
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A LORD RECOMENDA

LIVRO:

LUSITANO FADO
AUTOR: 

LUÍS CORREDOURA

A verdade pode ser muito 
mais complexa do que a menti-
ra. A justiça parece adormeci-
da, perante um poder oculto, 
uma sociedade apática, um 
Portugal parco de virtudes pú-
blicas e com demasiados vícios 
privados. Mas há quem queira 
denunciar essa maré de cor-
rupção, venalidades, falsos 
costumes e aparências que há 
muito se vê, sente e cheira. Tu-
do na vida tem um preço. Mas 
Alberto está disposto a tudo 
fazer para salvar a honra e di-
vulgar a verdade, mesmo que 
isso implique o maior  dos 
sacrifícios. 

Lusitano Fado é uma histó-
ria surpreendente de coragem 
e determinação, de mistério e 
revelação, de vingança e cor-
rupção, mas também de pai-
xão, companheirismo e amiza-
de, que vai empolgar os leito-
res mais exigentes e que não 
deixará ninguém indiferente. A 
história é sempre escrita pelos 
vencedores, mas os vencidos 
também têm memória…

A 
Fundação A Lord em 
parceria com a paró-
quia de Lordelo, no dia 

28 de dezembro, realizou o tradi-
cional concerto de Natal. Desta 
vez subiram ao palco os grupos 
Amtrol Vocalfa e Orfeão da Fun-

dação A Lord.  No primeiro caso, a 
plateia assistiu à atuação do Am-
trol Vocalfa, um pequeno Grupo 
Coral, dirigido pelo Maestro José 
Manuel Pinheiro, que “nasceu 
fruto da boa vontade de alguns 
funcionários” e o apoio dos diri-

gentes da maior fabricante de 
garrafas de gás da Europa, a em-
presa AMTROL-ALFA.  

Já o Orfeão d´Alord, sob a ba-
tuta do Maestro Manuel Luís Bo-
vião Monteiro, fez o resto das 
“despesas” do concerto de Natal 

com temas como o Ring Christ-
mas Bells de Mykola Leontoviych, 
Can you feel the love tonight de 
Elton John, ou o Wall I want for 
Christmas is you de Mariah Carey 
mas também o Feliz Navidad de 
José Feliciano.

Concerto Natal 

Mundo Rural em exposição na Loja do Turismo 
Nesta exposição “O Mundo 

Rural” o colecionador dos obje-
tos etnográficos, Joaquim Bes-
sa, de Duas Igrejas, dá a conhe-
cer um conjunto de artefactos 
ligados à agricultura e ruralida-
de da região.

A tradição agrícola, que ain-
da carateriza o Concelho de Pa-
redes, mostra-se através da 
presença de objetos preserva-

dos e colecionados ao longo da 
vida por Joaquim Bessa, que 
assume a curadoria da exposi-
ção, onde pontuam diversos 
artefactos etnográficos, desde 
o limpador de milho, um crivo 
ou uma peneira, um semeador 
de cereais, entre muitos outras 
peças do colecionador. A mos-
t r a  e s t á  p a t e n t e  a t é  7  d e 
fevereiro.
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Médico

cristianoribeiro@gmail.com

ASSANGE

J
ulian Assange é pa-
ra mim indiscuti-
velmente a Perso-

nagem Internacional do 
Ano de 2019. Jornalista 
australiano e fundador 
da WikiLeaks, é já uma 
personalidade marcan-
t e    e  c o m  d i m e n s ã o 
mundial. Julian Assange 
e o seu núcleo de amigos 
ativistas desencadeou 
com as suas denúncias 
sobre o Poder uma onda 
de repercussões impor-
tantes em todo o mun-
do. A verdade surgiu 
mais límpida num mun-
do de trevas e de silên-
cios. Descobriram-se os 
podres escondidos nas 
altas esferas das socie-
dades.  Com Assange 
comprovou-se a suspei-
ta que a humanidade 
está cada vez mais sujei-
ta a uma teia de interes-
ses, falsificações e mani-
p u l a ç õ e s  q u e  a 
condicionam. 
Por isso alguns poderes 
fáticos decidiram anulá-
-lo, destrui-lo, evitando 
o seu conhecimento, a 
sua atividade, a sua cam-
panha cívica. Foi a Sué-
cia. Foi a Grã Bretanha. 
Foi o Equador. Foram os 
Estados Unidos da Amé-
rica. Os serviços secre-
tos e as elites políticas 
corruptas reagiram. Es-
tão todos firmemente 
empenhados em não 
deixar que Assange seja 
exemplo e deixe legado. 
Foi a acusação infame 
de estupro e violação, já 
deixada cair pelo Minis-
tério Público Sueco, 
acusação que revela 
quão longe vão as cum-
plicidades e que instru-
mentos usa. Foi a perda 
do direito de asilo na 
embaixada do Equador 
em Londres por Lenin 

Moreno, o esbirro equa-
toriano ao serviço dos 
EUA, por pretenso risco 
sanitário. Foi o encarce-
ramento pelo governo 
de sua majestade no 
presidio de Beimarsh, 
prisão de segurança má-
xima no sudeste de Lon-
dres destinada a crimi-
nosos e terroristas, por 
alegadamente não se 
ter apresentado no Tri-
bunal após ter sido li-
bertado sob fiança. Aí 
permanece na solitária 
durante 23 horas por 
dia, em prisão preventi-
va. A justiça britânica 
mostrou a sua face, já 
conhecida dos livros da 
História e do Poder Co-
lonial. Foram as acusa-
ç õ e s  a m e r i c a n a s  d e 
transmissão de informa-
ção sigilosa, ao serviço 
do governo russo, e a 
ameaça latente de ex-
tradição para os States 
p a r a  u m  q u a l q u e r 
Guantánamo. 
Contra Assange, não é 
só a forte sedação óbvia 
imposta na prisão, a des-
truição física e mental, a 
perfídia moral, a vingan-
ça, a privação da liber-
dade, a coarctação de 
direitos de defesa. Se 
fosse só isso, era já mui-
to. Contra Assange é so-
bretudo o silêncio, a in-
decorosa tentativa de 

negação da realidade 
denunciada, a cumplici-
dade pelo esquecimen-
to dos seus pares jorna-
listas, dos advogados, 
dos religiosos, dos ho-
mens da cultura e da po-
litica. E no final contra 
Assange a cumplicidade 
das sociedades,  que 
identificam como heróis 
personalidades banis do 
d e s p o r t o  o u  d a  v i d a 
mundana e não prote-
gem heróis corajosos 
em luta pele verdade e 
pela justiça. Julian As-
sange morre aos pou-
cos, como se torna visí-
vel nas fotografias re-
c e n t e s .  E  c o m  e l e 
morrerá mais um pouco 
da nossa civilização. Or-
ganizemos localmente e 
em todo o mundo Comi-
tés em Defesa de Assan-
ge. Antes que tarde.

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 
orientadores da informação livre, rigorosa e 
isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos 
do concelho de Paredes em áreas tão diver-
sas como a política, a economia, a empresa-
rial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu 
património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os 
cidadãos, independentemente da cor, raça, 
género, convicções, religião, nacionalidade 
ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegu-
rando a dignidade das pessoas e das institui-
ções e a sua privacidade.

Julian Assange 

D
iz o ministro das finanças 
que Portugal vive com con-
tas certas. 

Seria de esperar então que tudo es-
tivesse em ordem, sem problemas, 
sem qualquer problema. Mas o que 
é facto é que Portugal continua a 

sobreviver a conta da miséria. Misé-
ria de serviços públicos, miséria de 
pensões, miséria de saúde, e um ca-
da vez maior fosso entre ricos e po-
bres. Será que as contas estão assim 
tao certas? Não, não estão. Portugal 
continua a viver com contas erra-
das. Contas que penalizam os mais 
pobres e beneficiam os mais ricos. 
O ministro Mário Centeno brilha, 
mas brilha à custa dos mais desfavo-
recidos. Como disse acertadamen-
te Manuela Ferreira Leite, no tem-
po da velha senhora, as contas tam-
bém estavam certas e os cofres 
cheios de ouro e a população na mi-

As contas certas

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

P
are, escute e olhe é uma re-
gra básica de prevenção 
que aplicada ao dia a dia 

ajuda muito à prevenção de sur-
presas e para quem anda atento à 
política serve para tirar elações 
sobre o estado das “coisas”. Para 
aqueles que não param muito para 
olhar para politica portuguesa com 
certeza deixam andar os seus sen-
tidos á deriva e não prestam muita 
atenção àquela sensação que Má-
rio Centeno provoca a cada orça-
mento com o aumento dos impos-
tos (sobretudo os indiretos), não 
prestam atenção ás palavras de 
ataque de Santos Silva aos empre-
sários portugueses classificando-
-os de incompetentes para a ges-
tão e até não prestam atenção ás 
manobras de ginástica linguística 
de António Costa para que o equi-
líbrio entre PS, PCP e Bloco permi-
ta exclusivamente a sobrevivência 
do governo mais 4 anos. Com isto, 

seria demasiado fácil perceber o 
frágil equilíbrio que o Portugal vive 
sem realizar reformas na Saúde, 
Educação, Economia e em muitas 
áreas fundamentais que nos dei-
xam cada vez mais na cauda da Eu-
ropa. Seria fácil, mas de facto não é! 
Não é porque na oposição o fogo de 
vista é tão grande que serve até pa-
ra camuflar os erros de quem go-
verna. É uma desunião que tira a 
força! 
Á parte dos partidos como o CDS ou 
o Liberal cuja influência se limita a 
áreas restritas, no PSD (onde pode-
rá estar a alternativa real), o espetá-
culo que se está a dar ao país é o de 
uma novela de contornos irreversí-
veis. Falta perceção da muita indife-
rença, com que as pessoas que deci-
dem (com o seu voto) uma eleição, 
seguem as peripécias da corrida à 
liderança do rumo da oposição. De-
pois de uma eleição que teve vários 
concorrentes devido ás divisões 
alimentadas nos últimos anos e 
quando se previa o fecho de um ci-
clo para que na própria eleição se 
inicie um projeto de esperança  e de 
vitórias não se entende que o ainda 
presidente do partido deixe de ser o 
rigoroso e sério do costume para 
começar com graçolas sobre o me-
nino Zéquinha onde se cometem 
erros próprios e se volta ás insinua-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Saía mais um Almoço Grátis,  para o Sr. sentado no trono!

mariocamilomota@gmail.com
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séria. Há custa de quem? Dos mes-
mos. Dos mais pobres. Assistimos a 
um raciocínio minimalista. Temos 
contas certas. Não importa há custa 
de quem. Morre-se nas urgências, 
adiam-se as reformas estruturais, 
procura-se justificar o injustificável, 
tudo em prol das contas certas. 
As únicas contas certas que o Go-

verno devia valorizar, seriam as 
contas que tirassem da miséria a 
população portuguesa, que assegu-
rassem um crescimento económico 
sustentável e beneficiasse as cama-
das mais desprotegidas da popula-
ção portuguesa. 
Tudo o mais e um “chupa” que quan-
do se esgotar, fica apenas o pau.

Saía mais um Almoço Grátis,  para o Sr. sentado no trono!
ções interesses ocultos e pouco 
precisos. É um facto que o PSD é 
hoje um partido reduzido, encolhi-
do. Com menos militantes com di-
reito a a votar, menos 30 mil do que 
nas eleições anteriores. Por causa 
de um sistema de pagamento de 
quotas que já (no passado) havia eli-
minado os PPD genuínos dos pós 
25 de Abril e agora pretendia ser 
mais honesto e capaz de impedir 
“chapeladas”? Nada disso. Igual a 
todos os outros e bem á moda por-
tuguesa, mas do PS nem se fala! As 
“chapeladas” continuam a existir 
nas eleições internas dos partidos e 
os novos sistemas só servem para 
transferir mais poder para quem 
controla no momento.
O resultado reduzido do PSD nas 
últimas eleições foi de 200 mil vo-
tos menos do que Santana Lopes 
em 2005 e menos 600 mil votos do 
que Passos em 2011 ou seja, em 
2019 é mesmo o mais pequenino 
em apoio eleitoral desde 1976. Sen-
do natural que os grandes partidos 
democráticos, em Portugal, preci-
sam destes ciclos de encolhimento 
para evoluir nos projetos políticos e 
recuperar, não é menos verdade as 
últimas semanas poderiam ter sido 
melhor aproveitadas para reunir 
forças ou condições para inverter a 
atracão pelo abismo.

Tornemos àquilo que o partido 
sempre quis ser. O partido de estru-
tura pequena e ágil, que respira as 
dificuldades sociais, democrático a 
decidir, cheio de força e esperança 
com a alma, o sangue, a vida do PSD. 
Um partido da sociedade civil tinha 
tido capacidade para se levantar 
contra este adormecimento em 
que vivemos e não aceitaria conti-
nuar sem abanar as estruturas que 
conduziram o PSD à derrota de Ou-
tubro. Teria dado sinais de vida.
Do outro lado o PS é hoje um partido 
de eleitorado da longa maquina do 
Estado que habilmente gere a repar-
tição do orçamento entre promes-
sas por cumprir e pequenas miga-
lhas para adormecer. O PS é um par-
tido do eleitorado envelhecido, 
provavelmente de pensionistas an-
tigos eleitores do PSD zangados 
com as medidas do tempo da troika. 
E assim se faz a máquina eleitoral pa-
ra a geringonça.  Se o PSD completar 
essa máquina oferecendo a falta de 
um projeto politico que mobilize o 
eleitorado mais jovem, que mobilize 
em torno de uma discriminação po-
sitiva das economias locais ou ainda 
que seja mobilizador das grandes 
áreas metropolitanas, estará a ali-
mentar o artista Mr. Costa cheio de 
adjetivos e provocações e uma mesa 
cheia de nada! 

psilvaparedes@gmail.com

Descentralização 
ou regionalização
Por
PAULO
SILVA
Professor

manda, da população; da 

realidade e da necessidade, 

a fórmula mais eficaz pode 

ser a regionalização ou a 

descentralização, chame-

-lhe o nome que entende-

rem e criem a figura jurídica 

que acharem mais perti-

nente, esta deve ser a ques-

tão menos importante.

Num processo que preten-

da aproximar o poder deci-

sório da realidade e da ne-

cessidade urge dar poder a 

quem está mais próximo 

das pessoas, urge aumen-

tar as competência do po-

der local, seja ele municipal 

ou das freguesias locais, 

urge dotar estes órgão de 

poder de maior autonomia 

financeira de forma a dar 

respostas a estas novas e 

necessárias competências.

Assistimos nos últimos dias 

a uma discussão entre se 

devemos apostar na des-

centralização ou na regio-

nalização, eu confesso que 

sempre fui um defensor das 

regiões, pois basta ver o 

que se passa pela Europa 

fora, para perceber que es-

te modelo governativo 

contribuiu para diminuir as 

desigualdades regionais 

nos países Europeus que 

optaram por este modelo 

governativo.

Mas confesso que neste 

momento não estou muito 

preocupado se avança ou 

não a regionalização, acho 

importante que se discuta, 

mas espero sinceramente 

que esta discussão não sir-

va apenas para atrasar as 

delegações de competên-

cias necessárias à aproxi-

mação entre o poder de 

quem manda, e a população 

que sente a necessidade e 

vive a realidade.

Sempre que se fala em dar 

mais poder aos que estão 

mais próximos da popula-

ção, ou seja aos autarcas 

locais, surgem um conjunto 

de “personalidades” a dis-

cutir quais os caminhos que 

se devem seguir…. e quase 

sempre perde-se a oportu-

nidade de concretizar esta 

aproximação. Espero que o 

início de 2020 traga boas 

novas neste capítulo que 

independentemente do 

nome e ou da personalida-

de jurídica, se promova 

apenas uma real (para tal 

não podem só transferir o 

trabalho, é também neces-

sário o dinheiro para pagar 

a conta…) transferência de 

competências que permita 

aos eleitos locais resolve-

rem os reais problemas das 

suas localidades, atenuan-

do assim as desigualdades 

territoriais existentes.

S
omos um país gran-

de em alma, tradi-

ção e coração, tal-

vez “pequeno” em tama-

nho, mas se em termos de 

área somos um dos mais 

pequenos da Europa, não 

é menos verdade que so-

mos um dos maiores em 

desigualdades 

territoriais.

A verdade é que infeliz-

mente somos um país de 

enormes assimetrias, du-

rante muitos anos discu-

tiam-se as desigualdades 

litoral versus interior e 

Porto versus Lisboa, e tal-

vez embebidos por esta 

discussão esquecemo-

-nos de olhar à nossa volta 

e perceber que não preci-

samos de alargar assim 

tanto as distâncias para 

ver as desigualdades 

existentes.

Urge diminuir as distân-

cias ao Poder, urge aproxi-

mar o Poder de quem 
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FALECEU

JOAQUIM EMÍLIO 
 DE BARROS LEAL
Faleceu no dia 9 de janeiro com 97 anos.  
Era natural de Vilela – Paredes e residente  

na Av. Doutor Sá Carneiro, nº. 93, Vila Cova de Carros, Paredes.   
Era viúvo de Joaquina de Oliveira Nunes.
 

AGRADECIMENTO
Seus	filhos,	noras,	genros,	netos	e	demais	família,	vêm	por	este	
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral, bem 
como na missa de 7º dia do seu ente querido Joaquim.
 

A FAMÍLIA
 Funerária Val de Sousa  

(Gerência de José Paulo Couto)

 Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes

Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
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FALECEU

RUI FERNANDO 
DE OLIVEIRA MOREIRA
Faleceu no dia 7 de janeiro com 62 anos.  
Era natural de Gondalães – Paredes e residente 

na Rua do Coucieiro, nº. 186,Vilela, Paredes. Era viúvo de Maria 
José da Silva Barbosa. Pai de Elisabete Emanuela Barbosa 
Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua	filha,	pais,	irmãos,	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral, bem como 
na missa de 7º dia do seu ente querido Rui.
 

A FAMÍLIA
 Funerária Val de Sousa  

(Gerência de José Paulo Couto)

 Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes

Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
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FALECEU

ANÍBAL NUNES
Faleceu no dia 31 de dezembro com 67 anos.  

Era	natural	de	Penafiel	e	residente 

na Rua Trav. da Bouça, nº. 106, Paredes.  

Era casado com Rosa Camila de Sousa Barbosa Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.
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FALECEU

MARIA LUÍSA 
MOREIRA MENDES
Faleceu no dia 13 de janeiro com 90 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casada com António Alves da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
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FALECEU

MARIA DA SILVA
Faleceu no dia 8 de janeiro com 92 anos.  

Era	natural	de	Penafiel	e	residente	em	Bitarães,	

Paredes. Era viúva de António Freire.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
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FALECEU

JOSÉ GUALTER 
DE SOUSA FERREIRA
Faleceu no dia 4 de janeiro com 64 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente em Ferreira, Paços de Ferreira. Era viúvo de Alzira 
Ribeiro da Silva Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FERREIRA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

AMADEU DIAS FERREIRA
Faleceu no dia 7 de janeiro com 78 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua Cruzeiro do Vinhal, nº. 238, Lordelo, Paredes. 

Era viúvo de Maria Nazaré Barbosa Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA  
DA SILVA
Faleceu no dia 10 de janeiro com 64 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua de S. Pedro, nº. 88, Lordelo, Paredes.  

Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 16 de janeiro, às 19:30 horas na 
Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO/PAREDES

FALECEU

ARMANDO PINTO RIBEIRO
Faleceu no dia 1 de janeiro com 63 anos.  

Era natural de Peso da Régua e residente na 

Rua de Fontielas, nº. 81, 2º esq. Cete, Paredes. 

Era casado com Fortunata de Carvalho Braz Pinto.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes	

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes | Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES
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LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.

FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
22.50 €

Leião Inteiro
80.00 €

Meio Leitão
45.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

FALECEU

EMÍLIA DA SILVA PINTO
Faleceu no dia 1 de janeiro com 89 anos.  

Era natural de Unhão-Felgueiras e residente  

na Rua do Calvário, nº. 92, Cristelo, Paredes. 

Era viúva de Manuel Pacheco.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

FLORINDA FERNANDA 
FERREIRA DA CUNHA
Faleceu no dia 31 de dezembro com 86 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

na Rua Gaínho, nº. 121, Vinhal, Paredes. Era viúva de António 
Ferreira Dias Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

VINHAL/PAREDE

FALECEU

JOAQUIM DA 
SILVA CARNEIRO
Faleceu no dia 9 de janeiro com 76 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua de Cambelas, nº. 39, Lordelo, Paredes. Era casado  
com Maria Rosa Moreira de Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MANUEL 
BARBOSA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 7 de janeiro com 61 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua Santa Tecla, nº. 289, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA DE 
OLIVEIRA BARBOSA
Faleceu no dia 5 de janeiro com 86 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes 

e residente na Rua Possaqueiras, nº. 14, Vila Cova de Carros, 
Paredes. Era casado com Mariana de Oliveira Coelho.

AGRADECIMENTO
 Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA 
CARDOSO DA SILVA
Faleceu no dia 3 de janeiro com 60 anos. 
Era natural de Mafamude-Vila Nova de Gaia  

e residente na Rua Central de Vila Cova de Carros, nº. 320,  
Vila Cova de Carros, Paredes.  Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

VILA COVA DE CARROS/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt
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