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José Borges 
afasta-se do  
PSD com duras 
críticas aos  
responsáveis  
do partido PÁG.9

Helicóptero do INEM  
que caíu e matou enfermeira 
de Baltar voava “abaixo  
das altitudes mínimas”PÁG. 7
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A
o prestar tributo a alguém que en-
tendo que deve ser recordado, eis 
que me debruço sobre o amigo Pa-

dre José Alberto da Silva Mendes. As palavras 
não querem sair da minha memória para este 
simples texto, tal é o sentimento da sua falta 
nesta terra de Paredes onde nasceu e foi ama-
do. Para o recordar vou recorrer à sua biogra-
fia, cedida pela sua irmã Maria Aldegundes e 
notas do seu irmão, Joaquim Mendes, Bispo 
Auxiliar de Lisboa. José Mendes nasceu em 
Castelões de Cepeda, Paredes, em 1957, e 
aos 11 anos iniciou a sua caminhada Salesia-
na, passando pelo Porto, por Mogofores e por 
Arouca, onde fez o noviciado. Depois passou 
pela Universidade Católica em Lisboa, onde 
se licenciou em Teologia. Foi também licencia-
do em Ciências da Educação, pela Universida-
de Salesiana, em Roma. Foi ordenado Sacer-
dote em 1989, na Paróquia que o viu nascer, 
pelo Arcebispo Primaz de Braga. O Padre Jo-
sé Mendes foi professor em Macau e em Lis-
boa; Diretor da Comunidade Salesiana no 

Funchal; Vice-Diretor, Coorde-
nador da Pastoral e Diretor da 
Comunidade e Obra das Oficinas 
de S. José, em Lisboa; Capelão no 
Colégio Militar, onde recebeu 
um distinto e honroso louvor, 
atribuído pelo Brigadeiro Dire-
tor, pela sua sólida cultura e vas-
ta experiência pedagógica, quali-
dades profissionais e pessoais 
reveladas em ação desenvolvida 
ao serviço do Colégio. No Colégio de Mani-
que, foi considerado pelos seus antigos pro-
fessores como pessoa aplicada em tudo em 
que participava e era possuidor de elevada 
inteligência, que aplicava na sua arte de co-
municação e relação. Um ex-companheiro 
estudante refere-se ao Padre José Alberto, 
como sendo o primeiro do curso, era também 
como um irmão tranquilo e amadurecido, mas 
recordava sempre o seu percurso, desde 
criança, com muita emoção. Sentia muito or-
gulho de o seu irmão Joaquim ser o seu Supe-

rior Provincial, com quem falava 
regularmente. Era muito querido 
na sua família, destacando uma 
relação especial e muito particu-
lar com a mãe, que tanto amava e 
junto de quem foi sepultado em 
2003, aquando da sua partida 
para o Santo Acampamento, 
vontade que sempre manifestou. 
Pouco tempo antes da sua parti-
da, no exercício de leitura de uma 

ata em reunião de Diretores Pedagógicos das 
Escolas Salesianas, tinha manifestado ao seu 
irmão a vontade em encontrar uma data para 
o Encontro Anual da Família, de que era o pro-
motor. Também tinha escrito: “No silêncio 
que a noite descansa/ Embalo as esperanças 
desta hora/ Na saudade eterna de ser crian-
ça/ Não quero que a vida se vá embora”. A fa-
mília Salesiana de África, Ásia, Europa, Ilhas 
da Madeira e Açores, e nós Paredenses, sen-
tiu a falta deste jovem Padre e amigo. A sua 
alma brilha no Céu da sua Fé.

José Alberto Silva Mendes (Padre)

POR: GASTÃO MOREIRA

Uma infeção respiratória ocor-
re quando uma parte do apare-
lho respiratório, vias aéreas 
superiores ou inferiores são in-
fetadas por vírus, bactérias, 
fungos ou parasitas.
No tempo frio, há uma maior 
propensão para um aumento 
acentuado de vírus. Sabemos 
também que, à medida que o 
tempo passa, surgem mutações 
nos vírus, tornando-os mais re-
s i s t e n t e s  à  m e d i c a ç ã o  j á 
existente. 
Qual o enquadramento da fisio-
t e r a p i a  n a s  i n f e ç õ e s 
respiratórias?
A fisioterapia pode ajudar na 
reeducação da higiene nasal 
diária, técnicas respiratórias, 
exercícios terapêuticos, bem 
como pilates clínico. Também 
ajudam a evitar problemas gra-
ves do foro respiratório, como 
bronquiolites, bronquites agu-
das, pneumonias, etc..
Diversas toxinas presentes no 
ar entram pelas fossas nasais e 
quando estas se encontram de-
sidratadas, estas toxinas pro-
duzidas por batérias e vírus re-
duzem o movimento ciliar, exis-
t e n t e  n o  n o s s o  n a r i z .  A 
diminuição do movimento des-
tes cílios, podem causar secre-
ções mais espessas e aumentar 
a predisposição à instalação de 
processos infeciosos, nas vias 
respiratórias superiores. Por 
esta razão, a reeducação da la-
vagem nasal diária com soro fi-
siológico ou água do mar, em 
todas as idades, torna-se de 
extrema importância. 
Outro ponto a salientar é um 
bom funcionamento dos mús-
culos respiratórios, principal-
mente do diafragma, para um 
bom funcionamento da capaci-
dade vital pulmonar, melhoran-
do as suas trocas gasosas e dos 
músculos abdominais, para au-
xílio de uma tosse mais eficaz, 
para maior capacidade de ex-
pulsão das secreções pulmona-
res. Quando estas se acumu-
lam, podem surgir infeções 
respiratórias, mais nas vias aé-
reas inferiores, como por exem-
plo, a pneumonia.

Por estes motivos, é preciso ur-
gentemente, mudar de hábitos 
e principalmente de atitudes.

Infeções 
Respiratórias

ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270

S
e há algo que os Homens sa-
bem porque a História lhes 
ensinou é que a Doença exis-

te. E a Fome. E a Guerra.
Fome, Peste e Guerra compõem a 

fatídica trilogia do Mal que de tem-
pos, de desgraça, a tempos, de des-
graça, ciclicamente assola a Humani-
dade e que muita vezes de mãos da-
das devastava o Mundo em vidas, 
sofrimento, pobreza e miséria.

Malthus dizia que estes movimen-
tos cíclicos eram mecanismos reequi-
libradores da demografia Humana e 
seriam até convenientes por elimina-
rem excessos populacionais.

Darwin tinha uma visão ainda pior 
ao referir que nestas circunstâncias 
sobreviveriam os mais fortes ou, pelo 
menos, os mais bem adaptados.

A História, tem de facto algo a en-
sinar-nos neste capítulo:

No Séc XIV a Peste Negra levou 
quase 1/3 da população europeia;

- No séc XIX a Peste Bubónica le-
vou do mais humilde até um rei de 
Portugal e sua Rainha Estefânia, e, 
quiçá, terá sido uma das causas da 
queda da Monarquia pelo cordão 
profilático que obrigou a fazer à vol-
ta da Cidade do Porto isolando a ci-
dade, provocando que esta em pro-
testo elegesse 3 deputados republi-
canos entre os quais Afonso Costa.

Estas grandes epidemias, como 
outras, ainda hoje fazem parte da 
nossa memória coletiva e delas nos 
recordamos sempre que um cataclis-
mo do mesmo género está prestes a 
acontecer… mas não acontece.

O CoronaVirus foi alvo de muitos 
memes e afirmações divertidas 
quando se encontrava circunscrito 
na China e foi até com um certo “alí-
vio” que se soube que finalmente um 
Português tinha sido infetado.

Agora, felizmente, está a ser en-
carado com muita seriedade e, tam-
bém, serenidade ou seja, sem pâni-
cos em excesso

As medidas implementadas, mes-
mo que individualmente desagradá-
veis, demonstram solidariedade e 
coesão social. Um mal que pode a 
calhar a qualquer um e que por isso é 
de todos.

Apesar de Latinos, como os Italia-
nos, o Vírus, aparentemente, não es-
tará cá a ter as folgas que lá teve.

Se é um facto que parece que es-
tamos todos um pouco atarantados e 
amortecidos, a verdade é que deve-
mos procurar quem ainda se lembra 
da gripe das aves senão por ser a últi-
ma antes desta e se não fosse esta já 
teria caído no esquecimento

O que a História nos ensina é que 
a humanidade progrediu muito e que 
uma epidemia deve ser combatida 
seriamente com os, felizmente, mui-
tos recursos que agora temos e com 
a muita e avançada consciência que 
temos agora de como combater o 
mal, seja ele a doença, seja a fome, 
seja a guerra.

E com a serenidade de saber que 
ainda não é desta vez que chegou o 
Fim do Mundo!

EDITORIAL

A nova peste
Por

VASCO RIBEIRO
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

do lado. Por isso, há pessoas com muito valor, de diver-

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

falas, cordial, mas um lutador e vencedor dos seus so-

nhos e em tudo em que se envolveu. Natural de Vilela, 

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

no campo, com os seus irmãos e pais. Chegada a idade 

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

da quinta e, com ajuda de uma irmã, também fomen-

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

mento e progresso da sua terra. Sempre foi um ho-

mem de visão e de horizontes. Se lhe pediam um metro 

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

necessários três, para “fazer as coisas a pensar no futu-

ro”. Partiu em 1999, mas a sua obra continua, gerida 

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

anos, como pode ter sido aos 9, mas, de facto, é 

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

ragem, para a canária usufruir de ar livre, ven-

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

olhos de uma criança, e não só, talvez de tons 

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

mente se deu o azar, ou sorte, de ter ficado eu 

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

O que é certo é que dei a liberdade à caná-

ria ou, pelo menos ficou a ser essa a tese oficial 

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

dei na altura, foi diferente, a saber: Estando eu 

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

ma clara a canária com o seu frágil corpo a em-

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

que, bem sucedida, abrindo-a, fugiu para o es-

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

da gaiola para meu gozo e bel-prazer: Tê-la para 

mim, sentir o seu calor e o macio das suas penas, 

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

de a procurar; Teria frio, à falta de ninho; Qual-

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

A criança que eu era ficou a vê-la voar. Dis-

so me lembro, e quase vejo, não sei se por me-

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

filme; Bem como não sei se o fim da história da 

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

Sabia que a depressão infantil existe 
e o número de casos tem aumentado 
consideravelmente nos últimos 
anos? 
A predisposição genética e as condi-
ções do contexto familiar e social em 
que a criança vive, podem estar na 
origem deste problema. Contudo, 
sabe-se que o estilo de vida imposto 
às crianças nos dias de hoje, parecem 
estar, também, a contribuir para a 
existência de cada vez mais casos de 
depressão nestas faixas etárias. A 
imposição de horários e currículos 
escolares cada vez mais extensos e 
integração das crianças em diversas 
atividades extracurriculares, a dimi-
nuição dos períodos de sono e do 
contacto social, a permanência em 
ambientes fechados durante grande 
parte do dia e de largos períodos de 
tempo passados em frente a ecrãs, 
são fatores que estarão a contribuir 
para este aumento de casos.
E como podemos identificar sinais 
de depressão nas crianças? Tal como 
nos adultos, a sintomatologia pode 
ser diversa e poderá variar de caso 
para caso. No entanto, existem al-
guns sinais aos quais podemos estar 
atentos. Por exemplo, nas crianças 
mais pequenas, até aos três anos, a 
criança pode começar a recusar a 
alimentação, podem-se verificar 
atrasos no desenvolvimento, pro-
blemas de sono ou somatizações, 
como febres, problemas de pele ou 
vómitos. Crianças mais velhas, po-
derão apresentar regressões no de-
senvolvimento (como voltar a usar 
chupeta ou fralda), alterações no 
comportamento (como evidenciar 
um comportamento agressivo), falta 
de interesse em atividades das quais 
gostava, isolamento social, humor 
depressivo, baixa concentração, bai-
xa auto-estima ou alterações do so-
no ou do apetite.
Porque as crianças têm maior difi-
culdade em verbalizar o que sentem 
ou mesmo até em compreender o 
que estão a sentir, nem sempre é fácil 
detetar sintomas de depressão. 
Neste sentido, é importante que os 
cuidadores e adultos que convivem 
diariamente com a criança se mante-
nham atentos a alterações do com-
portamento, do desenvolvimento e 
da saúde das crianças. Perante a 
existência e persistência destas alte-
rações, a criança deverá ser observa-
da por um médico, que, verificando 
essa necessidade, poderá encami-
nhá-la para um pedopsiquiatra para 
uma avaliação da problemática.
No que respeita ao tratamento da 
depressão infantil, este pode ser rea-
lizado através de psicoterapia e, caso 
se verifique necessário, combinada 
com fármacos.

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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Pai viola filho 
com quem 
partilhava 
a cama
A 

Polícia Judiciária 
do Porto deteve 
um homem, de 37 

anos, suspeito de violar o 
próprio filho, desde 2018, na 
habitação em que também 
vivia a mãe do agressor e avó 
do menino, em Lordelo.

A primeira queixa que 
chegou às autoridades, no 
caso à GNR, há mais de um 
a n o ,  f o i  d e  v i o l ê n c i a 
doméstica.

O menor seria alvo de 
agressões do progenitor - 
que não tem ocupação labo-

ral estável, num quadro de 
consumo excessivo de bebi-
das alcoólicas. Porém, o in-
quérito acabou por nunca 
dar em detenção.

Entretanto, nova denún-
cia chegou à Polícia Judiciá-
ria do Porto, que encontrou 
um cenário de abuso sexual 
daquela criança, algo que 
ocorreria desde 2018 - tinha 
a vítima 13 anos, entretanto 
já atingiu os 15. Com os pais 
separados, o menino tinha 
sido entregue à guarda do 
agora detido, com quem par-

tilhava a cama. Os exames 
periciais realizados confir-
mam os crimes sexuais por 

parte do homem - polidor na 
área da construção civil que 
agora se encontra desem-

pregado, mas que tinha tra-
balhos ocasionais em França 
-, que foi detido. Presente ao 

juiz de instrução criminal o 
indivíduo ficou em prisão 
preventiva.

PUB

PAN denuncia despejo  
de documentos escolares

Documentos da Escola 
Secundária de Caldas de 
Vizela e da Escola Secundá-
ria de Paços de Ferreira fo-
ram despejados com restos 
de entulho num terreno 
baldio na fronteira dos con-
celhos de Paredes com Pe-
nafiel.  A denúncia foi feita 
pelo Partido Pessoas-Ani-
mais-Natureza (PAN) em 
comunicado. 

Os resíduos despejados 
a céu aberto, são objetos de 
plástico, cartão, papel, do-
cumentos e fotografias 
presumivelmente de ex-
-alunos das Escola Secun-
dária de Caldas de Vizela e 
a Escola Secundária de Pa-
ços de Ferreira, assim como 
madeiras, entre outros. O 

entulho espalha-se em ter-
ritório de Santiago de Su-
barrifana e Bitarães, respe-
t i v a m e n t e ,  P e n a f i e l  e 
Paredes. 

Em comunicado a dele-
gação local do PAN garante 
que foi requerida “a fiscali-
zação desta situação e uma 
atuação urgente dado o 
grau de poluição ambiental, 
e ainda exposição de dados 
pessoais de alunos ou ex-
-alunos das escolas referi-
das”, pode ler-se.

O diretor da Escola Se-
cundária de Paços de Fer-
reira, José Valentim Sousa, 
contatado pelo Progresso 
de Paredes, lamentou o su-
cedido e rejeitou quaisquer 
responsabilidades da esco-

la nesta situação. José Va-
lentim Sousa adiantou que 
“não é procedimento do 
estabelecimento de ensino 
desfazer-se dos documen-
tos desta forma”, susten-
tando que todos os docu-
mentos da instituição “são 
devidamente inutilizados e 
depois recolhidos pela 
Ambisousa.

O responsável lamen-
tou, também, o facto de o 
nome da Secundária de Pa-
ços de Ferreira aparecer 
associado a este episódio, 
censurando a falta de civis-
mo de “alguém que terá fei-
to limpezas e despejou o 
entulho na via pública a co-
b e r t o  d o  a n o n i m a t o”, 
concluiu.
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Vale do Sousa quer  
desconto nas portagens da A41 e A42
POLÍTICA. Autarcas da região escreveram carta Aberta ao Primeiro-Ministro de desagrado pelas ex-scut não estarem contempla-
das nas medidas para a valorização do interior. Vale do Sousa é zona de transição entre o litoral e o interior.

O
s autarcas que 
compõem a Asso-
ciação de Municí-

pios do Vale do Sousa (Valsou-
sa) escreveram uma carta 
aberta dirigida ao primeiro-mi-
nistro, António Costa, onde 
pedem que “os milhares de 
utilizadores da A41 e A42 dei-
xem de ser constrangidos com 
uma portagem que onera a to-
dos e impede uma maior acele-
ração económica” da região.

A tomada de posição políti-
ca dos autarcas está relacio-
nada com o recente anúncio 
do governo de pretender 
avançar com redução do pre-
ço das portagens num conjun-
to de autoestradas como me-
didas para a valorização do in-
terior.  O Vale do Sousa que 
não é interior, mas também 
não é litoral, não viu as A41 e 
A42 inseridas na pretensão 
governativa.  

“Foi com muito desagrado 
que os seis presidentes das Câ-
maras Municipais, que inte-
gram a Associação de Municí-
pios do Vale do Sousa (Castelo 
de Paiva, Felgueiras, Lousada, 
Paços de Ferreira, Paredes e 
Penafiel), tiveram conheci-
mento que a A41 e a A42, que 
servem esta sub-região, onde 

reside mais de meio milhão de 
habitantes, não estão contem-
pladas com a descida de pre-
ços, anunciada pela senhora 
ministra da Coesão Territorial”, 
começa por dizer o documento 
divulgado na sexta-feira.

“Sentimos indiferença e 
adiamento”, continuam, refe-
rindo que ainda não houve um 

Governo que "tivesse a cora-
gem de se debruçar seriamen-
te” sobre a manifestação con-
tra que têm vindo a fazer sobre 
“a introdução de portagens 
nesta via fundamental para o 
desenvolvimento e para a cir-
culação de pessoas e mercado-
rias, dentro e fora, da sub-re-
gião do Sousa”. Os autarcas 

lembram que a região é uma 
das mais pobres do país e da 
Europa” continua a ser vítima 
de discriminação negativa e 
recordam que a introdução de 
portagens nestas vias "gerou 
descontentamento" entre a 
comunidade, "desde logo pelo 
agravamento do custo da pro-
dução, resultante do elevado 
custo do transporte de merca-
dorias, sendo que não há alter-
nativas rodoviárias adequadas 
às atuais A41 e A42”.

Além disso, lembram ainda 
que nestas SCUT’s está a ser 
“cobrada diariamente uma 
portagem equivalente ao pre-
ço de autoestrada, quando, na 
maioria das zonas da A41 e 
A42, os veículos automóveis 
não podem exceder 100 km/
hora”, refere o documento assi-
nado por Humberto Brito, pre-
sidente do Conselho Executi-
vo da Valsousa - Associação de 
Municípios do Vale do Sousa, 
enumerando também as to-
madas de posição que os au-

tarcas e ex-autarcas já tiveram 
desde 2007.

Os seis autarcas pedem 
que as pretensões sejam aco-
lhidas junto do Governo, “de 
modo a que os milhares de uti-
lizadores da A41 e A42 deixem 
de ser constrangidos com uma 
portagem que onera a todos e 
impede uma maior aceleração 
económica, cujo objetivo é a 
manutenção dos atuais postos 
de trabalho que, graças à dinâ-
mica das empresas, começou a 
atrair centenas de trabalhado-
res do Grande Porto e do país”.

O modelo de redução do 
preço das portagens, divulga-
do pelo Governo e que entrará 
em vigor no terceiro trimestre 
do ano, abrangerá as seguintes 
vias: A22 - Algarve, A23 – IP, 
A23 – Beira Interior, A24 – In-
terior Norte, A25 – Beiras Lito-
ral e Alta, A28 – Norte Litoral, 
A4 – Subconcessão AE trans-
montana, A4 – Túnel do Marão 
e A13 e A13-1 - Subconcessão 
Pinhal Interior.

António Orlando  | texto

Passe família em vigor a partir de maio
O passe família na Área 

Metropolitana do Porto 
(AMP), aprovado em finais 
de janeiro pelo Conselho 
Metropolitano, entra em vi-
gor em maio. Os passes famí-

lia já podem ser adquiridos. 
“A partir de 13 de abril, não 
importa o número de pes-
soas, o agregado familiar só 
pagará no máximo dois pas-
ses e toda a família poderá 

usar o passe único em qual-
quer transporte da AMP”, 
explicou Alexandre Almeida, 
presidente da Câmara de Pa-
redes. O passe famílias está 
disponível para todas as fa-

mílias residentes nos 17 con-
celhos da Área Metropolita-
na do Porto, Paredes incluí-
do. O título vai permitir que 
todos os elementos de um 
agregado familiar que vivem 

na mesma casa possam usar 
os transportes públicos em 
toda a Área Metropolitana 
por um preço fixo de 80 eu-
ros, o valor de dois títulos 
mensais. No caso de desloca-
ções dentro dos municípios 
ou até três zonas o custo des-
ce para 60 euros mensais.

Qualquer agregado fami-
liar composto por três ou 
mais elementos com o mes-
mo domicílio fiscal pode re-
quisitar este passe família 
apresentando a declaração 
de IRS, assim como docu-
mentos de identificação dos 
requerentes.
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Helicóptero do INEM que caíu e 
matou enfermeira de Baltar voava  
“abaixo das altitudes mínimas” 
RELATÓRIO. Investigação determinou como causa mais provável para o acidente “a colisão da aeronave com a torre de radiodifu-
são, devido a voo efetuado abaixo das altitudes mínimas previstas na regulamentação”. Falta de sinalização noturna das torres de 
radiodifusão também contribuiu para a tragédia.

O 
helicóptero do 
INEM que coli-
d i u  c o m  u m a 

torre de radiodifusão na 
Serra de Santa Justa em Va-
l o n g o ,  e m  d e z e m b r o  d e 
2018, causando a morte 
aos quatro ocupantes, voa-
va “abaixo das altitudes mí-
nimas previstas na regula-
mentação”, lê-se no relató-
rio final do Gabinete de 
Prevenção e Investigação 
de Acidentes com Aerona-
ves e de Acidentes Ferro-
viários (GPIAAF).

Em 15 de dezembro de 
2018, o helicóptero, mode-
lo Agusta A109S, ao serviço 
do Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM) 
e operado pela empresa Ba-
bcock, regressava à sua ba-
se de origem, em Macedo 
de Cavaleiros, distrito de 
Bragança,  após realizar 
“um transporte urgente" de 
uma doente para "um cen-
tro hospitalar do Porto”.

Após o transporte, o co-
mandante da aeronave, ao 
avaliar a meteorologia lo-
cal,  decide aguardar por 
melhores condições e, com 
a equipa, abandona o heli-
porto em Massarelos, no 
Porto para uma pausa num 
estabelecimento comercial 
próximo. Às 18.35 horas 
descola em direção ao heli-
p o r t o  d e  B a l t a r  p a r a 
reabastecer.

Mínimos 
meteorológicos 
não foram respeitados
"Recorrendo ao histórico 

de dados de voo na atual 
operação HEMS [Helicópte-
ros de Serviço de Emergên-
cia Médica], nomeadamen-
te quanto às aeronaves ope-

ra d a s ,  r o t a s  u t i l i z a d a s , 
condições de operação e 
equipamentos disponíveis 
nos heliportos de origem e 
destino, e se conjugarmos 
os voos realizados com as 
condições atmosféricas da 
região Norte do país, os da-
dos sugerem que nem sem-
pre são respeitados os míni-
mos meteorológicos, como 
foi o caso do voo do aciden-
te", explica o GPIAAF.

A investigação realizada 
determinou que o helicóp-
tero voava consideravel-
mente abaixo da altitude 
exigida, a fim de permitir ao 
piloto manter contacto vi-
sual com o terreno.

O relatório refere que "o 
piloto estava confiante en-
quanto conhecedor da área 
com inúmeros voos realiza-
dos em condições seme-
lhantes", sublinhando que 

"a tripulação, ao não aban-
donar o voo [para Baltar] e 
divergir para o Aeroporto 
do Porto, incorreu numa 
v i o l a ç ã o  [d a s  r e g ra s  d e 
voo]".

Operação 
sem rádio ajudas
O GPIAAF aponta ou-

tros fatores que contribuí-
ram para o acidente em Va-
longo, que provocou a mor-
te dos quatro ocupantes: 
piloto e copiloto, de 56 e 31 
anos, um médico, de nacio-
nalidade espanhola,  e  a 
uma enfermeira, de 47 e 34 
anos, respetivamente.

Nomeadamente "a ope-
ração em heliportos sem 
rádio ajudas, forçando a 
manutenção de condições 
visuais com o terreno por 
parte da tripulação".

As estações de “rádio 
ajuda” asseguram um con-
junto de informações às 
aeronaves, que lhes per-
mitem voar nas rotas esta-
belecidas, localizar aeró-
dromos ou outros pontos 
significativos e cumprir os 
procedimentos de aproxi-
mação adequados.

Segundo o GPIAAF, "a 
envolvente organizacio-
n a l  d a  o p e ra ç ã o  H E M S , 
s e m  a  d e v i d a  a n á l i s e  
d e  r i s c o  d o  o p e r a d o r,  
associada à falta de solu-
ç õ e s  d e  a b a s t e c i m e n t o  
de combustível  no heli-
porto de origem (Massa-
relos),  a qual ditou a ne-
cessidade de reabasteci-
m e n t o  i n t e r m é d i o  n o 
trajeto para o destino final 
em Macedo de Cavalei-
ros", é outros dos fatores 

que contribuíram para a 
tragédia.

Falta de sinalização 
noturna das torres 
de radiodifusão
 “Por último, e apesar de 

não ter sido possível deter-
minar se a sinalização notur-
na no topo da torre acidenta-
da estava ou não operativa, 
foi também considerado fa-
tor contributivo a falta de si-
nalização noturna da torre 
acidentada num nível inter-
médio, bem como das torres 
adjacentes instaladas na 
Serra de Santa Justa, asso-
ciada a lacunas na legislação 
respeitante às condições e 
responsabilidades pela fis-
calização do balizamento 
dos obstáculos à navegação 
a é r e a ",  s u b l i n h a m  o s 
investigadores.

António Orlando c/ Lusa  | texto

Vitimas que seguiam no helicóptero João Lima, Comandante, Piloto Luis Rosindo, 
Médico Luis Vega, Enfermeira Daniela Silva 
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Assembleia Municipal de Paredes

CESPU com aval municipal para hospital veterinário  
em Gandra e Pólo com curso de Fisioterapia em Paredes

A 
CESPU – Coope-
rativa de Ensino 
Superior Politéc-

nico e Universitário, esteve 
em destaque na Assembleia 
Municipal (AM) de Paredes. 

Os diferentes deputados 
municipais aprovaram uma 
proposta do executivo de re-
conhecimento de interesse 
público municipal num terre-
no junto à Rua Nova de Banja, 
nas imediações ao acesso à 
autoestrada, em Gandra, pa-
ra onde está prevista a cons-
trução de um Hospital Veteri-
nário da CESPU. 

O Hospital Veterinário 
será, na prática, um hospital 
escola para animais de pe-
queno e grande porte e com 
picadeiro de apoio. Existe 
um hospital idêntico na Uni-
versidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro (UTAD), em 
Vila Real.

O objetivo da CESPU é 
iniciar o processo de divulga-
ção do curso ainda este ano 
letivo e iniciar o seu funcio-
namento em 2020/2021.

Também aprovada, neste 
caso por maioria devido ao vo-
to contra da CDU, foi uma pro-
posta recomendação do CDS-
-PP ao Executivo para a criação 

de um Pólo Universitário da 
CESPU na cidade de Paredes.

Segundo os centristas o 
Pólo Universitário seria o 
centro de um crescimento 
sustentável não apenas para 
a cidade, mas também para o 
concelho”, defendeu Macedo 
Lemos. O CDS jogava assim 
uma cartada política de an-

tecipação. É que logo após o 
presidente de Câmara reve-
lou à AM que há negociações 
avançadas para que a CESPU 
ocupe um terreno no centro 
da cidade de Paredes.

“Está a ser pensado que o 
curso de Fisioterapia, que 
está em expansão não ha-
vendo lugar para ele em Gan-

dra, possa vir para Paredes, 
em vez de ir para Penafiel ou 
Famalicão”, admitiu, apon-
tando para breve a apresen-
tação de um projeto.

Debate acalorado 
No debate da proposta 

centrista que antecedeu a 
confissão de Alexandre Al-

meida, a CDU questionou o 
"porquê" da necessidade de 
se criar um Pólo em Paredes 
existindo um Pólo universi-
tário numa freguesia do con-
celho. “Que desvalorização é 
esta da freguesia de Gandra? 
O que é que Gandra não tem 
que a cidade de Paredes tem 
e que o senhor tanto valori-

za?”, questionou Cristiano 
Ribeiro.

De seguida Soares Car-
neiro, do PSD, assumiu aqui-
lo que diz ter sido “o maior 
erro estratégico de Paredes 
foi ter instalado o politécni-
co em Gandra na altura. Ima-
ginem só o que seria hoje a 
cidade de Paredes e toda a 
zona circundante se aquela 
universidade estivesse cá si-
tuada há 30 anos. A preten-
são do CDS-PP, “embora sen-
do requentada”, no dizer de 
Carneiro, “é legítima” para 
Paredes. “Só a CESPU pode 
concretizar esse sonho”, dis-
se o social-democrata, neste 
particular concordando com 
a CDU, embora o sentido de 
voto tenha sido diferente.

Rui Silva, pelo PS disse 
não saber “até que ponto o 
CDS-PP tem legitimidade 
para ser porta voz da CESPU. 
Não vejo nenhuma procura-
ção e não estou a ver uma 
entidade como a CESPU a 
arranjar pombos correios 
para trazer novidades até à 
câmara”. Depois o líder par-
lamentar do PS questionou o 
executivo “se há algum pedi-
do de apoio na câmara para 
que seja instalado um pólo 
em Paredes”, preparando 
terreno para a revelação de 
Alexandre Almeida.

António Orlando  | textos

Câmara vai receber “jackpot” de 1,6 milhões em impostos e transferência do Estado
O Orçamento da Câmara 

Municipal engordou 1,6 mi-
lhões de euros. O dinheiro 
extra vai dar entrada nos co-
fres do Município em resul-
tado do aumento do valor 
das transferências do Fundo 
de Equilíbrio Financeiro 
(FEF) e também do aumento 
de receita de IVA da eletrici-
dade e das comunicações. 

Deste modo, o Orçamen-
to da Câmara para 2020 que 

era de 61,7 milhões de euros 
passa para 73,4 milhões que, 
como se percebe, dá uma 
margem mais folgada à ges-
tão de Alexandre Almeida. O 
dinheiro será aplicado em 
obras, mas o PSD discorda. 
Pretendia que fosse usado 
para abater a dívida da 
Câmara.  

Como a receita é supe-
rior à estimada no Orçamen-
to camarário aprovado em 

finais de 2019, antes do Or-
çamento de Estado, o execu-
tivo de Alexandre Almeida 
agora teve necessidade de 
fazer a respetiva Alteração 
Orçamental. A proposta le-
vada à última Assembleia 
Municipal foi aprovada por 
maioria, com oito votos con-
tra (PSD) e nove abstenções 
(presidentes de junta do 
PSD). O CDS também se 
absteve.  A discussão do aco-

modamento da verba origi-
nou um ríspido debate entre 
Soares Carneiro, deputado 
do PSD, e Alexandre Almei-
da, presidente de Câmara. O 
social-democrata insurgiu-
-se pela forma como a gover-
nação socialista pretende 
usar o dinheiro extra. 

“Tinha uma boa oportu-
nidade para não aumentar a 
despesa. Mas o que é que 
faz? Aumenta a despesa, 

quando podia acomodar a 
receita para abater a dívida 
de que tanto fala”, atirou 
Soares Carneiro. 

O social democrata lem-
brou ainda que a subida do 
IRS de 4,5% para 5%, previs-
ta no orçamento municipal, 
resulta num aumento de re-
ceita da Câmara de 650 mil 
euros “pagos pelos pareden-
ses, os mesmos que apenas 
lucram 80 mil euros pela 

descida do IMI”.  Na respos-
ta, Alexandre Almeida ga-
rantiu que “este ano vai ha-
ver muita obra, pois estamos 
a aproveitar os fundos co-
munitários que nunca foram 
utilizados pela Câmara e sa-
be porquê? Porque dá traba-
lho. O senhor vai-me pedir 
desculpa em abril quando 
apresentarmos contas”, dis-
se o Edil dando por termina-
da a discussão.
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Soares Carneiro  
denuncia a existência 
de um monopólio  
na construção civil 
em Paredes

O líder do grupo 
municipal do PSD, na 
Assembleia Municipal 
(AM), mostrou-se per-
plexo por,  segundo 
afirmou, existir apenas 
um construtor que 
consegue construir 
habitação na cidade. 

“Não sei porquê, 
mas era com as Câma-
ras anteriores e com 
esta Câmara é igual: 
só há um construtor 
que consegue cons-
truir cá”, atirou Soares 
Carneiro, na discus-
são de uma proposta 
a p r e s e n t a d a  p e l o 
C D S  p a ra  q u e  s e j a 
construído um Pólo 
da Cooperativa de En-
sino Superior Politéc-
nico e Universitário, 
(CESPU) em terrenos 
anexos ao parque da 
cidade de Paredes. 

“Não há mais ne-
nhum construtor que 
consiga cá construir. 
Mas era assim no pas-
sado e atualmente é 
igual. Há gente que 
quer vir para cá, quer 
comprar casa, e não há 
apartamentos à venda 
ou para arrendar”, rea-
firmou sem, contudo, 
identificar o alegado 
construtor monopo-

lista da construção ci-
v i l  d a  c i d a d e  d e 
Paredes. 

A declaração polé-
mica de Soares Car-
neiro não obteve ne-
nhuma reação da As-
sembleia. Cinco dias 
depois, Cristiano Ri-
beiro, deputado da 
CDU, na sua página 
pessoal de Facebook 
escreveu um pequeno 
post intitulado por 
“pergunta incómoda”. 

Aludindo à afirma-
ção de Soares Carnei-
ro, na AM, o comunista 
interroga-se sobre o 
que Soares Carneiro 
está a afirmar: “que há 
regras, circunstâncias 
ou mercado de cons-
trução em Paredes 
que só permite um in-
vestidor, ou que esta-
mos perante uma lógi-
ca de monopólio?”. O 
cidadão e médico Cris-
tiano Ribeiro, coloca 
no texto mais pontos 
de interrogação sobre 
“o facto de ninguém 
explicar tal idiossin-
crasia exclusivista? Ou 
a democracia é já o pri-
mado do silêncio e da 
inevitabilidade? Res-
pondam os conhece-
dores”, concluiu. 

José Borges afasta-se do PSD 
com duras críticas aos 
responsáveis do partido
POLÍTICA. Autarca de Louredo diz-se arrependimento de ter embarcado “numa 
campanha porca” contra Alexandre Almeida. Sinto-me livre e à vontade para agir 
em nome próprio” disse em Assembleia Municipal.

O 
presidente da 
Junta de Fre-
guesia de Lou-

redo, José Borges anunciou 
na Assembleia Municipal 
(AM), realizada no dia 28 de 
fevereiro que, de agora e 
diante, sente-se livre e à 
vontade para agir em nome 
próprio” e votar de acordo 
com a sua consciência. 

Eleito nas listas do PSD, 
José Borges usou o púlpito 
da AM para desancar em to-
da a estrutura do PSD, des-
de a Comissão Política Con-
celhia (CPC) do Partido So-
cial Democrata, passando 
pela vereação acabando no 
Grupo Parlamentar Social 
Democrata na AM.  

Para o presidente de 
Junta, a freguesia de Loure-
do “merecia mais respeito” 
acusando o PSD de “agir de 

má fé” para com o seu presi-
dente. “Os vereadores do 
PSD deixam-me confuso e 
perplexo por questionarem 
todos os apoios que são soli-
citados pela Junta à Câmara 
em reunião do Executivo. 
Esta prática nasce na atual 
Comissão Política do PSD 
através do ódio de estima-
ção do seu Presidente [Ri-
cardo Sousa] e vejo que se 
está a propagar aos verea-
dores do PSD no executivo”, 
atirou José Borges, referin-
do-se a Ricardo Sousa.

Acusando a CPC e Ve-
readores de se preocupa-
rem “com uma agenda pes-
soal em detrimento dos in-
teresses do concelho”, José 
Borges diz-se desapontado 
e apelou: “parem de tentar 
destruir a coesão e de pro-
moverem o divisionismo na 

minha equipa de trabalho e 
na Assembleia de Fregue-
sia. Estão a tentar impugnar 
o progresso de Louredo”. 

“Como deixei de ser cha-
mado para as reuniões pre-
paratórias da Assembleia 
Municipal”, prosseguiu José 
Borges, sinto-me livre e à 
vontade para agir em nome 
próprio e votar de acordo 
com a minha consciência e a 
defesa dos interesses de 
Louredo e do concelho de 
Paredes. Assim será até ao 
fim do mandato”, concluiu. 

“Campanha porca” 
Interpelado posterior-

mente pelo Progresso de 
Paredes, José Borges ainda 
foi mais duro com os cole-
gas de partido ao revelar 
que nos próximos dias vai 
devolver o cartão de mili-

tante e mostrou arrependi-
mento de ter embarcado 
“numa campanha porca 
contra Alexandre Almeida” 
movido por apelos de res-
ponsáveis do PSD. Hoje ar-
rependo-me por isso”, con-
fessou José Borges ao Pro-
g r e s s o  d e  P a r e d e s  à 
margem da apresentação 
do programa Fins de Sema-
na Gastronómicos promo-
vida pela autarquia. 

Na ocasião, José Borges 
assumiu igualmente que se-
rá candidato à Junta de Fre-
guesia de Louredo nas pró-
ximas eleições autárquicas, 
mas não pelo PSD. “Colegas 
do PSD já me disseram para 
esperar, que esta Comissão 
Política está a prazo e que as 
coisas vão mudar. Se vão 
mudar, para mim já é tarde”, 
conclui José Borges. 
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Centro Escolar de 
Duas Igrejas premiado pela 
recolha de óleos usados
AMBIENTE. Cerimónia de entrega de prémios da Campanha de Recolha de Óleos 
Alimentares, distinguiu escola a nível coletivo e do aluno Miguel Cruz, a nível indivi-
dual.  Empresa de operação de gestão de resíduos EcoMovimento é parceira no pro-
jeto municipal.

A 
comunidade da 
Escola Básica de 
Duas Igrejas re-

colheu 649 litros de óleo 
alimentar usado ao longo do 
último ano letivo, no âmbito 
da Campanha de Recolha de 
Óleos Alimentares, relativa 
a 2018/2019 promovida 
pela autarquia junto dos es-
tabelecimentos de ensino. 

A entrega de prémios de-
correu no dia 6 de março, no 
Centro Escolar de Duas 
Igrejas, em cerimónia presi-
dida pelo Vice-presidente 
da Câmara de Paredes. 

Dos 649 litros de óleo 
alimentar usado recolhido 
em Duas Igrejas, 72 litros 

foram entregues por Miguel 
Cruz, aluno da turma 4º DA, 
que desse modo foi o aluno 

António Orlando  | texto

“Pura Liberdade” 
na Biblioteca 
Municipal de 
Paredes 

A Biblioteca Mu-
nicipal de Paredes 
acolhe a exposição 
fotográfica “Pura Li-
berdade” de Marga-
rida Ferreira Rocha, 
u m a  j ove m  d e  1 7 
anos, de Sobrosa, e 
estudante do curso 
profissional de Fo-
tografia do Agrupa-
mento de Escolas de 
Vilela.

A  e x p o s i ç ã o , 
inaugurada no dia 2 
de março, reúne 170 
elementos, entre fo-
tos e objetos, resul-
tantes de um projeto 
escolar, que têm co-
mo protagonistas 
cavalos e éguas. 

“Procurei reali-
zar fotografias com 
luz e habitat natu-
ral. Não foi só preo-
c u p a ç ã o  c o m  a 
questão da luz, mas 

também a posição 
das figuras princi-
pais, de modo haver 
ligação direta”, ex-
plicou Margarida 
Ferreira Rocha.

A jovem assumiu 
que era “gratifican-
te” ver o seu traba-
lho disponível para 
visita do público e 
que o gosto pela fo-
tografia está ligado 
“à paixão pelo con-
t a c t o  c o m  a s 
pessoas”.

Estava previsto 
que a exposição es-
tivesse patente até 
28 de março,  mas 
pelo menos até ao 
dia 24, tal não será 
possível devido às 
medidas de encer-
ramento de edifí-
c i o s  p ú b l i c o s  p o r 
c a u s a  d o  n o v o 
coronavírus.

PUB

que mais contribuiu para a re-
colha de óleos usados. 

No âmbito desta ação am-
biental que pretende retirar o 
óleo dos esgotos por danifica-
rem as canalizações do sanea-
mento, em 2018, a Câmara 
Municipal distribuiu oleões 
pelas escolas do concelho, pa-
ra depósito dos resíduos. A 
envolvência das escolas na 
iniciativa teve por base a sen-
sibilização dos alunos para a 
prática da reciclagem.

 “O projeto permitiu contri-
buir para a educação ambien-
tal da comunidade escolar do 
Concelho e promover a reci-
clagem dos óleos alimentares 
usados. No total, foram reci-
clados 2173 litros”, em todo o 
concelho, revelou Francisco 
Leal, Vice-presidente da Câ-
mara de Paredes e titular do 
pelouro do Ambiente.

Como prémios por este 
contributo ambiental, a sala 
de convívio da Escola Básica 
de Duas Igrejas ganhou uma 
mesa de matraquilhos en-
quanto que Miguel Cruz ga-
nhou uma PlayStation, entre-
gue pelo vereador da Educa-
ção, Paulo Silva. 

De PlayStation no regaço, 
o jovem com um brilhozinho 
nos olhos disse ser “bom reci-
clar, em vez de deitarmos as 
coisas fora. Fiz a recolha du-
rante um ano inteiro, com a 
ajuda da minha família”, expli-
cou Miguel Cruz.

A cerimónia de entrega de 
prémios contou com um mo-
mento musical interpretado 
pelos alunos dos vários anos 
de escolaridade do Centro Es-
colar de Duas Igrejas ao canta-
rem em defesa do ambiente, 
destacando a importância da 
reciclagem e da proteção dos 
mares e oceanos.

Na cerimónia marcaram 
também presença Mário Ro-
cha, Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Cristelo, Felis-
bela Vasconcelos, Coordena-
dora do Centro Escolar de 
Duas Igrejas, Nazaré João, 
Adjunta da Direção e Sandra 
Pimenta, Coordenadora do 
Projeto Eco-Escolas.
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Fins de Semana Gastronómicos 
e vídeo para dinamiza turismo e cultura 
LAZER. O Município de Paredes apresentou no dia 6 de março, na Casa da Cultura, o programa dos Fins de Semana Gastronómicos 
e o Primavera Festival da Flor. Este último programa foi suspenso por causa da epidemia do coronavírus. 

A 
Câmara de Pare-
des num encon-
tro com a comu-

nicação social exibiu no dia 6 
de março, na Casa da Cultu-
ra, o primeiro vídeo de pro-
moção turística e cultural do 
concelho, em homenagem 
ao poeta Daniel Faria, com o 
objetivo de “atrair turistas e 
visitantes”.

O vídeo “pretende valori-
zar as paisagens do território 
do Sul do Concelho”, no dizer 
de Beatriz Meireles, verea-
dora com o pelouro da Cultu-
ra e Turismo.

S e n h o ra  d o  S a l t o  e m 
Aguiar de Sousa, património 
arquitetónico dos monu-
mentos que integram a rota 
do Românico, rota dos brasi-
leiros com trilho pedestre já 
marcado pela freguesia de 
Louredo e os cafés literários, 
são alguns dos pontos consi-
derados nos vídeos e “funda-
mentais para colocar Pare-
des nas rotas turísticas na-
c i o n a i s ”,  a n o t a  B e a t r i z 
Meireles.

À apresentação do vídeo, 
do programa gastronómico e 
do Festival da Flor, seguiu-se 
um passeio pelo património 
do concelhio, a bordo de car-
rinhas Renault 4L, em parce-
ria com a empresa de evasão 
Road Book. Paredes, Mouriz, 
Cête, Recarei,  Sobreira, 
Aguiar de Sousa foram algu-
mas das paragens obrigató-
rias ao longo do percurso.

Ao longo do percurso, o 
Mosteiro de Cête e a Senho-
ra do Salto, em Aguiar de 
Sousa, foram algumas das 
paragens obrigatórias na ro-
ta do património edificado e 
paisagístico do Concelho de 
Paredes.

O passeio terminou com a 
degustação do parto que es-
tará em destaque nos fins de 
semana gastronómicos: o 
tradicional cabrito assado no 
forno acompanhado de ar-
roz e a sopa seca como so-

bremesa; o restaurante a 
Tasca do S’Zé, em Cristelo foi 
o local  escolhido para o 
almoço.

A XII Edição dos Fins de 
Semana Gastronómicos de-
correrá de 20 a 22 de março, 

em Paredes, e contará com a 
participação dos Empreen-
dimentos Turísticos Casa da 
Torre, em Sobrosa e a Casa 
de Louredo, em Louredo, e 
com os restaurantes Casa do 
Baixinho, em Bitarães, Casa 

dos Frangos de Baltar, em 
Baltar, Cozinha da Terra, em 
Louredo, Restaurante O Rei, 
em Mouriz, Restaurantes Os 
Frades, em Vilela, Solar da 
Brita, em Louredo e Tasca do 
S’Zé, em Cristelo.

António Orlando  | texto

Beatriz Meireles vereadora  
com os pelouros da Cultura e Turismo
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Paredes “encerrado” até 24 de março  
por causa da pandemia do novo coronavírus
EPIDEMIA. Encerrados equipamentos municipais de utilização pública e cancelados todos os eventos organizados ou apoiados 
pela autarquia incluindo as feiras. A autarquia, realça, contudo, que "não há motivo para alarmismo" no concelho, aconselhando 
todos os munícipes a "seguirem rigorosamente as recomendações decretadas" pela DGS.

O 
município de Pa-
redes decidiu 
decretar medi-

das preventivas para evitar a 
transmissão do Covid-19 na 
comunidade. 

O concelho de Paredes 
tem encerrados temporaria-
mente, desde o dia 10 até ao 
dia 24 de março, os equipa-
mentos municipais de utili-
zação pública, designada-
mente, piscinas, ginásios, 

pavilhões, biblioteca, loja in-
terativa do turismo de Pare-
des e casa da cultura", diz a 
autarquia.

A decisão foi tomada pela 
Câmara Municipal após uma 
reunião no dia 9 de março, 
que sentou à mesa o Executi-
vo municipal, Delegada de 
Saúde, Presidente do ACES 
Tâmega II – Vale do Sousa 
Sul, os Agrupamentos de Es-
colas, Corporações de Bom-
beiros e Delegações da Cruz 
Vermelha. 

Em funcionamento man-

tém-se os edifícios da câma-
ra  m u n i c i p a l  e  s e r v i ç o s 
técnicos.

"Os serviços que perma-
necerão abertos devem ser 
procurados pelos munícipes 
somente em situações ur-
gentes, devendo-se privile-
giar o contacto via telefone 
(255 788 800) ou 'email' (cm-
paredes@cm-paredes.pt)", 
explica fonte municipal.

Em comunicado, o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Almei-
da, indica também o cancela-

mento de todas as feiras do 
concelho até final de março e 
de todos os eventos que en-
volvam um elevado número 
de pessoas, nomeadamente a 
população com mais idade.

As atividades canceladas 
pelo município são "Mais Vi-
da Ativa", "Diabetes em Mo-
vimento", "Viver Melhor", 
"Baile da Primavera", Grupo 
de Trabalho para a Inclusão e 
iniciativas associadas, Liga 
Boccia Sénior, Primavera 
Festival da Flor e Feira do Li-
vro e Café Literário Júnior.

Estas medidas são justifi-
cadas pelo autarca naquilo 
que diz ser “o cumprimento 
do sentido de seriedade, res-
ponsabilidade e solidarieda-
de, o município dá prioridade 
ao Plano de Contingência 
ativo, mantendo o perma-
nente acompanhamento dos 
procedimentos e recomen-
dações decretadas pela Di-
r e ç ã o - G e r a l  d a  S a ú d e 
(DGS)".

O autarca frisa que "não 
há motivo para alarmismo" 
no concelho, aconselhando 

todos os munícipes a "segui-
rem rigorosamente as reco-
mendações decretadas" pe-
la DGS.

"Atendendo à situação 
anormal de eventual surto 
epidémico, apelamos para 
que todos os munícipes ado-
tem um comportamento se-
reno, responsável e solidá-
rio. Estamos a adotar medi-
das de contenção que serão 
revistas e atualizadas em 
função do evoluir das situa-
ções e orientadas pela DGS", 
acrescenta o edil. 

António Orlando  | texto
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Gel desinfetante caseiro 
Depois de confirmados os primeiros casos de coronavírus 
em Portugal, o desinfetante para as mãos começou a voar 
rapidamente das prateleiras das farmácias apesar do ele-
vado preço. Um pequeno fraco custa 5 euros. Em vários 
locais o produto está esgotado. 
Os especialistas explicam que lavar bem as mãos com água 
e sabão, ou com uma solução à base de álcool, é uma das 
melhores (e mais eficazes) formas de se proteger da 
infeção. 
Embora seja difícil comprar desinfetante nesta altura é 
possível fazer em casa desinfetante de mãos.

Do que precisa:
— Dois terços de uma chávena de álcool;
— Um terço de chávena de gel de aloé vera;
— Cinco a dez gotas de óleo essencial (opcional);
— Uma taça para misturar;
— Uma colher;
— Um funil;
— Um frasco com capacidade para 50 mililitros;
— Adesivos e canetas para assinalar o conteúdo do frasco.

Como se faz
Deite o álcool e o gel de aloé vera numa taça e mexa até fi-
car bem misturado. Adicione as gotas de óleo essencial e 
mexa novamente. Este produto opcional serve para ajudar 
a disfarçar o cheiro intenso do álcool. Use o funil para aju-
dar a colocar o conteúdo da taça no frasco (ou em vários 
frascos).  O desinfetante de mãos não mata todos os vírus, 
mas é eficaz a combater o coronavírus por ajudar a des-
truir a camada que protege o vírus. Desse modo o vírus 
acaba por morrer. 

- O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa é um dos hospi-

tais ativados pelo Ministério da Saúde para dar resposta a 

casos relacionados com o novo coronavírus.

- CHTS com visitas suspensas aos utentes internados nos 

hospitais de Amarante e Penafiel. A medida surgiu após 

terem sido confirmados mais casos de infetados com coro-

navírus na região Norte do país.

Especialistas apontam razões 
para não entrarmos em pânico 

Mulher pede 
a revisor do 
comboio para 
se afastar  
por perigo  
de contágio 

A epidemia do coronaví-
rus é claramente um pro-
blema global grave: em pou-
cas semanas, espalhou-se 
da China para mais de 80 
países, infetando mais de 
100.000 pessoas, até agora, 
e causando mais de 3.400 
mortes.

Mas também devemos 
saber que, por isso, somos 
interpelados por diversas 
formas, minuto a minuto, no 
mundo todo, e olhamos pa-
ra o avanço do Covid-19 em 
tempo real - alertas noticio-
sos, enormes manchetes, 
histeria nas redes sociais - e 
isso coloca-nos em risco de 
perdermos algum contexto 
essencial.

Este vírus é obviamente 
um enorme desafio: médi-
co, político e - talvez mais 
importante - social e econó-
mico. Mas vale a pena lembrar que o mundo nunca teve melhores ferramentas 
para combatê-lo, e que se formos infetados, é pouco provável que morramos 
por isso. Num trabalho realizado pelo jornal inglês The Guardian, que ouviu 
vários cientistas, entre os quais Ignacio López-Goñi, professor de microbiolo-
gia e virologia na Universidade de Navarra, em Espanha, é feita uma lista de 
razões para olharmos o novo coronavírus com tranquilidade:

O progresso de Paredes republica algumas dessas razões: 
- Apanhá-lo não é fácil (se tivermos cuidado) e podemos controlar o contá-

gio muito facilmente (desde que tentemos). A lavagem frequente e cuidadosa 
das mãos, como todos sabemos agora, é a forma mais eficaz de impedir a trans-
missão do vírus, enquanto uma solução de etanol, peróxido de hidrogénio ou 
lixívia desinfetará as superfícies (mas nunca as três substâncias juntas). Para 
sermos considerados em alto risco de contágio do coronavírus, precisaríamos 
de viver com alguém, ou ter contato físico direto com alguém infetado, ter es-
tado no raio de tosse ou espirros de alguém infetado (ou usar uma peça de rou-
pa contagiada), ou estar em contato face a face com alguém infetado, num raio 
de dois metros, por mais de 15 minutos. Não estamos a falar de nenhum contá-
gio possível por alguém que se cruze connosco na rua.

- Na maioria dos casos, os sintomas são leves, e os jovens correm um risco 
muito baixo. Segundo um estudo realizado a mais de 45 mil infetados na China, 
81% dos casos causaram apenas sintomas menores, 14% dos pacientes apre-
sentaram sintomas descritos como "graves" e apenas 5% foram considerados 
"críticos", com cerca de metade desses casos a resultar na morte dos doentes. 
Apenas 3% dos casos dizem respeito a menores de 20 anos, as crianças pare-
cem pouco afetadas pelo vírus e a taxa de mortalidade para os menores de 40 
anos é de cerca de 0,2%. A taxa aumenta na faixa etária acima de 65 anos, che-
gando a quase 15% na faixa etária acima de 80 anos, especialmente naquelas 
pessoas que têm problemas cardíacos ou pulmonares anteriores. O cálculo das 
taxas de mortalidade durante uma epidemia em curso é difícil porque não é 
claro quantos casos leves ou assintomáticos foram testados, mas a melhor es-
timativa que temos até agora para o coronavírus é de 1,4% - algures entre a 
gripe de 1918 e a gripe suína de 2009.

- As pessoas estão a recuperar. Como mostra a contagem diária mantida 
pelo CSSE da Universidade americana de Johns Hopkins, milhares de pessoas 
em todo o mundo estão a recuperar, confirmadamente, do coronavírus todos 
os dias.

- Dezenas de tratamentos já estão a ser testados. Em meados de fevereiro, 
mais de 80 ensaios clínicos estavam em andamento para tratamentos antivi-
rais, segundo a revista “Nature”, e a maioria já foi utilizada com sucesso no tra-
tamento de outras doenças.

A circulação ferroviária 
na linha do Douro, no senti-
do, Porto - Marco de Cana-
veses, no dia 10 de março, 
esteve interrompida cerca 
de meia hora, na estação de 
Cête, por causa de uma pas-
sageira que se dizia passível 
de poder contaminar quem 
dela se aproximasse. 

O alarme foi despoleta-
do pela mulher quando o 
revisor da composição que 
t i n h a  s a í d o  d o  Po r t o - S . 
Bento às 10.30 horas com 
destino à estação do Marco 
de Canaveses, se aproxi-
mou da passageira para lhe 
visar o título de viagem. 
“Não se aproxime de mim 
que posso contaminá-lo” 
terá dito a mulher, com si-
nais de suor e febre.  

O revisor,  assustado, 
deu indicações ao maqui-
nista para não avançar com 
a composição e por telefo-
ne chamou a proteção civil 
e os bombeiros. 

Antes de assistir a mu-
lher, os bombeiros de Cête 
tiveram que voltar ao quar-
tel para se protegerem com 
máscaras. 

Pelo que foi relatado ao 
Progresso de Paredes, a 
mulher “apresentava febre, 
mas de uma pequena gripe. 
Em contacto com o INEM 
transportámo-la para o 
Hospital de Penafiel, mas 
sem que exista qualquer re-
lação com o Covid-19”, ex-
plicou Ezequiel Coelho, ad-
junto do comando dos BV 
de Cête. 

Os restantes passagei-
ros seguiram viagem num 
outro comboio suburbano 
que, entretanto, chegou à 
estação de Cête.
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Os Bombeiros Voluntários 
de Baltar organizaram uma  
Zumba solidária de forma a 
angariar  dinheiro  a favor de 
duas crianças que necessitam 
de ajuda urgente. Estas duas 
crianças são de Lagares, Pe-

nafiel e da freguesia da So-
breira, que não fazem parte 
da zona de influência da cor-
poração de Baltar. Mesmo 
assim, o corpo ativo decidiu 
ajudar as crianças, sem qual-
quer tipo de protagonismo, 

mas pela missão de ajudar 
quem precisa. O evento  reu-
niu muita gente que também 

sentiu o dever de ajudar o pró-
ximo. O Tomás e a Rafaela vão 
conseguir vencer a sua bata-

lha e tiveram a ajuda de uma 
instituição que nunca vão 
esquecer.

    BALTAR

A verdadeira essência 
dos Bombeiros

Teatro da Associação Clube Jazz

Festa do Porco 2020

No passado dia 29 de Fe-
vereiro, no Salão Baltarar-
te, a Associação Clube Jazz 
de Baltar  apresentou mais 
um espectáculo inserido no 
programa “Paredes no Pal-
co”.  A peça foi uma home-
nagem a Almeida Garrett, 
um grande nome do Teatro 

português. Entre cultura, 
música, coreografias, mo-
mentos teatrais, peripécias 
e muito humor, a qualidade 
dos atores sob a direcção 
de Ana Perfeito foi simples-
mente arrebatadora e o pú-
blico que encheu a casa de 
espectáculos saiu cons-

ciente que assistiu a um 
momento cultural digno de 
ser apresentado em qual-
quer sala do País. A Asso-
ciação Clube Jazz  de Baltar 
tem feito um trabalho notá-
vel ao nível cultural e é uma 
grande referência da Vila 
de Baltar.

No próximo dia 15 de Mar-
ço ( Domingo), vai acontecer 
mais um convívio anual (festa 
do porco) que vai decorrer no  

Centro Escolar de Baltar, com 
início às 13:00. A organização 
é da responsabilidade da As-
sociação Clube Jazz de Baltar 

e este convívio realiza-se des-
de 1999, conseguindo reunir 
todos os anos entre 300 a 400 
pessoas.

A Junta de Freguesia 

colocou na Rotunda da 

Família vários corações 

para assinalar um dia que 

entrou nos hábitos dos 

portugueses e que é sem-

pre uma data especial que 

também faz movimentar a 

Vila de Baltar. O objetivo 

passou por contribuir pa-

ra criar um ambiente que 

apoie o comércio da Vila.

Dia dos Namorados 2020

A Junta de Freguesia 
s u s p e n d e u  t o d a s  a s  
actividades no salão Bal-
t a r a r t e .  E s t a  d e c i s ã o 

prende-se com a chega-
da da epidemia covid-19 
à comunidade. Todas as 
atividades no salão Bal-

tararte estão tempora-
riamente suspensas en-
t r e  o s  d i a s  1 0  e  2 4  d e 
março.

Salão Baltararte  
foi encerrado temporariamente

No passado dia 8 de 
Março de 2020, cele-
brou-se o Dia Internacio-
nal dos Direitos da Mu-
lher, e nesse seguimento, 
a Comissão de Festas em 
Honra do Arcanjo S. Mi-

guel de Cristelo, realiza 
no próximo dia 14 de 
Março de 2020 um jan-
tar convívio dedicado às 
mulheres.

A iniciativa, aberta a 
toda a comunidade femi-
nina, vai realizar-se no Sa-
lão Paroquial e Social de 
Cristelo.

Da ementa fazem par-
te os grelhados, acompa-
nhados de batata, e sobre-
mesas variadas.

O início está previsto 
para as 19:30h. As mulhe-
res interessadas em parti-
cipar deverão fazer a re-
serva junto dos elementos 
da Comissão de Festas, 
sendo o preço por pessoa 
de 12,50€.

A organização adianta 
que haverámuitas surpre-
sas ao longo da noite…

Por isso, se se quer di-
v e r t i r,  n ã o  d e i xe  d e 
aparecer!

    CRISTELO

Jantar Convívio dedicado às Mulheres

CARLA
NUNES
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O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma vez 
vandalizado. Desta vez, atira-
ram pedras à Cruz que está 
iluminada e partiram a mesma, 

deixando esta de ficar ilumina-
da. Estas ações são recorren-
tes, e tornam difícil a preserva-
ção de um monumento que foi 
construído nos anos 40. Em 
1940 o Estado Novo Portu-
guês decidiu comemorar os 

centenários nacionais e uma 
das formas dessas comemora-
ções foi a edificação de Cruzei-
ros por este país fora e desig-
nados por "Cruzeiros da Inde-
pendência".  Também foi 
erguido um em Baltar, cons-

truída em blocos de pedra gra-
nítica, onde se pode ver as da-
tas de 1140 (Fundação do 
Reino de Portugal), 1640 (Res-
tauração da Independência) e 
1940 (ano dos Centenários: 
VIII Século da Independência 

e III da Restauração) e sobre as 
mesmas datas o escudo de 
Portugal, mas que infelizmen-
te terá desaparecido. Por res-
peito à sua história e ao seu 
simbolismo, o Cruzeiro de Bal-
tar tem de ser protegido. 

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

No passado dia 27 de De-
zembro, ocorreu mais uma 
Assembleia Geral que foi 
muito concorrida, mas que 
inesperadamente teve uma 
unanimidade que não era ex-
pectável face aos últimos 
acontecimentos e que culmi-
naram com a decisão  do co-
mandante Delfim Cruz em 
sair dos B.V.B. .   A corporação 
apresentou o balanço das 
atividades  do ano de 2019 e 
as directrizes gerais para o 
ano de 2020, que passam pe-
lo reforço dos meios  mecâni-
cos de combate a incêndios e 
dos meios  individuais de 

combate aos mesmos. Pre-
tende-se continuar a apostar 
na formação e na reestrutu-
ração interna. O desenvolvi-
mento de parcerias com a 
comunidade e a incrementa-
ção da marca AHBVB são 
dois grandes objetivos para o 
próximo ano. Prevê-se ao ní-
vel da  prestação de serviços, 
rendimentos da ordem dos 
354000 euros,  sendo que 
267000 resultam de con-
venções relacionadas com o 
transporte de doentes. Os 
subsídios serão  na ordem 
dos 300 000 euros entre ou-
tros rendimentos de menor 

significado. A despesa para o 
próximo ano está relaciona-
da com os  gastos com o pes-
soal na ordem dos 235000 
euros e no fornecimento de 
serviços  que poderão atingir 
os 342000 euros. A moder-
nização informática ( 10000 
euros) e a aquisição de duas  
ambulâncias e um  veiculo de  
socorro  ( 230000 euros ) são 
as grandes apostas para que 
os B.V.Baltar continuem a 
prestar um serviço de gran-
de qualidade.  A corporação 
terminou o ano de 2019 com 
um saldo final positivo de 
99371, 24 euros.

Nesta época de grande 
solidariedade ao nível das 
frases feitas, são necessá-

rios atos reais para atenuar 
as diferenças que existem e 
são bem reais. Neste con-

No passado dia 22, no sa-
lão BaltarArte, a Banda de 
Baltar deu o seu tradicional 
concerto de Natal. O salão 
esteve completamente cheio 
e a população não podia dei-
xar de apoiar uma associação 
com quase 160 anos , que 

transporta o nome de Baltar 
para todo o lado.  A atraves-
sar um momento de mudança 
diretiva, a Associação Musi-
cal de Baltar apelou a todos 
os presentes, para que exista 
um apoio mais efetivo a uma 
banda que nos últimos 30 

anos atingiu um nível que é 
capaz de ser o mais altos da 
sua história de 160 anos. A 
qualidade e inovação estive-
ram mais uma vez presentes, 
numa noite que já faz parte 
dos eventos culturais tradi-
cionais da Vila.

O Parque de lazer que, fi-
ca situado nas traseiras da 
Junta de Freguesia, está a 
ser recuperado no sentido 
de permitir uma utilização 
digna e sem perigo para as 
crianças. Recorde-se que o 
parque foi vandalizado e era 

utilizado para atividades 
menos licitas, pelo que foi 
naturalmente fechado para 
não permitir a continuidade 
de tais atividades. Alguns 
aparelhos foram deslocados 
para o Largo da Feira e os 
aparelhos para os mais pe-

quenos ficaram no local ori-
ginal. Os parque começará a 
funcionar na segunda sema-
na de Janeiro. Durante a se-
mana funcionará no horário 
da Junta de Freguesia e será 
aberto ao fim de semana pa-
ra a comunidade.

O Cruzamento de S. Mi-
guel foi construído com o di-
nheiro que sobrou da Comis-
são de Festas do ano de 2001,  
em honra ao Padroeiro de 
Baltar.  Desde o anos 2002,  o 
cruzamento ganhou uma di-

mensão importante em Bal-
tar, pois é no local que a pro-
cissão da Festa de S. Miguel 
dá a volta para retornar à 
Igreja Matriz. Entretanto 
passaram 17 anos e o trânsito 
mudou, bem como a sua tipo-

logia. Perante este novo con-
texto, o local vai ser apenas 
remodelado, mas irá manter 
as mesmas características 
por respeito a quem tanto 
trabalhou para o construir e 
dignificar.  

Foram entregues 60 lem-
branças de Natal  para os 60 
alunos da instituição EMAUS 
de Baltar e Paredes. A institui-
ção precisa de ser ajudada  e 

em particular os seus alunos 
precisam do conforto diário e 
do carinho de todos. A Junta 
de Freguesia procurou deste 
modo sinalizar esta época na-

talícia, num ato de solidarie-
dade, procurando estabelecer 
pontes de contacto para que 
esta instituição continue o seu 
trabalho de largas décadas. 

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

texto, a J.F.Baltar selecionou 
14 famílias que  foram con-
templadas para serem apoia-
das com um pequeno cabaz 
de natal, que apenas preten-
deu ser um ato de solidarie-
dade .

Mais um ano se ini-
ciou, e milhares de pes-
soas por todo o mundo, 
debaixo de uma céu 
repleto de fogo-de-ar-
tifício, brindaram, fa-
zendo votos de mudan-
ça, estabelecendo no-
v a s  m e t a s  e  p l a n o s 
para 2020.

E ,  vo t o s  f e i t o s ,  a 
realidade do novo ano 
chega, como já é bem 
habitual, com mudan-
ças imediatas na vida 
das pessoas, pois com a 

chegada do dia 1 de Ja-
neiro, chega também o 
a u m e n t o  d e  a l g u n s 
bens e serviços, sendo 
na habitação, comis-
sões bancárias e água, 
o s  q u e  e s p e ra m  a u -
mentos mais significa-
tivos. Por sua vez, pre-
vê-se que nos trans-
portes públicos e nas 
portagens não existam 
aumentos. 

À parte isso, mante-
nha-se o espírito oti-
mista, pois revelam es-
tudos económicos, que 
as condições de vida 
dos cidadãos melhora-
rão graças à subida do 
salário minino nacio-
nal…Aguardemos o de-
correr do ano, para ve-

rificar se assim será ou 
não!Por agora, deseja-
mos de coração cheio 
de fé e de esperança 
que o novo ano seja de 
facto um ano feliz, que 
as condições de vida 
das pessoas melhorem 
realmente, e a nível lo-
cal, que os nossos re-
presentantes políticos, 
consigam fazer um es-
forço extra para dar 
resposta a problemas 
essenciais existentes 
na comunidade Criste-
lense, e que já estão há 
tempo demais referen-
ciados, e se vão man-
t e n d o  e m  b a n h o 
maria…

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES

14 Sexta-feira 3 de Janeiro de 2020  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma vez 
vandalizado. Desta vez, atira-
ram pedras à Cruz que está 
iluminada e partiram a mesma, 

deixando esta de ficar ilumina-
da. Estas ações são recorren-
tes, e tornam difícil a preserva-
ção de um monumento que foi 
construído nos anos 40. Em 
1940 o Estado Novo Portu-
guês decidiu comemorar os 

centenários nacionais e uma 
das formas dessas comemora-
ções foi a edificação de Cruzei-
ros por este país fora e desig-
nados por "Cruzeiros da Inde-
pendência".  Também foi 
erguido um em Baltar, cons-

truída em blocos de pedra gra-
nítica, onde se pode ver as da-
tas de 1140 (Fundação do 
Reino de Portugal), 1640 (Res-
tauração da Independência) e 
1940 (ano dos Centenários: 
VIII Século da Independência 

e III da Restauração) e sobre as 
mesmas datas o escudo de 
Portugal, mas que infelizmen-
te terá desaparecido. Por res-
peito à sua história e ao seu 
simbolismo, o Cruzeiro de Bal-
tar tem de ser protegido. 

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

No passado dia 27 de De-
zembro, ocorreu mais uma 
Assembleia Geral que foi 
muito concorrida, mas que 
inesperadamente teve uma 
unanimidade que não era ex-
pectável face aos últimos 
acontecimentos e que culmi-
naram com a decisão  do co-
mandante Delfim Cruz em 
sair dos B.V.B. .   A corporação 
apresentou o balanço das 
atividades  do ano de 2019 e 
as directrizes gerais para o 
ano de 2020, que passam pe-
lo reforço dos meios  mecâni-
cos de combate a incêndios e 
dos meios  individuais de 

combate aos mesmos. Pre-
tende-se continuar a apostar 
na formação e na reestrutu-
ração interna. O desenvolvi-
mento de parcerias com a 
comunidade e a incrementa-
ção da marca AHBVB são 
dois grandes objetivos para o 
próximo ano. Prevê-se ao ní-
vel da  prestação de serviços, 
rendimentos da ordem dos 
354000 euros,  sendo que 
267000 resultam de con-
venções relacionadas com o 
transporte de doentes. Os 
subsídios serão  na ordem 
dos 300 000 euros entre ou-
tros rendimentos de menor 

significado. A despesa para o 
próximo ano está relaciona-
da com os  gastos com o pes-
soal na ordem dos 235000 
euros e no fornecimento de 
serviços  que poderão atingir 
os 342000 euros. A moder-
nização informática ( 10000 
euros) e a aquisição de duas  
ambulâncias e um  veiculo de  
socorro  ( 230000 euros ) são 
as grandes apostas para que 
os B.V.Baltar continuem a 
prestar um serviço de gran-
de qualidade.  A corporação 
terminou o ano de 2019 com 
um saldo final positivo de 
99371, 24 euros.

Nesta época de grande 
solidariedade ao nível das 
frases feitas, são necessá-

rios atos reais para atenuar 
as diferenças que existem e 
são bem reais. Neste con-

No passado dia 22, no sa-
lão BaltarArte, a Banda de 
Baltar deu o seu tradicional 
concerto de Natal. O salão 
esteve completamente cheio 
e a população não podia dei-
xar de apoiar uma associação 
com quase 160 anos , que 

transporta o nome de Baltar 
para todo o lado.  A atraves-
sar um momento de mudança 
diretiva, a Associação Musi-
cal de Baltar apelou a todos 
os presentes, para que exista 
um apoio mais efetivo a uma 
banda que nos últimos 30 

anos atingiu um nível que é 
capaz de ser o mais altos da 
sua história de 160 anos. A 
qualidade e inovação estive-
ram mais uma vez presentes, 
numa noite que já faz parte 
dos eventos culturais tradi-
cionais da Vila.

O Parque de lazer que, fi-
ca situado nas traseiras da 
Junta de Freguesia, está a 
ser recuperado no sentido 
de permitir uma utilização 
digna e sem perigo para as 
crianças. Recorde-se que o 
parque foi vandalizado e era 

utilizado para atividades 
menos licitas, pelo que foi 
naturalmente fechado para 
não permitir a continuidade 
de tais atividades. Alguns 
aparelhos foram deslocados 
para o Largo da Feira e os 
aparelhos para os mais pe-

quenos ficaram no local ori-
ginal. Os parque começará a 
funcionar na segunda sema-
na de Janeiro. Durante a se-
mana funcionará no horário 
da Junta de Freguesia e será 
aberto ao fim de semana pa-
ra a comunidade.

O Cruzamento de S. Mi-
guel foi construído com o di-
nheiro que sobrou da Comis-
são de Festas do ano de 2001,  
em honra ao Padroeiro de 
Baltar.  Desde o anos 2002,  o 
cruzamento ganhou uma di-

mensão importante em Bal-
tar, pois é no local que a pro-
cissão da Festa de S. Miguel 
dá a volta para retornar à 
Igreja Matriz. Entretanto 
passaram 17 anos e o trânsito 
mudou, bem como a sua tipo-

logia. Perante este novo con-
texto, o local vai ser apenas 
remodelado, mas irá manter 
as mesmas características 
por respeito a quem tanto 
trabalhou para o construir e 
dignificar.  

Foram entregues 60 lem-
branças de Natal  para os 60 
alunos da instituição EMAUS 
de Baltar e Paredes. A institui-
ção precisa de ser ajudada  e 

em particular os seus alunos 
precisam do conforto diário e 
do carinho de todos. A Junta 
de Freguesia procurou deste 
modo sinalizar esta época na-

talícia, num ato de solidarie-
dade, procurando estabelecer 
pontes de contacto para que 
esta instituição continue o seu 
trabalho de largas décadas. 

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

texto, a J.F.Baltar selecionou 
14 famílias que  foram con-
templadas para serem apoia-
das com um pequeno cabaz 
de natal, que apenas preten-
deu ser um ato de solidarie-
dade .

Mais um ano se ini-
ciou, e milhares de pes-
soas por todo o mundo, 
debaixo de uma céu 
repleto de fogo-de-ar-
tifício, brindaram, fa-
zendo votos de mudan-
ça, estabelecendo no-
v a s  m e t a s  e  p l a n o s 
para 2020.

E ,  vo t o s  f e i t o s ,  a 
realidade do novo ano 
chega, como já é bem 
habitual, com mudan-
ças imediatas na vida 
das pessoas, pois com a 

chegada do dia 1 de Ja-
neiro, chega também o 
a u m e n t o  d e  a l g u n s 
bens e serviços, sendo 
na habitação, comis-
sões bancárias e água, 
o s  q u e  e s p e ra m  a u -
mentos mais significa-
tivos. Por sua vez, pre-
vê-se que nos trans-
portes públicos e nas 
portagens não existam 
aumentos. 

À parte isso, mante-
nha-se o espírito oti-
mista, pois revelam es-
tudos económicos, que 
as condições de vida 
dos cidadãos melhora-
rão graças à subida do 
salário minino nacio-
nal…Aguardemos o de-
correr do ano, para ve-

rificar se assim será ou 
não!Por agora, deseja-
mos de coração cheio 
de fé e de esperança 
que o novo ano seja de 
facto um ano feliz, que 
as condições de vida 
das pessoas melhorem 
realmente, e a nível lo-
cal, que os nossos re-
presentantes políticos, 
consigam fazer um es-
forço extra para dar 
resposta a problemas 
essenciais existentes 
na comunidade Criste-
lense, e que já estão há 
tempo demais referen-
ciados, e se vão man-
t e n d o  e m  b a n h o 
maria…

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES



15Sexta-feira 13 de Março de 2020  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

PUB

Aluga-se
Rua das Lameiras  /  BEIRE 

4580-281 PAREDES  /  917 205 438

17Sexta-feira 17 de Janeiro de 2020  oprogressodePAREDES

DESPORTO

PUB

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

Em virtude de esta zona do 
Vale do Sousa estar a ser fusti-
gada com o coronavírus, a Dele-
gação do Vale do Sousa estará 
encerrada até ao dia 20 de Mar-
ço, abrindo de novo no próximo 
dia 23 de Março. Consultas que 

estavam marcadas até ao dia 
20, serão remarcadas com nova 
data. Desde já pedimos descul-
pa pelo incómodo, mas a situa-
ção presente leva-nos a tomar 
esta atitude como precaução 
para evitar males maiores.

    BITARÃES

Veteranos de Guerra  
do Vale do Sousa

A paróquia de San-
ta Eulália de Sobrosa 
está a celebrar os 500 
anos da actual igreja 
paroquial.

De acordo com a 
inscrição existente nu-
ma pedra, a constru-
ção da capela-mor te-
ve início na “véspera 
d e  S a n t a  M a r i a  d e 
Março” de 1520, ou se-
ja, no dia 24, dia que 
antecede a solenidade 
d a  A n u n c i a ç ã o  d o 
Senhor.

As comemorações 
têm início no dia 14, 
pelas 21h30, com a in-
tervenção de Lúcia 
C o r r e i a  i n t i t u l a d a 

“Igreja Povo de Deus: 
Comunidade em cons-
trução e caminho”.

No dia 21, os gru-
pos da catequese e o 
Agrupamento de Es-
cuteiros dinamizam 
u m a  c a m i n h a d a  “À 
descoberta da Igreja”, 
que partirá do lugar do 
Bodo,  onde estaria 
edificada a igreja pri-
mitiva. Pelas 21h30, 
será a abertura da ex-
posição fotográfica, no 
Salão Paroquial, com a 
intervenção de José 
Luís Barbosa.

O dia 24 será o pon-
to alto das comemora-
ções, com a celebração 
da missa solene, presi-
dida pelo Bispo D. Ma-
n u e l  L i n d a ,  p e l a s 
20h30, à qual se segui-

r á  u m  c o n v í v i o  d a 
comunidade.

No dia 27, terá lu-
gar um Fórum de His-
tória Medieval, no Sa-
lão Paroquial, com iní-
cio às 21h30, e no dia 
seguinte, pelas 09h00, 
uma caminhada pelo 
património da Vila de 
Sobrosa.

Mais que a come-
moração histórica, es-
te conjunto de iniciati-
vas pretende reanimar 
a comunidade cristã 
de Sobrosa, que cele-
bra a alegria de ser pe-
d ra  v i v a  d o  g ra n d e 
templo que é a Igreja, 
a q u i  m a t e r i a l i z a d a 
num edifício que é si-
nal de unidade e de vi-
v ê n c i a  d a  f é  d e s t e 
povo.

    SOBROSA

Igreja de Sobrosa: 500 
Anos de Celebração da Fé

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

CRISTIANO MARQUES

Num ambiente acolhe-
d o r  e  d e  s a l a  c h e i a ,  o 
Tru´peça Associação de 
Teatro de Rebordosa apre-
sentou no passado dia 7 de 
março a sua nova produção 
intitulada por “Histórias 
Mínimas (e absurdas!)”.

O espetáculo, inserido 
no programa Paredes no 
Palco, foi encenada no sa-

lão da Junta de Freguesia 
de Rebordosa.

A receita para “Histórias 
Mínimas (e absurdas!)” tem 
os seguintes ingredientes: 
algumas das “Histórias Mí-
nimas”, do espanhol Javier 
Tomeo, autor ligado ao Tea-
tro do Absurdo, músicas 
que todos conhecem dos 
Festivais da Canção, um ce-
nário multifacetado, fumo, 
luzes, escuridão… Depois 
de mexido e remexido, o re-
sultado é, como diz o Palha-
ço de uma das histórias: 
“uma farsa inocente que 
tramámos para que deixas-
sem, ainda que só por uns 

momentos, de pensar nos 
vossos problemas.”. Bom 
apetite!

Ana Perfeito assinou a 
elaboração de toda a peça, 
desde a dramaturgia até à 
encenação, passando pela 
seleção musical, cenogra-
fia, adereços e guarda rou-
pa. A interpretação esteva 
a cargo dos atores locais: 
Adélia Pinto, Adriana Pin-
to; Ana Leal; Ana M. Leal; 
Ângela Sousa; Faustino Al-
ves; Fernanda Rocha; F. 
Leal; Hilário Prata; Inês 
Leal; Márcio Neves; Marta 
Júnior; Patrícia Pacheco; 
Paula Barros; Sofia Pinto.

    REBORDOSA

“Histórias Mínimas  
(e absurdas!)”, pela Tru´peça 

15Sexta-feira 3 de Janeiro de 2020  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

Um Feliz Ano de 2020

PUB

Tlf.: 2555 782 178

A JVA deseja-lhe um próspero Ano de 2020

Decorreu no passado sá-
bado dia 7 de dezembro, no 
salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Cete, o 7º 
Fórum de Treinadores.

Uma organização do Trei-
nador Cetense, David Floria-
no Barbosa, contou este ano 
com diversos oradores, que 
durante algumas horas, dis-
cutiram os meandros, técni-
cos, táticos e tudo o que ro-
deia a indústria do futebol. 

Contou com uma plateia de 
mais de 140 pessoas, e teve o 
apoio da Camara Municipal 
de Paredes, dos Bombeiros 
Voluntários De CÊte, da Rá-
dio MARCOENSE FM e da 
Liga Amadora TV

Este evento que a cada 
ano se torna uma maior re-
ferência nos meios futebo-
lísticos contou com os se-
guintes oradores, Manuel 
Cajuda, Luís Freitas Lobo, 
Pedro Silva, António Olivei-
ra, Andreia Duarte, Nuno 
Correia, João Pereira, Hugo 
Freitas, Maria José Rodri-
gues, José Ribeiro, Eurico 
Pinto Couto e José João 
Rodrigues.

Equipa de Sub15 garante 
apuramento para o Cam-
peonato Nacional.

Pela segunda vez na his-
tória do clube uma equipa 
apura-se para o Campeona-

to Nacional. Para além do 
apuramento, a equipa de 
sub15 pode ainda garantir 
presença na Final Four de 
apuramento do Campeão 
Distrital.

    CÊTE

7º Forum  
de Treinadores

    SOBREIRA 

Apuramento histórico

SAÚL 
FERREIRA

A atribuição de Cabazes 
de Natal destina-se a agre-
gados identificados pelo 

Serviço de Intervenção So-
cial da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, com carências 
económicas devidamente 
comprovadas. Os cabazes 
são constituídos de forma 
personalizada com bens de 
primeira necessidade, es-
senciais à ceia de Natal, com 
a colaboração da Rebordosa 
Social, esta iniciativa da Jun-

ta de Freguesia, tem como 
finalidade minimizar as ca-
rências de alguns estratos 
da população, permitindo, 
deste modo, que tenham 
uma época natalícia mais ca-
lorosa e feliz. Esta iniciativa 
insere-se na política social 
de apoio às famílias desen-
volvida pela Junta, com vista 
à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com maio-
res dificuldades na comuni-
dade, nesta altura especial e 
de esperança para todas as 
famílias. Na ocasião o Execu-
tivo da Junta de Freguesia 
de Rebordosa formulou “vo-
tos de um Santo Natal e um 
próspero ano 2020” a todos 
o s  b e n e f i c i á r i o s  d o s 
cabazes.

    REBORDOSA

Junta de Freguesia deu 120 cabazes de Natal

PAULO 
PINHEIRO

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa ofereceu um 
jantar de Natal aos traba-
lhadores e colaboradores 
das diversas atividades de-
senvolvidas ao longo do 
ano.

Contou com os funcio-
nários da Junta, bem como 

elementos da Assembleia 
de Freguesia e naturalmen-
te presentes também os 
membros do executivo da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa, o Presidente da 
Câmara Municipal Alexan-
dre Almeida e o Vereador 
Elias Barros.

Momento de convívio, 
mas também de fortaleci-
mento de laços entre todos 
os que trabalham em prol 
da freguesia. Nesta quadra 
festiva, “o desejo do Execu-
tivo da Junta é que todos 
possamos vivê-la com ale-
gria, paz e sobretudo muita 

saúde. São os votos senti-
dos de quem representa de 
forma pró-ativa e de proxi-
midade, a Freguesia de Re-
bordosa, que partilha preo-
cupações, desejos e espe-
r a n ç a s ”,  d i s s e  S a l o m é 
S a n t o s ,  A u t a r c a  d a 
Freguesia.

Para celebrar o 8º Ani-
v e r s á r i o ,  a  e q u i p a  d a  
Unidade de Saúde Familiar 
(USF) São Miguel Arcanjo 
as autoridades políticas 
p r e s e n t e s  e l o g i a ra m  o  
serviço prestado à comuni-

d a d e .  “ I m p o r t a  r e a l ç a r  
a  p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  d a  
população, em especial, 
dos seus utentes, demons-
t r a n d o  a  p r e o c u p a ç ã o  
dos colaboradores da USF 
e, em especial, da sua coor-

d e n a ç ã o ,  e m  e s t r e i t a r  
os laços de relação com  
o s  s e u s  u t e n t e s  e m  
ações de melhoria e bem-
- e s t a r ”,  f r i s o u  S a l o m é 
Santos.

A efeméride ficou mar-

cada pela presença da Tuna 
de Rebordosa que cantou 
os Parabéns. O Comandan-
te e Presidente de Direção 
dos Bombeiros Voluntários 
d e  R e b o r d o s a  t a m b é m 
marcaram presença. 

A Igreja Matriz de Rebor-
dosa (Velha) recebeu no dia 
22 de Dezembro o concerto 
pela Paz, promovido pelo Tu-

na de Rebordosa com o apoio 
da Paróquia local.

O concerto teve como ba-
se o lema "Para defender a 

P a z ,  t o d o s  n ã o  s o m o s 
demais.

Marcaram presença a Ve-
readora da Cultura na Câma-

ra de Paredes, Beatriz Meire-
les e uma representação do 
Executivo da Junta e o Padre 
Felisberto.

Jantar de Natal da Junta de Freguesia

8º. Aniversário USF São Miguel Arcanjo

Concerto da Paz
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JORNADA 24ªJOR. 

  01/03

SC Coimbrões 1-1 V. Gaia

Vila Real 2-0 Canelas 2010

Leça FC 0-2 L. Lourosa

FC P. Rubras 1-0 USC Paredes

G. F. (C.Rodrigo) 2-2 Amarante FC

AD Sanjoanense 1-4 FC Felg. 1932

L. Vildemoinhos 1-3 Trofense

AD C. Daire 0-0 SC Espinho

Gondomar SC 1-0 Arouca

JORNADA 25ªJOR. 

  08/03

Canelas 2010 1-1 AD C. Daire

Arouca 9-0 G. F. (C.Rodrigo)

Trofense 2-3 Leça FC

Valadares Gaia 1-0 L. Vildemoinhos

Amarante FC 2-1 Vila Real

FC Felg. 1932 2-1 FC P. Rubras

USC Paredes 3-0 Gondomar SC

SC Espinho 3-1 SC Coimbrões

L. Lourosa 1-3 AD Sanjoanense

JORNADA 25ªJOR. 

  08/03

Lousada 1-1 Lixa

A. Lordelo 2-0 S. P. Cova

FC Vilarinho 0-0 Vila Caiz

A. Gandra 1-2 Alpendorada

CD Sobrado 4-1 Rebordosa AC

Vila Meã 2-1 AD Marco 09

Tirsense 4-1 Sousense

  11/04

Barrosas 16:00 Freamunde

JORNADA 23ªJOR. 

  07/03

Lousada B 0-3 FC Felg. 1932 B

  08/03

CA Rio Tinto 2-0 Águias de Eiriz

Gens SC 1-0 Folgosa da Maia

SC Nun´Álvares 1-2 Est. Fânzeres

Bougadense 1-2 Alfenense

FC Lagares 2-0 SC R. Moinhos

Caíde Rei 3-2 SC Salvadorense

S. Lour. Douro 0-1 Aparecida

JORNADA 22ªJOR. 

  08/03

ISC Sobreirense 2-1 GD Aldeia Nova

Crestuma 2-1 UD Valonguense

GD Águas Santas 3-0 Os Lusitanos

FC Parada 3-0 Ramaldense

Senhora da Hora 1-0 CD Torrão

Leverense 4-1 Vandoma

SC Campo 2-0 S. Félix Marinha

Perafita 1-1 Ataense

JORNADA 23ªJOR. 

  07/03

Lousada B 0-3 FC Felg. 1932 B

 08/03

CA Rio Tinto 2-0 Águias de Eiriz

Gens SC 1-0 Folgosa da Maia

SC Nun´Álvares 1-2 Est. Fânzeres

Bougadense 1-2 Alfenense

FC Lagares 2-0 SC R. Moinhos

Caíde Rei 3-2 SC Salvadorense

S. L. Douro 0-1 Aparecida

JORNADA 25ªJOR. 
  07/03

ADC Frazão 1-1 Ventura SC

Leões Seroa 0-1 AC Gervide

Tirsense B 3-3 M. Sangemil

Campo do Lírio 15:00 Sp. Cruz

M. G. Costa 6-1 Esc. Fut. 115

 08/03

1º Maio Figueiró 0-0 Melres DC

FC P. Rubras B 4-0 Monte Córdova

ADR S. P. Fins 4-2 Gatões

USC Baltar 1-1 Codessos

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 58 25

2 Lusitânia de Lourosa 50 25

3 SC Espinho 48 25

4 Leça FC 46 25

5 AD Castro Daire 44 25

6 AD Sanjoanense 42 25

7 FC Felgueiras 1932 41 25

8 USC Paredes 34 25

9 Canelas 2010 33 25

10 Amarante FC 33 25

11 SC Coimbrões 30 25

12 Trofense 30 25

13 FC Pedras Rubras 28 25

14 Gondomar SC 27 25

15 Lusitano Vildemoinhos 25 25

16 Valadares Gaia 25 25

17 Vila Real 15 25

18 G. F. (C.Rodrigo) 9 25

JORNADA 24ªJOR. 
  01/03

Lixa 4-1 Aliados Lordelo

S. Pedro da Cova 2-0 FC Vilarinho

Vila Caiz 0-0 Vila Meã

Alpendorada 1-0 Lousada

Rebordosa AC 1-1 A. Gandra

Freamunde 1-3 Tirsense

Sousense 2-1 CD Sobrado

AD Marco 09 2-1 Barrosas

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 51 25

2 CD Sobrado 46 25

3 Alpendorada 45 25

4 Rebordosa AC 41 25

5 AD Marco 09 41 25

6 Vila Meã 39 25

7 Freamunde 38 24

8 Aliança de Gandra 36 25

9 Sousense 35 25

10 Aliados Lordelo 34 25

11 Vila Caiz 31 25

12 S. Pedro da Cova 26 25

13 FC Vilarinho 23 25

14 Lixa 22 25

15 Barrosas 19 24

16 Lousada 10 25

JORNADA 22ªJOR. 
  29/02

FC Felg. 1932 B 2-0 Bougadense

 01/03

Águias de Eiriz 1-1 Gens SC

F. Maia 1-2 S. Lour. Douro

Est. Fânzeres 0-3 CA Rio Tinto

Alfenense 2-4 SC Nun´Álvares

SC R. Moinhos 4-1 Caíde Rei

SC Salvadorense 2-1 Lousada B

Aparecida 2-1 FC Lagares

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Felgueiras 1932 B 47 23

2 Gens SC 43 23

3 Aparecida 43 23

4 SC Nun´Álvares 41 23

5 Águias de Eiriz 39 23

6 S. Lourenço Douro 38 23

7 SC Salvadorense 36 23

8 FC Lagares 33 23

9 CA Rio Tinto 31 23

10 SC Rio de Moinhos 30 23

11 Folgosa da Maia 29 23

12 Alfenense 28 23

13 Bougadense 26 23

14 Caíde Rei 19 23

15 Lousada B 16 23

16 Estrelas de Fânzeres 15 23

JORNADA 21ªJOR. 
  01/03

GD Aldeia Nova 0-1 FC Parada

UD Valonguense 4-0 ISC Sobreirense

GD Á. Santas 1-3 Crestuma

Ramaldense 2-2 Senhora da Hora

CD Torrão 1-2 SC Campo

Vandoma ADI Perafita

S. Félix Marinha 1-1 Leverense

Os Lusitanos 1-1 Ataense

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 49 22

2 Leverense 49 22

3 Crestuma 43 22

4 S. Félix Marinha 41 22

5 GD Águas Santas 39 22

6 SC Campo 38 22

7 FC Parada 31 22

8 GD Aldeia Nova 30 22

9 Ramaldense 26 22

10 Ataense 26 22

11 ISC Sobreirense 23 22

12 Os Lusitanos 22 22

13 CD Torrão 21 22

14 Vandoma 19 21

15 Senhora da Hora 18 22

16	 Perafita	 12 21

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 22ªJOR. 
  29/02

FC Felg. 1932 B 2-0 Bougadense

  01/03

Águias de Eiriz 1-1 Gens SC

F. Maia 1-2 S. L. Douro

Est. Fânzeres 0-3 CA Rio Tinto

Alfenense 2-4 SC Nun´Álvares

SC R. Moinhos 4-1 Caíde Rei

SC Salvadorense 2-1 Lousada B

Aparecida 2-1 FC Lagares

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Felgueiras 1932 B 47 23

2 Gens SC 43 23

3 Aparecida 43 23

4 SC Nun´Álvares 41 23

5 Águias de Eiriz 39 23

6 S. Lourenço Douro 38 23

7 SC Salvadorense 36 23

8 FC Lagares 33 23

9 CA Rio Tinto 31 23

10 SC Rio de Moinhos 30 23

11 Folgosa da Maia 29 23

12 Alfenense 28 23

13 Bougadense 26 23

14 Caíde Rei 19 23

15 Lousada B 16 23

16 Estrelas de Fânzeres 15 23

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 24ªJOR. 
  29/02

Codessos 1-0 1º Maio Figueiró

M. Sangemil 3-1 ADR S. P. Fins

Gatões 2-1 M. G. Costa

Esc. Fut. 115 2-3 Campo do Lírio

  01/03

M. Córdova 0-4 Tirsense B

Melres DC 0-0 ADC Frazão

Ventura SC 2-1 Leões Seroa

AC Gervide 0-3 FC P. Rubras B

Sp. Cruz ADI USC Baltar

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 FC Pedras Rubras B 67 25

2 Mocidade Sangemil 66 25

3 Tirsense B 57 25

4 ADR S. Pedro de Fins 55 25

5 Monte Córdova 42 25

6 Leões Seroa 38 25

7 AC Gervide 34 25

8 Melres DC 33 24

9 Gatões 32 25

10 Codessos 31 25

11 1º Maio Figueiró 28 25

12 M. G. Costa 28 25

13 ADC Frazão 27 25

14 Ventura SC 24 25

15 USC Baltar 23 24

16 Sp. Cruz 18 22

17 Campo do Lírio 13 24

18 Escola Futebol 115 13 25

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

O novo vírus, Covid-19 (coro-

navírus), surgido nos finais do 

ano passado, está a assustar o 

mundo e a ter repercussões in-

críveis. A China e a Itália são os 

países mais afectados, mas Por-

tugal está em estado de alerta e 

começa a paralisar. Além dos 

serviços, também o Desporto 

está a ser fortemente afectado.

Por cá, a Liga e a Federação de-

cidiram no início desta semana:

- realizar os jogos da próxima 

jornada da 1ª e 2ª Ligas e Cam-

peonato de Portugal à porta 

fechada;

- suspender todos os campeo-

natos nacionais de futebol 

jovem;

- suspender todos os campeo-

natos distritais seniores e de 

futebol jovem;

Entre 14 e 28 de Março.

Além disso quase todos os clu-

bes de futebol suspenderem as 

suas actividades, como treinos 

a todos os escalões de forma-

ção. Estranho é aqueles que só 

tenham cancelado até aos sub-

13 por exemplo, ou aqueles que 

mesmo não tendo jogos de se-

niores, continuem a treinar.

Na semana passada tinham sido 

adiados os 3 primeiros jogos 

O impacto do vírus Covid-19 no Futebol

OPINIÃO

Sobre Futebol

por causa deste caso: Barrosas-

-Freamunde (Elite AF Porto), Fer-

reira-Citânia Sanfins e Raimonda-

-Roriz (ambos da 1ª Divisão AF 

Porto).

Em Itália, num primeiro momento 

houve jogos à porta fechada, co-

mo um dos jogos do título entre 

Juventus e Inter de Milão, mas 

agora os jogos já foram suspensos 

por tempo indeterminado. Em Es-

panha, o Governo decidiu jogos à 

porta fechada, no mínimo, duas 

semanas. Em França, igual medi-

da, até 15 de Abril.

Na Liga dos Campeões já houve 

jogos à porta fechada, como por 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

exemplo o Valência-Atalanta, e 

na Liga Europa deve haver adia-

mentos: o Getafe (Espanha) re-

cusou-se a viajar para Itália para 

jogar com o Inter e  o Wol-

verhampton não queria jogar na 

Grécia com o Olympiacos (entre 

outros motivos o presidente do 

clube grego está infectado com o 

Covid-19).

Uma coisa me parece estranha: 

as entidades que gerem o des-

porto e o futebol em particular 

estão preocupados com os 

adeptos mas estão a olhar para 

os jogadores, treinadores e árbi-

tros como máquinas – não de-

viam ser eles protegidos tam-

bém da exposição aos jogos? 

Não podem estar sujeitos à con-

taminação do vírus?

Os treinadores Nuno Espírito 

Santo, do Wolverhampton, Jur-

gen Klopp, do Liverpool, e Guar-

diola, do Manchester City, já dis-

seram que não podendo haver 

adeptos nos estádios, não deviam 

haver jogos. Concordo com esta 

opinião, porque o futebol só faz 

sentido havendo adeptos (e eu 

que sou defensor dos clubes faze-

rem tudo para terem os estádios 

cheios...), mas num caso destes, 

adiar os campeonatos (que prova-

velmente é a medida mais racio-

nal, face ao alarmismo e ao facto 

de ainda não se ter percebido a 

dimensão da “coisa”) trará uma 

enorme dificuldade na gestão dos 

calendários. 

Numa época de Campeonato da 

Europa – em que também ele po-

de estar em risco – o final das com-

petições tem prazos apertados e 

já se fazem enormes especula-

ções, como em Itália, onde o presi-

dente da Federação já admitiu a 

possibilidade do título e da des-

promoção serem decididos em 

sistemas de play-off mediante a 

actual classificação (os 4 ac-
tuais primeiros disputariam o 
título e os 4 actuais últimos a 
manutenção).
Parece-me que não vamos 
chegar a esse ponto mas é de-
masiado prematuro fazer 
cenários.
Uma coisa é certa, esta epide-
mia terá reflexos, também, no 
futebol.
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

SC Espinho 4-0 G. F. (C.Rodrigo)

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

G. F. (C.Rodrigo) 0-6 AD Castro Daire

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

18 G. F. (C.Rodrigo) 8 21

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

FC P. Rubras B 7-0 Esc. Futebol 115

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

Sou acérrimo defensor do VAR 
(árbitro assistente de vídeo - 
abreviatura do inglês “video as-
sistant refere”). Aliás, acérrimo 
defensor da tecnologia no fute-
bol. Tudo o que possa trazer a 
verdade desportiva e reverter o 
erro humano deve ser imple-
mentado. Inglaterra tem a tec-
nologia da linha de golo, por cá 
ainda não.
Ficou definido pela FIFA, mas 
também pela FPF e pelo seu 
Conselho de Arbitragem, que o 
VAR apenas iria intervir em er-
ros claros e óbvios. No entanto 
isso não tem acontecido.
Lances de golo, vermelhos e pos-

síveis agressões são todos anali-
sados. Não há um único golo que 
não seja visto antes do árbitro no 
terreno de jogo o validar. E para 
ajudar, esta época foi implemen-
tado um sistema das linhas para 
que o fora-de-jogo fosse com 
mais rigor decidido.
No entanto, o VAR tem interferi-
do ao centímetro, ao ponto de 
esta época termos tido golos 
anulados ou validados por 4 
(quatro!) centímetros. E, segun-
do as indicações, o VAR só iria 
intervir em erros claros e óbvios, 
o que não está a acontecer.
Temos assistido esta época na 1ª 
Liga a análises de 4 e 5 minutos 

O VAR que era bom e o VAR que está a ser péssimo

OPINIÃO

Sobre Futebol

para validar os golos. O desespero 
é enorme e nem sempre as deci-
sões têm sido correctas. E acima de 
tudo, porque são decisões difíceis.
O que parece claro e óbvio é que 
uma situação que demore mais de 
30 segundos a ser analisada nas 
imagens televisivas é porque não é 
clara e óbvia, logo a decisão do ár-
bitro em campo não deve ser 
alterada.
Esta interferência do VAR em lan-
ces muito duvidosos (quase todos 
eles foras-de-jogo) tem feito com 
que o sistema em si seja duramente 
criticado. E com razão, na minha 
opinião. Até aquela velha indica-
ção que os árbitros tinham de “em 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

caso de dúvida, benefício da dúvi-
da para quem ataca” acabou. Não 
se tem verificado mais isso.
Além de tudo isto, e segundo os es-
pecialistas, a primeira limitação do 
VAR está no processo de captação 
das imagens. Embora os nossos 
olhos percebam o vídeo como uma 
sequência contínua, ele na verdade 
é composto por um número finito 
de frames. Há quem considere 60 
frames por segundo. Num lance de 
fora-de-jogo, o operador do VAR 
precisa separar dois frames conse-
cutivos, um antes do passe, outro 
depois do passe. A 60 frames por 
segundo, a distância temporal en-
tre dois frames consecutivos é de 
16,7 milissegundos. Isto significa 
que a imagem só é captada a cada 
16,7 milissegundos, e o que acon-
tece nesse intervalo simplesmente 
não é captado pelo VAR. Um fute-
bolista considerado rápido conse-
gue alcançar a velocidade de 32 
quilómetros por hora. Se o atacan-
te estiver a ir no sentido da baliza e 

o defesa no sentido oposto, ambos 
a 25 quilómetros por hora, a veloci-
dade com a qual os atletas se dis-
tanciam é de 50 quilómetros por 
hora. Isto significa que, em 16,7 
milissegundos, os atletas se distan-
ciaram 23,2 centímetros logo, ain-
da que o VAR esteja a captar as 
imagens do jogo a 60 frames por 
segundo, é fisicamente impossível 
detectar foras-de-jogo menores 
que 23,2 centímetros (e, muito 
provavelmente, a taxa de frames é 
menor). Além disso, os atletas po-
dem-se distanciar a uma velocida-
de ainda superior aos 50 quilóme-
tros por hora. Se a captação for de 
24 frames por segundo e os atletas 
se distanciarem a 60 quilómetros 
por hora, o limite subirá para 69,4 
c e n t í m e t r o s  ( m a i s  d e  m e i o 
metro!).
Sou daqueles que continua a achar 
o VAR imprescindível. A achar que 
toda a tecnologia que ajude a evi-
tar o erro humano deve ser adop-
tada. E que o VAR só deve intervir 

em situações de erro claro e 
óbvio no campo, logo qualquer 
lance que demore a ser visiona-
do por mais de 30 segundos é 
porque não é claro e óbvio. E, já 
agora, as entidades que co-
mandam o futebol deveriam 
mostrar, de forma clara e ine-
quívoca, qual é a precisão do 
sistema, porque distâncias me-
nores que a precisão do siste-
ma simplesmente não podem 
determinar uma decisão da 
arbitragem.
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Rebordosa Atlético Clube 
rescinde com Tonanha

T
onanha e Tito Ce-
peda já não fazem 
parte da equipa 

técnica do Rebordosa AC. A 
saída do técnico foi anun-
ciada pelo próprio Tonanha 
nas redes sociais na página 
pessoal de facebook depois 
confirmada pela direção do 
clube.

O comando da equipa 
até ao final da época foi en-
tregue a Tiago Leal, até aqui 
técnico da formação há cin-
co anos. O novo técnico da 
equipa terá ao seu lado Bru-
no Mendes (técnico de 
guarda-redes) e André Mo-
reira (preparador físico) 

que transitam da anterior 
equipa técnica.

Na hora da saída, Tona-
nha explicou que a decisão 

foi tomada pela direção que 
alegou ser “preciso mudar 
algo para [o RAC] continuar 
a lutar pelos objetivos”. To-

nanha esteve ao serviço do 
Rebordosa quatro anos e na 
hora da saída diz ter ficado 
“com grandes amizades no 
clube, onde orientou a equi-
pa em 74 jogos dos quais 
apenas perdeu por oito 
vezes.

O presidente do Rebor-
dosa Atlético Clube Joa-
quim Barbosa, alega que foi 
“pressionado pelos sócios e 
patrocinadores a tomar a 
decisão” de mudar de trei-
nador, que diz “não ter sido 
fácil”, mas como responsá-
vel teve de fazer. 

Refira-se que matemati-
camente o RAC ainda tem 
possibilidades de conseguir 
o apuramento para o play-
-off da subida.

Paulo Pinheiro   | texto

Amigos da Petanca 
de Lordelo campeões regionais

Academia de Ciclismo  
apresentou-se para nova época

Karatecas de Paredes no  
pódio da Taça Karaté Goju-Ryu

Guilherme Matos e Lur-
des Castro sagraram-se 
campeões regionais de pe-
tanca 2020 na variante de 
mão a mão (um contra um) 
em representação do Clu-
b e  A m i g o s  d a  Pe t a n c a 
(Lordelo, Paredes) e do 
Clube Petanca de Estorãos 
(Fafe), respetivamente.

Gabriel Freitas (Clube 
Petanca das Taipas, Gui-
marães) foi o finalista ven-
cido, Antero Conceição 
(Associação Bússola Parti-

lhada, Gafanha da Nazaré) 
obteve o 3° lugar e Maria 
Del Carmen (Clube Ami-
g o s  d a  P e t a n c a )  é  a 
vice-campeã.

A eliminatória da APZN 
- Associação de Petanca da 
Zona Norte, disputada no 
dia 8 de março no Clube 
Caçadores de Rebordosa, 
apurou 4 atletas (3 mascu-
linos e 1 feminino) para a 
final nacional agendada 
para 3 de maio.

Participaram 69 joga-

dores (61 homens e 8 se-
nhoras) dos 8 clubes filia-
dos, sendo o Clube Amigos 
da Petanca o mais repre-
sentado com 16, seguido 
pelo Clube Petanca das 
Taipas com 10, Clube Ca-
çadores de Rebordosa e 
Clube Petanca de Estorãos 
9, Clube Petanca de Re-
b o r d o s a  8 ,  A s s o c i a ç ã o 
Bússola Partilhada e Cen-
tro Recreativo e Cultural 
de Briteiros 7 e Casa do 
Pessoal da RTP-Porto 3.

A NRV – Academia de Ci-
clismo Nuno Ribeiro e Rui Vi-
nhas apresentou-se para a 
nova época no dia 7 de março, 
na Casa da Cultura de Pare-
des, com 24 jovens ciclistas a 
“saírem” para a estrada. A no-
vidade foi a constituição de 
uma equipa feminina. 

A Academia NRV, forma-
da há três anos, com sede em 
Paredes surgiu da vontade 
dos prestigiados nomes do 
ciclismo Nuno Ribeiro, dire-
tor desportivo da W52/FCP, 
e Rui Vinhas, vencedor da 
Volta a Portugal, em 2016. A 
atividade “na estrada” come-
çou em 2018. 

Atualmente, a NRV conta 
com todos os escalões de for-
mação e abrange atletas de 

idades entre os 5 e os 19 anos 
e ainda com um escalão “Mas-
ter 30” masculino e feminino. 

No total, fazem parte da 
academia 24 atletas dividi-
dos por diferentes escalões: 
Escolas - com 7 atletas; Cade-
tes Masculinos - composto 
por 10 atletas; Master 30 
Masculino - 1 atleta e a cate-
goria Femininas -  com 6 
atletas. 

Marcaram presença da 
cerimónia de apresentação 
da NVR presidente e verea-
dores da Câmara de Paredes, 
Rita Castro representante da 
UVP/FPC, e os presidentes 
da direção e assembleia geral 
da AC Porto, respetivamen-
te, José Luís Pacheco e Joa-
quim Leite.

A Associação de Karate-
cas do Vale do Sousa, uma as-
sociação com sede em Cête, 
Paredes, participou, no dia 29 
de fevereiro, em Oeiras, na IV 
Taça da Liga Portuguesa de 
Karaté Goju-Ryu, evento que 
reuniu centenas de atletas de 
todo o país. A AKVS partici-

pou com um total de 24 atle-
tas nas vertentes Kata e Ku-
mite, espalhados pelos dife-
rentes escalões de peso e 
idade. Dos atletas participan-
tes destacam-se os seguintes, 
que levaram à subida das co-
res da AKVS ao pódio por 11 
vezes:

Rodrigo Abreu ..................................... 1º Class. Individual / 1º Class. Equipa
Eduardo Ferreira ................................ 1º Class. Individual / 2º Class. Equipa
Pedro Morais ........................................ 2º Class. Individual / 2º Class. Equipa
Gonçalo Ferreira ................................. 2º Class. Individual / 1º Class. Equipa
Luis Morais ............................................ 3º Class. Individual / 1º Class. Equipa
Francisco Pereira  ..........................................................................2º Class. Equipa
Dinis Pacheco ........................................................................... 2º Class. Individual
Afonso Ferreira ....................................................................... 3º Class. Individual
Tomás Brandão ........................................................................ 3º Class. Individual
Rafael Rocha ....................................................................................1º Class. Equipa
Miguel Gonçalves .........................................................................  3º Class. Equipa
Vasco Cardoso ................................................................................3º Class. Equipa
Sérgio Barbosa  ...............................................................................3º Class. Equipa
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Nem todas as Epidemias que causaram milhões de mortos no mundo foram classificadas como 
Pandemias, tal como tem acontecido ao longo dos últimos 200 anos. O termo Pandemia de-
signado pela O.M.S. (Organização Mundial de Saúde) significa  que  há transmissões de agen-
tes patogénicos  mortíferos de humanos para humanos em múltiplos países e múltiplas 
regiões.
A primeira “Epidemia global documentada como Cólera” estendeu se do sudoeste asático, no 
ano 1817, até ao resto do mundo e desde então a O.M.S. contabilizou mais sete Pandemias. 
Até 1860 houve 15 milhões de mortos na Índia e 2 milhões de mortos na Rússia.
A quinta Pandemia no ano 1885 causou 120 mil mortos só em Espanha e a sexta  Pandemia 
(1899-1923)  5oo mil Russos, 8oo mil Indianos e 200 mil Filipinos contaminados que morre-
ram. A última Pandemia de Cólera em 1961 começou na Indonesia, estendeu-se pela Asia, 
Europa e África. Ressurgiu na América Latina em 1991 matando mais de 4 mil pessoas. 
A varíola é causada pelo vírus “orthopoxvírus” ressurgiu em 1804 e até 1810 causou 827 mil 
mortos na Rússia, estendeu-se à Europa e provocou durante a guerra Franco-Prussiana entre 
1870-1871 mais de meio milhão de mortos. Sucessivas campanhas de vacvinação permitiram 
a sua erradicação total no ano 1979. 
A Peste Negra provocada pela bactéria “ yersinia pestis” é transmitida por roedores. A terceira 
Pandemia surgiu  na China e estendeu-se pelo Mundo. Na ìndia matou 10 milhões de pessoas 
até final do século XIX. Entre os séculos XIV e XVII, a segunda Pandemia da Peste Negra dizi-
mou cerca de 30% da população Europeia (25 milhões de mortos). A primeira Pandemia co-
nhecida por “Peste Justiniana” matou milhões de pessoas no Império Bizantino entre os sécu-
los VI e VII.
A Gripe Espanhola surge entre 1918-1919 causada pelo vírus do subtipo da gripe suína. Du-
rante a primeira guerra mundial, com a aglomeração das tropas que facilitou a sua propagação 
provocou cerca de 40 a 50 milhões de mortos a nível mundial contabilizando na ìndia 17 mi-
lhões, nos E.U.A. 600 mil e 200 mil mortos no Reino Unido.
 Sómente a imprensa espanhola publicava notícias sobre o assunto, razão porque ficou conhe-
cida por “Gripe Espanhola”.
A Gripe Asiática provocada pelo vírus H2N2, também conhecida por Gripe Aviária apareceu 
na China em 1957 e em  meio ano estendeu-se ao mundo inteiro onde morreram mais de meio 
milhão de pessoas até 1958.
Entre 1968-1969 surgiu a Gripe de Hong Kong com o vírus do sub tipo H3N2 com origem na 
China e a partir de Julho de 1968 propagou-se rapidamente a todo o mundo onde morreram  
entre um e três milhões de pessoas com maior incidência no Reino Unido com 30 mil mortos. 
Em 1982 surge o primeiro caso de Sida (AIDS) em S. Francisco, conhecida pelo vírus HIV cau-
sando 32 milhões de mortos,  calculando-se que estejam infetadas mais de 33 milhões de pes-
soas em todo o mundo, com maior incidência na Africa Subsariana.
Estes milhões de mortos são os números assustadores, durante os últimos séculos, que tinham 
direito à vida. Mudam-se os tempos, mudam se as vontades, só não mudam os ventos da 
História.

Pandemias que mudaram  
os ventos da história

Com o aumento do número de divórcios, ou com a dissolução da união de facto, ou em caso de 
ruptura de uma relação, existindo filhos menores fruto da relação, há a necessidade de regular o 
exercício das responsabilidades parentais, de modo a que seja determinada a residência do menor 
(que pode ser estabelecida a um progenitor ou a ambos), e em casos excepção, pode fixar-se junto 
de pessoa que não os pais, o exercício das responsabilidades parentais, que regra geral cabe a 
ambos os progenitores, para que sejam decididos actos de especial importância da vida do menor 
(como a escolha da escola, as actividades extra curriculares que deverá praticar, etc), o tempo de 
visitas, contacto e convívio do menor com o progenitor com quem não reside habitualmente, e o 
valor da pensão de alimentos a atribuir mensalmente ao menor.
Na maioria das situações a regulação do exercício das responsabilidades parentais acontece con-
sensualmente, e os pais entregam um acordo nas Conservatórias de Registo Civil, que depois é 
remetido para o Tribunal, de forma a ser analisado pelo Ministério Público, e estando o mesmo em 
conformidade, é remetido novamente à Conservatória, para homologação, isto é, para ser 
confirmado.
Na falta de consenso entre os pais sobre o exercício das responsabilidades parentais, terá de ser 
intentada uma acção judicial no Tribunal, e nesse seguimento serão os pais chamados para se pro-
nunciarem, assim como outros familiares, caso seja necessário, para que o Juiz possa resolver o 
conflito existente, definindo o exercício das responsabilidades parentais, devendo ter em consi-
deração o parecer do Ministério Público, e atendendo sempre ao superior interesse da criança.
A considerar que, de há uns anos a esta parte, as decisões dos Tribunais reflectem o investimento 
que se tem vindo a fazer para alcançar a igualdade entre homens e mulheres, pois tem-se apostado 
no maior envolvimento da figura do pai no dia-a-dia da criança, diferente do que acontecia ante-
riormente, em que os pais eram vistos como pais de fim-de-semana de quinze em quinze dias.
A figura do pai deixa de ser vista como um provedor de recursos para a família, o companheiro para 
as brincadeiras das crianças, mas o incompetente para prestar cuidados.
A realidade tem demonstrado que não é assim, pois as responsabilidades parentais dizem respeito 
a um conjunto de práticas, em que ambos os progenitores, hoje em dia são capazes, como educar, 
cuidar, levar à escola, dar banho, contar uma história ao deitar, dar afecto…
O pai não pode ser excluído da vida da criança, sendo que com o tempo vão sendo colocadas em 
prática soluções de residência alternada dos menores, dado que esta se apresenta como a situação 
que melhor garante a relação de proximidade e confiança que liga o filho a ambos os progenitores, 
sem a necessidade de ter de haver uma escolha, permitindo um desenvolvimento mais equilibrado 
do menor.
Obviamente, que estas situações tem de ser analisadas caso a caso, pois pode acontecer que, não 
existam condições para que seja colocada em prática, por exemplo, no caso de os pais viverem 
longe um do outro, ou caso existam situações de ordem psicológica que ditem o contrário. Por 
outro lado, é entendimento de alguns juízes que, em relação a crianças com menos de 3 anos de 
idade, não é aconselhável a residência alternada.
Os pais têm de tomar a consciência que após a separação, não podem misturar as mágoas que 
originaram o fim da relação, com o amor pelos filhos, colocando-os na situação ingrata de ter de 
escolher entre a mãe e o pai. Daí que devam ser os pais a focar-se nas necessidades dos filhos, e a 
adoptarem soluções de forma a que, ambos possam participar na vida dos seus filhos e nas suas 
actividades diárias, preservando o convívio e a qualidade dos momentos, longe de conflitos, crian-
do-se assim laços mais fortes e duradouros entre o filho e a mãe, entre o filho e o pai, porque ambos 
os colos são imprescindíveis no seu crescimento.

O Colo do Pai

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO
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É uma realidade muito frequente em contratos de arrendamento, contratos 
de crédito à habitação ou crédito ao consumo, ser solicitado pela entidade 
credora ao devedor principal para que apresente “um fiador”.
Mas em que consiste ser fiador?
A fiança consiste em uma terceira pessoa, com quem se pressupõe que, com o 
devedor, tenha uma relação de confiança (familiares ou amigos), garantir com 
o seu património, a satisfação de um credor, na eventualidade de o devedor, 
não cumprir a obrigação que assumiu.
Qualquer pessoa pode ser fiador, desde que a sua situação financeira o permi-
ta, mas é um risco elevado, apesar de a lei consagrar alguns direitos ao fiador. 
Direitos do Fiador
Um dos direitos do fiador, é o do benefício da excussão prévia. O benefício da 
excussão prévia, significa que em caso de incumprimento do contrato pelo 
devedor principal, a entidade credora terá de executar em primeiro lugar o 
património do devedor principal, e só em caso de insuficiência deste, a execu-
ção recairá posteriormente, sobre património do fiador.
Todavia, na esmagadora maioria das situações, em especial nos contratos de 
crédito à habitação, as instituições financeiras só celebram o contrato se o 
fiador renunciar ao benefício da excussão prévia, porque nesse caso, havendo 
incumprimento do contrato, o credor pode intentar logo acção executiva con-
tra o fiador, e consequentemente penhorar o seu salário e bens.
Outro direito do fiador é a sub-rogação nos direitos do credor em caso de 
pagamento da dívida por si, tendo direito de regresso, ou seja, no seguimento 
do incumprimento do devedor, o fiador pagando a dívida ao credor, fica sub-
-rogado nos direitos deste contra o devedor principal. De forma mais simpli-
ficada, o fiador torna-se o novo credor do devedor, e nessa qualidade, pode 
exigir ao devedor todas as quantias que pagou ao credor originário em sua 
substituição, situação que se designa por “direito de regresso”.
Mas se o devedor entrou em incumprimento, e se encontrava em situação 
económica difícil, dificilmente irá ter capacidade de vir cumprir perante o 
fiador.
Reflexão
Daí que, seja muito importante, quando lhe pedem para que seja fiador num 
contrato, ler bem o mesmo, reflectir (pedindo aconselhamento se for caso 
disso), e ponderar se deseja assumir o compromisso em causa, pois a sua ge-
nerosidade pode comprometer o seu património pessoal e trazer-lhe muitas 
dores de cabeça virando-lhe a vida do avesso. Até porque, a maioria dos deve-
dores quando entram em incumprimento, muitas vezes, por sentimento de 
vergonha, nada dizem aos fiadores, e estes quando sabem do problema, o 
mesmo já tomou grandes proporções.
Por isso, seja prudente!

Este vírus da gripe é o responsável pelas cerca de 1000 mortes em todo o 

mundo e mais uma vez com o epicentro de contágio na China. Os sintomas são 

os mesmos de qualquer gripe, dificuldade em respirar com febre e tosse, evo-

luindo para pneumonia. Apesar de não existirem números exatos, são dezenas 

ou talvez centenas de milhares de pessoas infetadas em todo o mundo, que se 

vão curando, com apenas uma percentagem mínima de mortes. Este vírus  foi 

descoberto na década de 1960 e tem esta designação por ter a forma de coroa 

cujo principal hospedeiro ou reservatório é o morcego que o transmite aos hu-

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

pelas fezes que contagiam frutos, plantas ou até mesmo pela mordedura tor-

nando-se mais virulento ou mesmo maligno nos humanos.Na minha profissão 

como Médico, apesar de correr riscos de contágios, não me recordo de ter gri-

pes, por isso nunca me vacinei nem coloquei máscara de proteção,  sabendo que 

estas, de cor verde ou azul vendidas nas farmácias protegem zero os riscos de 

contágio, pelo contrário as gotículas que possam estar infetadas provocam hu-

midade nessas máscaras criando condições de contágio para quem as utiliza ou  

por  quem for atingido por essas mesmas gotículas. Apesar disso existe uma 

corrida desenfreada em todo o mundo para adquirirem esse tipo de equipa-

mento, esgotando rápidamente os stocks. As únicas máscaras indicadas para 

proteção sâo as denominadas de “bico de pato” que possuem um filtro específi-

co contra os contágios. Relativamente ao tratamento das gripes sabemos que a 

prevenção é feita pelas vacinas e que em finais de cada ano são distribuídas, 

cerca de 6 milhões como aconteceu no ano de 2019. Só que essas vacinas não 

incluem o coronavírus o que significa que nesta epidemia a proteção contra es-

se vírus é zero e somente dentro de 1 ano vai surgir a vacina que alguns labora-

tórios da América e da Austrália já começaram a investigar, mas o que tiver de 

acontecer até lá já aconteceu. Afinal a quem interessa este negócio das vacinas 

ou esta guerra biológica e económica entre as duas maiores superpotências? O 

Médico Chinês Dr. Lee quando avisou da existência de um vírus maligno chama-

do coronavírus, foi silenciado e castigado pagando com a vida, o seu contágio.

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO



19Sexta-feira 13 de Março de 2020  oprogressodePAREDES

CULTURA

PUB

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
UMA CASA NO 
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AUTOR: 
ELIZABETH ADLER 
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Issy, de quinze anos, 
e a mãe, recentemente 
divorciada, lutam por 
encontrar o seu cami-
nho e o seu lugar na vida, 
sozinhas e em conjunto. 
Aos trinta e oito anos, 
com pouco dinheiro e a 
braços com todas as res-
ponsabilidades, Caroli-
ne tenta reconciliar-se 
com a nova situação em 
que se encontra. Ao de-
cidir deixar para trás a 
desafogada vida que le-
vava em Singapura (bem 
como o seu infiel marido 
e a amante de longa da-
ta), acaba a viver no pub 
de uma aldeia inglesa, 
trabalhando como chef 
para ganhar a vida, co-
nhecendo as pessoas 
mais pitorescas da zona 
e fazendo amigos. Po-
rém, Issy adora o pai e 
secretamente culpa a 
mãe pela  reviravolta 
operada na sua vida.

A o  m e s m o  t e m p o 
que o sonho de Caroline 
de converter um velho 
celeiro num restaurante 
começa a tomar forma, a 
sua oportunidade de ser 
feliz é posta em causa 
por rumores de vingan-
ça e homicídio. Quando 
Issy, a meio caminho en-
tre a adolescência e a 
idade adulta, começa a 
fazer algumas escolhas 
arriscadas, a situação 
complica-se ainda mais.

Alexandre O'Neill,  
o escritor do mês
BIBLIOTECA ALORD. O poeta de Um Adeus Português, Alexandre Manuel Vahia de Castro O'Neill de 
Bulhões, descendente de irlandeses, nasceu a 19 de dezembro de 1924, em Lisboa, e morreu a 21 de agos-
to de 1986, na mesma cidade. Para além de se ter dedicado à poesia, Alexandre O'Neill exerceu a atividade 
profissional de técnico publicitário. 

A
lexandre O'Neill, 
o escritor do mês 
de março na Bi-

b l i o t e c a  d a  F u n d a ç ã o 
ALORD, foi fundador do 
Grupo Surrealista de Lis-
boa, com Mário Cesariny, 
António Pedro, José-Au-
gusto França, diretamente 
influenciado pelo surrealis-
mo bretoniano. A partir de 
Te m p o  d e  F a n t a s m a s 
(1951) desvinculou-se do 
grupo, embora, segundo a 
critica literária, a passagem 
pelo surrealismo “marcou 
indelevelmente a sua postu-
ra estética”. 

A distanciação de O'Neill 
em relação a este movimen-
to não obstou a que um esti-
lo sarcástico e irónico muito 
pessoal se impregnasse de 
algumas características do 
Surrealismo, abordando 
noutros passos o Concretis-
mo, preocupando-se não 
em fazer "bonito", mas sim 
"bom e expressivo". 

Para o crítico Fernando J. 
B. Martinho, se "o surrealis-
mo ortodoxo põe a sua cren-
ça na existência de um 'pon-
to do espírito em que [...] o 
real e o imaginário' deixa-
riam 'de ser percebidos con-
traditoriamente', em Ale-
xandre O' Neill toda a busca 
parece centrar-se na 'vida' e 

António Orlando  | texto

Bibliografia
Poesia
Edições originais
• 1948 – A Ampola Miraculosa, Lisboa, Cadernos Surrealistas.
• 1951 – Tempo de Fantasmas, Cadernos de Poesia, nº11.
• 1958 – No Reino da Dinamarca, Lisboa, Guimarães.
• 1960 – Abandono Vigiado, Lisboa, Guimarães.
• 1962 – Poemas com Endereço, Lisboa, Moraes.
• 1965 – Feira Cabisbaixa, Lisboa, Ulisseia.
• 1969 – De Ombro na Ombreira, Lisboa, Dom Quixote.
• 1972 – Entre a Cortina e a Vidraça, Lisboa, Estúdios Cor.
• 1979 – A Saca de Orelhas, Lisboa, Sá da Costa.
• 1981 - As Horas Já de Números Vestidas
 (Em Poesias Completas (1951-1981))
• 1983 - Dezanove Poemas (Em Poesias Completas (1951-1983)

Antologias feitas ao longo da vida
• 1967 – No Reino da Dinamarca – Obra Poética (1951-1965), 
 2.ª edição, revista e aumentada, Lisboa, Guimarães.
• 1974 – No Reino da Dinamarca – Obra Poética (1951-1969),
 3.ª edição, revista e aumentada, Lisboa, Guimarães.
• 1981 – Poesias Completas (1951-1981), Lisboa, 
 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1982.
• 1983 – Poesias Completas (1951-1983), 2.ª edição, revista e 
 aumentada, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984.
• 1986 – O Princípio de Utopia, O Princípio de Realidade 
 seguidos de Ana Brites, Balada tão ao Gosto Popular
 Português & Vários Outros Poemas, Lisboa, Moraes.

Poema, 
extrato

“Um Adeus Português”, 
de Alexandre O'Neill, 
in 'Poesia Completas'

"Nesta curva tão terna e 

lancinante

que vai ser que já é o teu 

desaparecimento

digo-te adeus

e como um adolescente

tropeço de ternura

por ti.

no 'real'" (Quadernici Por-
toghesi, p. 40).

O' Neill recebeu, pelas 
suas Poesias Completas, o 
Prémio da Crítica do Centro 
Português da Associação 
Internacional de Críticos 
Literários (1983).

A 10 de Junho de 1990, a 
título póstumo, foi feito 
Grande-Oficial da Antiga, 
Nobilíssima e Esclarecida 
Ordem Militar de Sant'Iago 
da Espada, do Mérito Cien-
tífico, Literário e Artístico.

A Biblioteca Alexandre 
O'Neill, em Constância, al-
berga, por doação do pró-
prio escritor, parte do seu 
espólio. Ali, podem ler-se os 
livros que pertenceram a 
O'Neill, muitos deles com 
anotações suas ou dedica-
tórias dos autores.
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Estatuto Editorial

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

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

3 - Respeito e tratamento igual para todos os ci-
dadãos, independentemente da cor, raça, géne-
ro, convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando 
a dignidade das pessoas e das instituições e a sua 
privacidade.

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Reflexão com  
conclusão não definitiva

A
lguns acharão que é 
questão simples. 
Sem grandes inter-

rogações. Com decisão de 
ânimo leve. Maniqueísta. 
Do Sim ou do Não. Outros, 
limitados, condicionados, 
sugerem enquadramentos 
de análise meramente reli-
giosos, ideológicos, intelec-
tuais ou morais. Do Sim ou 
do Não.
Uma pessoa com uma doen-
ça crónica gravíssima ou in-
curável expressa ou apre-
senta sinais físicos de sofri-
mento, falta de expectativas 
futuras positivas, desespe-
ro. E neste contexto, alguns 
pensam simplesmente na 
liberdade dela poder exigir 
morrer, interromper radi-
calmente esse sofrimento. 
Um  “direito” à morte. Por 
isso aprovam militante-
mente a legalização da euta-
násia ativa. Simples, parece. 
Mas é algo mais complexo. 
Por isso, são muito poucos 
os países que enveredaram 
por essa legislação.
Perante a consciência das 
circunstâncias individual-
mente vividas, de um dese-
jo, de um pedido, de uma 
vontade, alguém (uma co-
missão, uma entidade admi-
nistrativa, uma instituição) 
em nome do Estado avalia-
rá, tentará  quantificar o so-
frimento físico, mental ou 

existencial, e posteriormen-
te o cumprimento dos pres-
supostos legais, para decidir 
a antecipação da morte de 
outrem.
Mas a morte, essa única e 
inultrapassável inevitabili-
dade, não é um direito. A 
vida sim, é. A morte é uma 
circunstância, não é uma 
opção aceitável ou promo-
vível. Num país civilizado, a 
alternativa à morte não 
passa necessariamente 
por sofrimento, abandono, 
ou exclusão. Na morte, es-
sa circunstância, deve ser 
assistida, atenta a vontade 
d o  p a c i e n t e .  M a s 
antecipada?
Décadas e décadas de evo-
lução das ciências médicas, 
meios e técnicas utilizáveis, 
permitem não a vida eter-
na, mas um final de vida 
com humanidade, sem so-
frimento extremo. A exi-
gência de uma rede de  co-
bertura nacional de cuida-
d o s  p a l i a t i v o s  e m 
instituições de saúde públi-

ca é a pedra de toque da 
exigência de dignidade da 
vida, que não da morte. 
Muito se exige. O compro-
misso dos profissionais de 
saúde não inclui a desistên-
cia desses cuidados e da 
sua aplicação, antes exige 
uma permanente respon-
sabilidade na resposta.
Percorremos todos a estra-
da da vida. Quanto mais lon-
ga, mais penosa no fim, 
maiores os percalços no 
terreno. Por vezes, percor-
remo-la sós. Ou desprotegi-
dos. Sentimos a inutilidade 
social, o abandono familiar, 
o encargo de despesas de 
incapacidades e de doenças. 
E então apetece, e parece 
ser justo, desistir. Mas terá 
de ser sempre assim?
Como profissional de saúde 
já me confrontei com situa-
ções difíceis. Julgo ter sabi-
do dar a resposta necessária 
ou possível. Com humilda-
de, e respeito pelo outro.
Esta é a reflexão de hoje,. 
Amanhã é sempre outro dia.  

C
ada país tem os seus, eles multi-
plicam-se como cogumelos vene-
nosos, e em Portugal há muito 

que estes dois vêm marcando o seu 
território.
São homens providenciais como devem 
ser e louvam soluções messiânicas.
Olham-se ao espelho como democratas 

no patamar supremo ungidos pela sabe-
doria do poder, que pretendem ostentar 
como o poder da sabedoria.
Como diria Hayek, o estado de direito é 
aquele capaz de funcionar de modo efi-
caz sem a necessidade de “homens provi-
denciais”. Os próprios indivíduos forçam 
uma mudança institucional, reduzindo 
custos de transação. É claro que um Esta-
do forte é importante para que um país se 
torne desenvolvido. Nenhuma nação do 
mundo chegou a tal categoria com um 
Estado fraco. A questão, entretanto, é a 
confusão que se faz rotineiramente en-
tre Estado forte e acúmulo de funções.
O presidente da assembleia da república, 
erro Rodrigues, brindou-nos com mais 

Os homens providenciais

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

P
or estes dias o novo coronaví-
rus, causador da doença co-
vid-19, é o assunto em cima 

de todas mesas. Um vírus que surgiu 
na China em dezembro demorou 2 
meses a atravessar todo o mundo e 
está presentemente em 115 países, 
tendo já causado perto de 115 mil ca-
sos confirmados e 4020 mortes (às 
10h de terça-feira, 10 de Março de 
2020). Estes números aumentam a 
cada dia que passa, apesar de medi-
das sem precedentes que têm condi-
cionado o quotidiano de muitos mi-
lhões de pessoas.
A razão para estamos tão preocupa-
dos com a covid-19 quando temos 
gripe todos os anos, é a sua taxa de 
mortalidade que na gripe sazonal é 
muito inferior à da covid-19, não 
chega a 0,1% dos doentes ao passo 
do que a covid-19 mate apenas 1% 
dos doentes, isto representa pelo 
menos dez vezes mais do que a gripe. 
A teoria matemática da epidemiolo-

gia de doenças transmissíveis prevê 
que um vírus com as características 
do da covid-19 tem potencial para 
infetar pelo menos 80% da popula-
ção mundial (!). A velocidade com 
que o fará depende de nós e das me-
didas de contenção que adotarmos.
Num país como Portugal e especial-
mente numa área como o Vale do 
Sousa, não é de admirar que os pri-
meiros focos de infeção sejam dete-
tados por entre aqueles que efetuam 
viagens de negócios a locais com alto 
grau de disseminação do vírus. O po-
vo que trabalha é com certeza o mais 
exposto. Assim, duas previsões são 
necessárias analisar de forma a evi-
tar danos maiores quer a nível huma-
no quer a nível de consequências 
e c o n ó m i c a s  p a r a  o  t e c i d o 
empresarial.
Há dois travões à propagação da gri-
pe que não existem para a covid-19. 
Em primeiro lugar a imunidade cru-
zada que uma importante parte da 
população tem quando se transita de 
um Inverno para outro. Como o vírus 
em geral muda, mas muda pouco, se 
num Inverno formos infetados, é 
provável que tenhamos alguma imu-
nidade para a gripe do Inverno se-
guinte. O segundo travão é a vacina-
ção em Portugal, temos uma elevada 
percentagem de idosos que está va-
cinada para a gripe de acordo com as 
recomendações da Direção Geral da 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Inevitavelmente – um mal   nunca vem só!

mariocamilomota@gmail.com
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Os homens providenciais uma pérola de insensatez e arrogância.
Face à proposta do Chega sobre a Cas-
tração Química para os pedófilos, atira 
com a sua providência e decide não admi-
tir a proposta a debate na assembleia da 
república, porque enquanto ele ali esti-
ver, tais propostas não passam.
Podemos, pois, estar tranquilos que o 
presidente da assembleia da república 
vela e decide por nós.
Esta atitude providencial é vista amiúde 
entre os ditadores que sempre se consi-
d e r a m  p e s s o a s  p r o v i d e n c i a i s  e 
esclarecidas.
Normalmente usam essa arrogância 
contra as minorias.
Desconheço que princípios constitucio-
nais a proposta violava. Mas a atitude in-
sana de Ferro Rodrigues viola os mais 
elementares direitos de expressão.

Esquecem estes homens providenciais 
que são eles mesmo a causa daqueles 
contra quem se insurgem.
A democracia definha quando as institui-
ções são incapazes de discutir ideias, fa-
zendo valer as mais válidas.
Ter medo do debate de ideias é negar a 
democracia.
Achar-se esclarecido ao ponto de negar 
direitos a minorias e atentar contra os 
princípios que se alega defender é pura 
arrogância.
Lembrando uma célebre frase atribuída 
a Voltaire:
“Não concordo com uma palavra que vo-
cê disse, mas defendo até à morte o teu 
direito de dizê-las”.
Resume bem o erro em que caiu Ferro 
Rodrigues.
Assim vai a democracia.

Inevitavelmente – um mal   nunca vem só!
Saúde. Contudo nenhum destes es-
cudos protetores existe para o coro-
navírus, por isso ele avança como fo-
go em eucaliptal seco. 
Assim, sabendo que a imunidade é 
algo que surgirá, mas tem ainda um 
caminho a fazer é necessário cada 
um de nós estar em alerta e promo-
ver a contenção dos contactos so-
ciais. Surge por isso a questão da res-
ponsabilidade social das autarquias 
em fechar escolas, instituições publi-
cas, espaços de atendimento e até 
grandes unidades industriais. Nesta 
matéria importa por isso atuar com 
precaução, evitar alarmismos, mas 
encontrar soluções ás famílias e aos 
trabalhadores que vão ter a sua vida 
alterada e ao mesmo tempo sectori-
zar os grupos de risco quer para o fe-
cho, quer para a reabertura de servi-
ços e volta á normalidade dos pós 
pandemia.
Tudo ponderado, a maioria dos epi-
demiologistas está convencido de 
que a covid-19 veio para ficar e
uma ampla maioria das pessoas terá 
uma doença suave, nos próximos 
anos. É previsível que na segunda 
metade de 2021 tenhamos várias va-
cinas prontas para usar e, por essa 
altura, será necessário tomar uma 
decisão sobre os moldes da sua admi-
nistração à população.
Agora, quem tem poder de decisão 
deve no meu entender preocupar-se 

especialmente com o funcionamen-
to do tecido empresarial local que 
em pouco tempo sofre um inespera-
do ataque de condicionalismos que 
vai dos recursos humanos, ás maté-
rias primas e até ao escoamento de 
produto que se vê condicionado por 
uma economia europeia/mundial 
que irá naturalmente esfriar. A hora 
é de criar condições para o lessons 
learned quer ao nível da gestão de 
espaços públicos com o reforço dos 
meios de operação á distancia (com 
apoio de tecnologias digitais), ao ní-
vel das técnicas pedagógicas no sen-
tido de apoiar os alunos com novas 
técnicas educativas e á distancia, 
com o reforço do planos de Emer-
gência/Contingências (quer seja a 
Pandemias, quer seja a outros riscos 
ambientais) e finalmente com a efe-
tivação de plataformas de coorde-
nação logística com a comunidade 
local de forma a permitir o normal 
funcionamento das economias lo-
cais ( com Associações Comerciais, 
Associações e Instituições Sociais, 
Centros Educativos). Por exemplo, 
Paredes tem das condições físicas 
para fazer os melhores fluxos infor-
mação e lançar os alertas necessá-
rios para o caso de uma Emergência, 
por isso tem obrigatoriamente de 
caminhar para os bons resultados no 
futuro. Veremos se há capacidade 
para isso... 

psilvaparedes@gmail.com

Acordar com  
a pandemia à porta
Por

PAULO
SILVA
Professor

sáveis por IPSS´s. Assim 
o Município de Paredes 
decidiu decretar medi-
das preventivas para 
evitar a transmissão do 
COVID-19 na comuni-
dade. Assim sendo, fo-
ram encerrados tempo-
rariamente, desde o dia 
10 ao dia 24 de março, 
os Equipamentos Mu-
nicipais de utilização 
pública designadamen-
te: piscinas, ginásios, 
pavilhões, Biblioteca, 
Loja Interativa do Tu-
rismo de Paredes e Ca-
sa da Cultura;
Canceladas todas as 
Feiras do Concelho até 
ao final de março.
Canceladas todos os 
eventos organizados e/
ou apoiados pelo Muni-
cípio até 31 de março.
Mantém-se em funcio-
namento os edifícios da 
C â m ara  M u n i c i pa l  e 
Serviços Técnicos. Os 
serviços que permane-
cerão abertos devem 
ser procurados pelos 
Munícipes somente em 
situações urgentes, de-
vendo-se privilegiar o 
contacto via telefone 
( 2 5 5  7 8 8  8 0 0 )  o u 
e-mail  (cmparedes@
cm-paredes.pt);
Foram também cance-
lados todos os eventos 
que envolvam um ele-
vado número de pes-
soas, nomeadamente 

população com mais 
idade,designadamente:
Atividades do “Mais Vi-
da Ativa”; “Diabetes em 
M ov i m e n t o” ;  “ V i ve r 
Melhor”; “Baile da Pri-
mavera”; Grupo de Tra-
balho para a Inclusão e 
iniciativas associadas; 
Liga Boccia Sénior; Pri-
mavera Festival da Flor; 
Feira do Livro e Café Li-
terário Júnior
Durante a cerimónia de 
assinatura com o Minis-
tério da Educação para 
a realização de obras de 
remoção de coberturas 
de fibrocimento nas Es-
colas Secundárias de 
Baltar e Vilela, o Presi-
dente da Câmara de Pa-
redes, Alexandre Al-
meida, aproveitou ain-
da para sensibilizar a 
Senhora Secretária de 
Estado da Educação, 
Susana Amador, para a 
necessidade de fecho 
das escolas de Paredes, 
se se agravarem as con-
dições de propagação 
do COVID-19 no Con-
celho de Paredes.
Infelizmente nesta fase 
n ã o  p o d e m o s  f a z e r 
muito mais, resta espe-
ra r  q u e  o s  c i d a d ã o s 
acolha e cumpram com 
a diretrizes da direção 
geral de saúde e que o 
número de infetados na 
n o s s a  r e g i ã o  d e s ç a 
rapidamente.

O 
fim-de-sema-
n a  p a s s a d o 
foi recheado 

de surpresas negati-
vas, o pior dos cená-
rios batia-nos à porta 
e víamos notícias que 
os nossos vizinhos de 
Lousada e Felgueiras 
se encontravam a bra-
ços com uma luta desi-
gual contra um vírus 
sobre o qual se desco-
n h e c e  m a i s  d o  q u e 
aquilo se conhece.
De acordo com a in-
formação oficial dis-
ponibil izada até ao 
momento que não é 
infelizmente muita, e 
a t e n d e n d o  a  q u e  o 
s u r t o  c o n t í n u a  e m 
grande expansão, so-
bretudo nos conce-
lhos limítrofes impor-
ta aumentar a vigilân-
c i a  d e  p e s s o a s  q u e 
tiveram contacto com 
infetados ou estive-
ram em regiões de ris-
co, no sentido da iden-
tificação atempada de 
eventuais novos ca-
sos, e competia às Au-
tarquias Locais (Câ-
mara Municipal e Jun-
t a s  d e  Fr e g u e s i a s ) 
promover a divulga-
ção das medidas de 
prevenção desta epi-
demia e tomar medi-
das preventivas para 
tentar impedir a pro-
pagação do vírus.
Foi isso mesmo que o 
município de Paredes 
fez depois de ouvir as 
autoridades locais de 
Proteção Civil, os di-
retores dos agrupa-
mentos de Escola do 
Concelho de Paredes, 
dos presidentes de 
Juntas e dos respon-
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FALECEU

JOSÉ FERREIRA
Faleceu no dia 5 de março com 95 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua de Santa Marta, nº. 583, Lordelo, 
Paredes.  Era viúvo de Maria Alice Gonçalves 

Ferreira da Costa.

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, quarta-feira, dia 11 de março, às 19:00 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

LUÍS FERREIRA DE BRITO
Faleceu no dia 29 de fevereiro com 52 anos. 

Era natural de Duas Igrejas-Paredes  

e residente na Av. Sá Carneiro, nº. 1091,  

Duas Igrejas, 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  
DUAS IGREJAS/ PAREDES

FALECEU

ADRIANA CATARINA 
SALGADA DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de março com 25 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Calçada das Cruz, nº. 70, Lordelo, 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 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, domingo, dia 15 de março, às 11:00 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

CLEMENTINA 
MARIA CARVALHO  
DE ALMEIDA SANTOS
Faleceu no dia 10 de março com 56 anos.  

Era natural de Gandra-Paredes e residente na Rua Eng.  
Adelino Amaro da Costa, nº. 180, Gandra, Paredes.  
Era viúva de António Cândido Neves dos Santos.
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 involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, Terça-feira, dia 17 de março, às 19:00 horas na Igreja 
Paroquial de Gandra, 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  
GANDRA/PAREDES

FALECEU

EVA FERREIRA 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 28 de fevereiro com 97 anos. 
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Av. Central de Reiros, nº. 29, Vandoma, Paredes. 
Era viúva de Manuel Ferreira Leal.

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

VANDOMA/ PAREDES

FALECEU

MARGARIDA  
DE BESSA BARBOSA
Faleceu no dia 3 de março com 74 anos. 

Era natural de Sobrosa – Paredes e residente 

na Rua do Calvário, nº. 145,Vilela, Paredes. Era casada com 

António Barbosa Teixeira.

AGRADECIMENTO
Seu	marido,	filhos,	netos	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 da sua ente querida Margarida.

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

VILELA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ DE  
CARVALHO MOREIRA
Faleceu no dia 4 de março com 90 anos.  

Era natural de Mouriz – Paredes e residente 

na Rua do Coucieiro, nº. 175,Vilela, Paredes. Era casado com 

Maria José Oliveira da Costa.

        

AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhos	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 José.

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

VILELA / PAREDES

MANUEL JOAQUIM 
MAGALHÃES MOREIRA
Faleceu no dia 21 de fevereiro com 61 anos. 
Era natural de Beire - Paredes e residente n 
a Rua Quinta dos Moinhos, n.º 55, Beire, Pare-
des. Era casado com Margarida Rosa Pacheco 

de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filho,	nora,	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 7.º dia do seu ente querido Manuel.

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

VILELA / PAREDES

ERRATA DA EDIÇÃO 3483 - O PROGRESSO DE PAREDES PEDE IMENSA DESCULPA A TODOS 

OS LESADOS PELO ERRO COMETIDO

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA FERNANDA 
SANTOS DE ALMEIDA
Faleceu no dia 9 de março com 64 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 
na Rua de S. Damião, nº. 605, Besteiros,  

Paredes. Era casada com António Augusto de Barros Barbosa.

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 involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 14 de março, às 19:00 horas na Igreja 
Paroquial de Besteiros, 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
BESTEIROS/PAREDES
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FALECEU

MARIA DAS DORES 
DIAS DA ROCHA E SOUSA
Faleceu no dia 2 de março com 74 anos.  
Era natural de Lever-Vila Nova de Gaia  

e residente na Rua do Carreiro, nº. 40, 1º Dirt. Paredes.  
Era  casada com Manuel Jorge Soares e Sousa.. 

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

PAREDES

FALECEU

FRANCISCO PEREIRA
Faleceu no dia 8 de março com 84 anos. 

Era natural de Casais-Lousada e residente  

na Rua da Chá, nº. 8, Vandoma, Paredes.  

Era viúvo de Maria da Conceição de Meireles Pinto.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 

ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

- Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

VANDOMA/ PAREDES

FALECEU

ALBERTO  
DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 6 de março com 91 anos. 
Era natural da Madalena-Paredes e residente 

em	Louredo,	Paredes.	Era	viúvo	de	Sofia	Nunes	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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sábado , dia 14 de março, pelas 17:30 horas 
na Igreja Paroquial Louredo, Paredes, agradecendo também, 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MARIA DE LURDES  
NUNES DOS SANTOS
Faleceu no dia 9 de março com 86 anos.  
Era natural de Beire - Paredes e residente em Nevo-

gilde, Lousada. Era viúva de António Dias 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 
7º dia, será celebrada sábado, dia 14 de março, pelas 18:30 
horas na Capela da Senhora da Ajuda de Nevogilde, Lousada, 
agradecendo também, desde já a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NEVOGILDE / LOUSADA

BALTAR  /  PAREDES 
Telm.: 917 457 007
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A Samsys deseja-lhe boas entradas e um 2020 em grande

bém foi o destaque das inter-
venções de José Manuel Ri-
beiro e Alexandre Almeida. 
O Presidente da Câmara de 
Valongo falou da importân-
cia deste projeto para as ge-
rações futuras, bem como o 
orgulho que tem na inaugu-
ração da sede da associação, 
que está agora instalada 
num “edifício icónico, com 
mais de 100 anos de existên-
cia”, enquanto o Presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes e novo Presidente do 
Conselho Executivo do PSeP, 
destacou os desafios futuros 
para o projeto do parque.

A cerimónia serviu tam-
bém de passagem de “teste-
munho” de Marco Martins, 
anterior Presidente do Con-
selho Executivo do PSeP, 
para Alexandre Almeida, 
que assumiu a presidência 
do órgão. A nova sede do 
PSeP está instalada no edifí-
cio do antigo Tribunal do 
Trabalho e Conservatória 
de Valongo, localizado no 
centro da cidade. A requali-
ficação e adaptação às no-
vas funções obrigaram a um 

investimento superior a 
meio milhão de euros, com-
participado por fundos co-
munitários, e inclui também 
áreas de exposição, um pe-
q u e n o  a u d i t ó r i o  e  u m a 
biblioteca.

O Parque das Serras do 
Porto é um projeto inovador 
e ambicioso, desenhado des-
de 2014 pelos municípios de 
Valongo, Paredes e Gondo-
mar, que partilham um terri-
tório com cerca de 60 km2 
que inclui as Serras de Santa 
Justa, Pias, Castiçal, Flores, 
Santa Iria e Banjas.

A área, classificada como 
Paisagem Protegida Regio-
nal, oferece aos seus visi-
tantes uma beleza cultural e 
paisagística de serras, vales 
e rios, num território que já 
foi mar, onde os visitantes 
podem descobrir as trilobi-
tes (animais marinhos muito 
mais antigos do que os di-
nossauros), minas de ouro 
subterrâneas com 2.000 
anos (o maior complexo do 
género do Império Roma-
no), aldeias pitorescas, plan-
tas e animais raríssimos.

BALTAR  /  PAREDES 
Telm.: 917 457 007

A Bag'Store deseja a todos os clientes e amigos 

Feliz Ano 2020

PUB

A 
Freguesia  mais distante do concelho de Pa-
redes,  confina a norte com o concelho de 
Valongo,  delimitado pela Serra de Pias, a sul 

e poente  com o concelho de Gondomar , confinando 
com as Serras  das Flores na continuidade das  Serras 
de Além e Castiçal e  mais a nascente quase toca no 
concelho de Penafiel com a serra da Boneca, na con-
tinuação das Serras  do Facho e Santa Iria. Cada uma 
destas Serras tem a sua história e a sua beleza natu-
ral que codificam o seu nome, como a Serra de Pias  
donde  se vislumbra as cidades de Gondomar, Porto 
e Valongo,  com o rio Ferreira a circular o seu sopé e 
um pôr do sol que faz lembrar as terras do fim do 
mundo,  quando mergulha no mar. Circundada pela 
rede natura 2000 que se estende até á Sra. do Sal-
to,onde  aparecem ainda vestigios de fósseis proto-
zoários e  peixes que comprovam a presença do mar 
nesta região há muitos milhões de anos. A  eira ou pia 
dos mouros que deu o nome á serra,  era o local  onde 
se fazia a secagem de minérios tais como o ouro ex-
traído de poços e galerias conhecidos por banjas 
ainda hoje existentes.
A Serra do Facho, tal como o nome indica, significa a 
chama de fogo que era acesa no seu cume avisando 
a torre do Castelo de Aguiar de Sousa, da presença 
de tropas inimigas invasoras.
A Serra das Flores anunciava em  todas as primave-
ras a presença de múltiplas espécies de flores silves-
tres que a cobriam como um manto colorido em toda 
a sua extensão, anunciando um novo ano perfuma-
do, mas que  ao longo dos tempos foi desaparecendo 
com os sucessivos incêndios que a transformaram  
numa vegetação agressiva e espinhosa. As Serras de 

Além e do Castiçal  escondem as paisagens urbanas 
do concelho de Gondomar mostrando uma encosta 
vísivel do lugar de Aguiar,  de vegetação verdejante 
com  nascentes de água pura que infelizmente se vão 
perdendo.
Com este flagelo das florestas que vai fustigando o 
País com algumas catástrofes conhecidas e  após o 
aparecimento de Placas  em Aguiar de Sousa,  a 
anunciar que as  nossas serras  passam a chamar-se 
Serras do Porto, da noite para o dia, incluindo o Par-
que Natural da Sra. do Salto, as gentes de Aguiar de 
Sousa   promoveram  um Colóquio- Debate no dia 18 
de Maio de 2019 sobre o tema “Ambiente, Florestas 
e Incêndios” sendo convidados todos os  responsá-
veis das ditas Serras do Porto dos três concelhos 
associados e respetivos Presidentes de Câmaras, 
com ilustres palestrantes sendo o Professor Domin-
gos Xavier Viegas da Universidade de Coimbra  o 
expoente máximo deste País,  na temática dos incên-
dios,   a deliciar a plateia presente. Infelizmente a 
ausência neste debate dos ditos responsáveis pelos 
“ placards  garrafais” das   Serras  do Porto,  que sur-
gem em abundância por todo o sul do concelho,  de-
nota bem o divórcio entre as populações  donas dos 
terrenos,  com alguns iluminados pseudo intelec-
tuais,  que agora se esforçam  para convencer os seus 
propriétarios  a cedê-los para fins  de intervenção 
não convincente, na tentativa de isolar a árvore da 
floresta.Para receber é preciso saber  dar e a sabe-
doria popular milenar diz: “A César o que é de Cé-
sar.À mulher de César não basta ser séria é preciso 
parecê-lo.”
Boas Festas e Melhor Ano Novo 2020.
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A Samsys deseja-lhe boas entradas e um 2020 em grande

bém foi o destaque das inter-
venções de José Manuel Ri-
beiro e Alexandre Almeida. 
O Presidente da Câmara de 
Valongo falou da importân-
cia deste projeto para as ge-
rações futuras, bem como o 
orgulho que tem na inaugu-
ração da sede da associação, 
que está agora instalada 
num “edifício icónico, com 
mais de 100 anos de existên-
cia”, enquanto o Presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes e novo Presidente do 
Conselho Executivo do PSeP, 
destacou os desafios futuros 
para o projeto do parque.

A cerimónia serviu tam-
bém de passagem de “teste-
munho” de Marco Martins, 
anterior Presidente do Con-
selho Executivo do PSeP, 
para Alexandre Almeida, 
que assumiu a presidência 
do órgão. A nova sede do 
PSeP está instalada no edifí-
cio do antigo Tribunal do 
Trabalho e Conservatória 
de Valongo, localizado no 
centro da cidade. A requali-
ficação e adaptação às no-
vas funções obrigaram a um 

investimento superior a 
meio milhão de euros, com-
participado por fundos co-
munitários, e inclui também 
áreas de exposição, um pe-
q u e n o  a u d i t ó r i o  e  u m a 
biblioteca.

O Parque das Serras do 
Porto é um projeto inovador 
e ambicioso, desenhado des-
de 2014 pelos municípios de 
Valongo, Paredes e Gondo-
mar, que partilham um terri-
tório com cerca de 60 km2 
que inclui as Serras de Santa 
Justa, Pias, Castiçal, Flores, 
Santa Iria e Banjas.

A área, classificada como 
Paisagem Protegida Regio-
nal, oferece aos seus visi-
tantes uma beleza cultural e 
paisagística de serras, vales 
e rios, num território que já 
foi mar, onde os visitantes 
podem descobrir as trilobi-
tes (animais marinhos muito 
mais antigos do que os di-
nossauros), minas de ouro 
subterrâneas com 2.000 
anos (o maior complexo do 
género do Império Roma-
no), aldeias pitorescas, plan-
tas e animais raríssimos.
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Freguesia  mais distante do concelho de Pa-
redes,  confina a norte com o concelho de 
Valongo,  delimitado pela Serra de Pias, a sul 

e poente  com o concelho de Gondomar , confinando 
com as Serras  das Flores na continuidade das  Serras 
de Além e Castiçal e  mais a nascente quase toca no 
concelho de Penafiel com a serra da Boneca, na con-
tinuação das Serras  do Facho e Santa Iria. Cada uma 
destas Serras tem a sua história e a sua beleza natu-
ral que codificam o seu nome, como a Serra de Pias  
donde  se vislumbra as cidades de Gondomar, Porto 
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um pôr do sol que faz lembrar as terras do fim do 
mundo,  quando mergulha no mar. Circundada pela 
rede natura 2000 que se estende até á Sra. do Sal-
to,onde  aparecem ainda vestigios de fósseis proto-
zoários e  peixes que comprovam a presença do mar 
nesta região há muitos milhões de anos. A  eira ou pia 
dos mouros que deu o nome á serra,  era o local  onde 
se fazia a secagem de minérios tais como o ouro ex-
traído de poços e galerias conhecidos por banjas 
ainda hoje existentes.
A Serra do Facho, tal como o nome indica, significa a 
chama de fogo que era acesa no seu cume avisando 
a torre do Castelo de Aguiar de Sousa, da presença 
de tropas inimigas invasoras.
A Serra das Flores anunciava em  todas as primave-
ras a presença de múltiplas espécies de flores silves-
tres que a cobriam como um manto colorido em toda 
a sua extensão, anunciando um novo ano perfuma-
do, mas que  ao longo dos tempos foi desaparecendo 
com os sucessivos incêndios que a transformaram  
numa vegetação agressiva e espinhosa. As Serras de 

Além e do Castiçal  escondem as paisagens urbanas 
do concelho de Gondomar mostrando uma encosta 
vísivel do lugar de Aguiar,  de vegetação verdejante 
com  nascentes de água pura que infelizmente se vão 
perdendo.
Com este flagelo das florestas que vai fustigando o 
País com algumas catástrofes conhecidas e  após o 
aparecimento de Placas  em Aguiar de Sousa,  a 
anunciar que as  nossas serras  passam a chamar-se 
Serras do Porto, da noite para o dia, incluindo o Par-
que Natural da Sra. do Salto, as gentes de Aguiar de 
Sousa   promoveram  um Colóquio- Debate no dia 18 
de Maio de 2019 sobre o tema “Ambiente, Florestas 
e Incêndios” sendo convidados todos os  responsá-
veis das ditas Serras do Porto dos três concelhos 
associados e respetivos Presidentes de Câmaras, 
com ilustres palestrantes sendo o Professor Domin-
gos Xavier Viegas da Universidade de Coimbra  o 
expoente máximo deste País,  na temática dos incên-
dios,   a deliciar a plateia presente. Infelizmente a 
ausência neste debate dos ditos responsáveis pelos 
“ placards  garrafais” das   Serras  do Porto,  que sur-
gem em abundância por todo o sul do concelho,  de-
nota bem o divórcio entre as populações  donas dos 
terrenos,  com alguns iluminados pseudo intelec-
tuais,  que agora se esforçam  para convencer os seus 
propriétarios  a cedê-los para fins  de intervenção 
não convincente, na tentativa de isolar a árvore da 
floresta.Para receber é preciso saber  dar e a sabe-
doria popular milenar diz: “A César o que é de Cé-
sar.À mulher de César não basta ser séria é preciso 
parecê-lo.”
Boas Festas e Melhor Ano Novo 2020.
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