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JORNAL FUNDADO EM 1931

Lançado concurso das 
novas piscinas PÁG. 4

Condutor detido por tentativa de  
homicídio após "abalroar" ciclista em Lordelo PÁG. 6

Indústria e Comércio 
de Paredes lidera 
região com estatuto 
“PME Excelência” PÁG. 7

Covid-19 
Dossiê de 14 páginas dedicado à pandemia que nos tornou  

reféns em casa. Corrente de opiniões de médicos, professores,  
juristas, políticos, terapeutas e estudantes projeta  

n ́ O Progresso de Paredes um arco-íris de esperança…
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OPINIÃO

       TRIBUTO …

P
restar tributo público a alguém deve ter 

por base o seu passado em várias verten-

tes reconhecidas pela sociedade. Há 

quem pense, nas conversas com amigos, que existem 

pessoas esquecidas no seu contributo dado ao próxi-

mo, sem manifestação exposta mas de muita entrega. 

Quem sou eu para discordar, respeitando profunda-

mente quem no seu contributo o faz no silêncio ou 

sem vista pública, como tantas pessoas o fazem na 

visita ou apoio a doentes ou necessitados, sem espera 

de reconhecimento. Prestar tributo é uma atitude 

voluntária, quando se sente que o destinatário teve 

ações de referência, mesmo no silêncio de um sofri-

mento que guarda sem manifestação. Quero, neste 

espaço disponível, recordar alguém que, por muitas 

palavras escritas seriam poucas para lhe prestar cari-

nho pós morte, sentimento certamente partilhado 

por muitos que com ela lidaram por ligação social ou 

profissional. Trata-se de Lilita Maria Ruão Marques, 

nascida em 28 de Agosto de 1959, casada com o Soli-

citador José Meireles e mãe de dois fi-

lhos, a Mafalda e o Miguel. Era filha de 

um grande profissional do Cartório 

Notarial de Paredes, e desde muito 

jovem quis seguir a mesma profissão. 

Começou, por concurso, no 8º Cartó-

rio Notarial do Porto, onde trabalhou 

durante 10 anos, com referências elo-

giosas dos seus chefes pela sua dedi-

cação no trabalho Notarial. Findo 

aquele tempo, concorreu ao Cartório 

Notarial de Paredes. Por classificação 

conseguiu a única vaga existente e aí veio a servir du-

rante vários anos, com muito profissionalismo, até à 

privatização do serviço notarial. Foi, então, recoloca-

da na Conservatória do Registo Civil de Paredes. Co-

mo profissional completou quarenta anos de serviço 

sem nunca ter dado uma falta, nem mesmo em mo-

mentos difíceis por motivos de saúde. Descendente 

de uma família tradicional de Paredes preocupada 

com causas sociais e com espírito de 

entrega, a Lilita Ruão Marques partici-

pou durante vários anos nos Órgãos 

da Mesa Administrativa da Irmandade 

da Misericórdia de Paredes, com mui-

to afinco e onde era muito estimada e 

admirada pelo seu interesse na causa 

de apoio aos idosos, que ela sentia ser 

seu dever. Pessoalmente, era muito 

estimada pela grandeza da sua amiza-

de fácil e pela bondade como ela trata-

va quem com ela lidava, sendo até re-

ferenciada entre a própria família. Delicada e respei-

tadora, com seu timbre muito especial, partiu muito 

cedo, para surpresa dos familiares e amigos, em 

09/04/2019, deixando vastíssimos amigos com rea-

ções emocionais de pranto pela perda inesperada. 

Iremos recordá-la sempre, pela imagem que nos dei-

xou. Cremos que esteja entre os bondosos do jardim 

celeste.

Lilita Maria Ruão Marques

POR: GASTÃO MOREIRA

Ora bem, a primeira medida é 
não ter em casa alimentos que 
à partida já sabemos que não 
vamos conseguir controlar a 
ingestão.
Vamos ser práticos, se sabe-
mos que se tivermos “aque-
las” bolachas em casa não va-
mos descansar até terminar o 
pacote, se as comprarmos o 
quê que esperamos que vá 
acontecer?
É que muitas vezes esta liga-
ção que temos com certos ali-
mentos é uma questão emo-
cional. A ansiedade e a resis-
tência à tentação é uma luta 
que também exige de nós. 
Gastamos energia física, tal 
como gastamos glicose quan-
do usamos muito um músculo, 
e quando isto acontece, quan-
do ficamos “cansados”, fica-
mos mais vulneráveis à tenta-
ção, e é aqui que começa o 
problema.
Contudo, podemos adotar es-
tratégias para controlar. Para 
além do que mencionado em 
cima, não devemos comprar 
alimentos hiperenergéticos 
(com muitas calorias). Não va-
mos gastar energia se não 
houver a tentação.
Para diminuir o apetite e 
darmos algum mimo quando 
o “corpo nos pede” por algo 
mais doce, podemos dar pe-
quenos prazeres como gela-
tinas light, pipocas (sem açú-
car ou com muito pouco), um 
quadrado de chocolate, pu-
dins proteicos,  pastilhas 
elásticas, mini gelados ou 
gelados de água.
Sim, estou a dizer para dar um 
pouquinho de açúcar. Esta 
quantidade pequena vai aju-
dar e muito no controle, evi-
tando assim comer um outro 
alimento com quantidades 
exorbitantes do mesmo.
Por isso, se agora está mais 
por casa, a melhor forma de 
resistir é não ter em casa. 
Tornará tudo mais fácil, de 
certeza.
Se puder, fique em casa. Fi-
quem seguros.

Como vamos resistir às 
tentações da dispensa 
agora que estamos 
mais tempo em casa?

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

D
epois de na edição anterior me ter de-

bruçado sobre o impacto do novo co-

ronavírus no futebol, não estava inte-

ressado em voltar ao tema. Até porque, eu, e se ca-

lhar a maioria, estávamos longe de pensar que o 

impacto fosse tão forte ao ponto de... deixar tudo 

em suspenso, não só o futebol, mas a vida da maioria 

dos portugueses, e dos europeus.

No entanto, é incontornável fazer o ponto da 

situação: as competições em todo o mundo para-

ram. O Campeonato da Europa já foi adiado, os Jo-

gos Olímpicos também. A final da Liga dos Cam-

peões e Liga Europa foram remarcadas e neste 

momento espera-se para ver como serão jogados 

os jogos em falta. Por cá, é a mesma coisa. Como se-

rão jogadas as jornadas em falta? Na 1ª Liga, na 2ª, no 

Campeonato de Portugal, nos campeonatos distri-

tais e até em todo o futebol de formação... Recome-

çam-se as competições? Quando? Sem adeptos? 

Com adeptos? Com quantos? Dão-se por termina-

das? Muitas questões que tenho a certeza que nes-

te momento ninguém sabe responder.

Incrível é vermos a equipa alemã do Wolfsburgo 

ter retomado os treinos (dizem eles que com extre-

mas medidas de proteção) e os também alemães do 

Leipzig e Hoffenheim, assim como os italianos do 

Nápoles, terem anunciado que vão regressar entre 

esta e a próxima semana. Não haverá quem ponha 

mão nisto? Perante tamanha tragédia não terão o 

direito, jogadores e treinadores, de não se apresen-

tarem aos treinos colectivos?

Espero que por cá nenhum iluminado demons-

tre tanta falta de respeito e que se seja cauteloso no 

retomar dos treinos e das competições. Não tenho 

informações nenhumas, nem sou especialista em 

saúde, mas pela evolução desta pandemia, como é 

que alguém pode achar que antes de Junho poderá 

haver futebol? E se houver a partir daí, será que Ju-

nho e Julho chegarão para terminar campeonatos, 

Agosto ser o mês de férias (sim, porque isto não são 

férias), os treinos retomarem em Setembro e o pri-

meiro jogo oficial no início de Outubro? Será assim? 

Estamos todos curiosos, mas que não será só esta 

época afectada, parece que não. A próxima será de 

certeza. Acima de tudo, será preciso uma posição 

concertada de clubes, treinadores e jogadores.

Veio, entretanto, o presidente da FIFA, Gianni 

Infantino, dizer que este seria o momento de refle-

xão e de se ponderar ter menos competições e me-

nos jogos para proteger os jogadores. Totalmente 

de acordo, no entanto, estranho estas declarações, 

numa altura em que tanto se fala de Ligas Europeias. 

Não será isto um apelo aos clubes todo-poderosos 

para se formar essa tão desejada competição? Mas, 

por cá, via margem para a 1ª Liga ser a 16 clubes e se 

acabar com a Taça da Liga, que não dando acesso a 

uma prova europeia, não me parece ser útil. Mas is-

to vai mexer em toda a estrutura do futebol portu-

guês e, poderá ser por aqui, quem sabe, porque não 

podemos perder espaço para jovens jogadores, 

treinadores e árbitros, criada novamente a 3ª Divi-

são Nacional.

Tudo isto vem ao encontro do que defendo há 

muito: é preciso que quem tem poderes no futebol 

se comece a fazer ouvir e a marcar posição. Jogado-

res e treinadores, junto com os clubes, devem mos-

trar a sua força para que as decisões não sejam ape-

nas de meia dúzia, (nem) de quem está dentro dos 

gabinetes. O futebol tornou-se claramente um ne-

gócio e poderá sê-lo, mas primeiro tem de ser um 

desporto apaixonante. Não pode ser em primeiro 

lugar um negócio, porque a paixão começa-se a per-

der – por todos, adeptos e praticantes.

Este tempo de isolamento poderia servir para 

quem dirige reflectir sobre os erros do passado e 

definir, agora sem a pressão dos resultados e do dia-

-a-dia, que é aquilo que normalmente tira discerni-

mento aos dirigentes, projectos e estratégias para 

os seus clubes. Não estou necessariamente a refe-

rir-me à contratação e dispensa de jogadores e trei-

nadores para 2020/2021, mas sim aos alicerces que 

vão suportar o bom trabalho (no próximo ano e nos 

seguintes): perceber o que foi mal feito, definir o 

caminho a seguir, e agilizar tarefas importantíssi-

mas como tratar dos relvados e espaços de apoio, 

garantir toda a logística para o trabalho fluir, definir 

orçamentos com cabeça e exequíveis, baseados em 

receitas concretas (que na próxima época serão 

certamente mais reduzidas), para cumprirem os 

seus compromissos, organizar o departamento mé-

dico, conversar entre clubes sobre os quadros com-

petitivos e tantas mais coisas que por estes dias po-

dem ser bem delineadas.

Para um futebol melhor. 

Um futebol respeitador.

SOBRE FUTEBOL

O futebol parou (e a vida “também”)
Por

JUVENAL BRANDÃO
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado em Gestão de Desporto
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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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O 
Dia Mundial 
da Poesia, evo-
cado a 21 de 

março, foi assinalado em 
Paredes com o lançamento 
dos poemas que seriam 
apresentados no “Chá da 
Flor”, evento incluído na 
terceira edição do “Prima-
vera Festival da Flor” que 
se realizaria nos dias 20 a 
22 de março, na Casa da 
Cultura, e que foi cancela-
do, atendendo à pandemia 
Covid-19.

A edição do II Volume do 
livro “Poesia na Garganta” 
fica disponível para leitura 

online e m  “ p o e s i a _ n a _ 
garganta_21032020”

A Vereadora da Cultu-
ra e Ação Social, Beatriz 
Meireles, sublinha que 
“num momento de cons-
ternação, chegou-nos 
uma ideia inspiradora, de 
um amigo da cultura, e as-
sim, publicamos um pouco 
de amor em tempos de có-
lera. Para além da Poesia 
na Garganta, dos Amigos 
da Cultura de Paredes, ti-
vemos a participação da 
Universidade Sénior de 
Paredes – Rotary Club de 
Paredes”, disse.

Dia Mundial 
da Poesia em 
leitura online 
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Para a manutenção de uma boa saúde oral, a OMD 
(Organização Mundial de Saúde) preconiza que 
escovemos os dentes 3X ao dia. Após o pequeno 
almoço, após o almoço e á noite antes de dormir. 
Entendemos que esse objetivo, nos dias de hoje, 
com tantos a fazeres, é difícil de alcançar. Perce-
bendo este cenário, a mesma entidade orienta que 
façamos visitas periódicas ao médico dentista, 2X 
ao ano, como consulta preventiva de rotina.
Vamos clarificar o que se passa. A boca é a porta de 
entrada de grande parte das doenças, ela possui 
uma flora bacteriana própria que precisa estar 
equilibrada para permanecer saudável. Como não 
conseguimos higienizar de maneira adequada 
com a escovação correta e, mesmo que assim fi-
zéssemos, haveria um sítio ou outro onde a escova 
e nossos olhos não alcançam, por isso é de extrema 
importância a consulta periódica de medicina 
dentária.
Na consulta de rotina o medico dentista consegue 
avaliar rigorosamente como está a sua saúde oral. 
Muitas vezes, nesta mesma consulta, se faz uma 
limpeza (destartarização) para que se possa per-
ceber melhor o cenário, uma vez que o acúmulo de 
tártaro interfere na qualidade da consulta. 
O tártaro é basicamente formado por restos bac-
terianos que não conseguimos remover apenas 
com a escovação e sua quantidade e agressividade 
varia de paciente para paciente. É importante sa-
lientar que as doenças da gengiva começam com o 
acúmulo de tártaro e que se não forem tratadas 
podem se agravar passando de um simples sangra-
mento gengival à perda de um ou mais elementos 
dentários.
30% dos portugueses só procuram o médico den-
tista em caso de urgência.
38% dos portugueses NUNCA marcam consulta 
para check-up, mais de 50% marcam menos de 1X 
por ano.
Os números de 2019 são alarmantes e nos colo-
cam num panorama extremamente preocupante.
É impossível querermos chegar á melhor idade 
com saúde de não tivermos uma boa saúde oral. As 
pessoas chegam cada vez mais à idade madura 
sem qualidade de vida, sem uma alimentação sau-
dável por que já não tem dentes.
A prevenção é uma sementinha que plantamos 
hoje nos mais pequenos para uma colheita feliz no 
futuro. Procure o médico dentista!

Manutenção 
da saúde oral

RENATA BELA
MÉDICA DENTISTA

Lançado concurso das 
novas piscinas
LAZER. Aprovado concurso público para a construção da Piscina descoberta de 
Paredes e o Bar de apoio. Empreitada terá um custo, mínimo, de 1,4 milhões de 
euros.

A 
Câmara de Pare-
des aprovou em 
reunião do Exe-

cutivo Municipal a abertura 
do concurso público para a 
construção da Piscina des-
coberta de Paredes e o Bar 
de apoio. 

O preço base do concur-
so é de 1, 4 milhões de euros 
e a obra, após adjudicação e 
respetiva assinatura do au-
to de consignação, é para ser 
construída no prazo de um 
ano. 

A construção que se an-
tevê em contrarrelógio, se 
não houver contratempos, 
poderá dar no verão de 
2021 a possibilidade de um 
n o v o  m e r g u l h o  a o s 
paredenses. 

O novo complexo de pis-
cinas será contruído em ter-
renos adjacentes ao parque 
da Cidade de Paredes e terá 
um tanque principal com di-
mensões para a prática de 
competições ao ar livre, com 
oito pistas e um tanque se-

cundário para crianças. 
Os balneários ficarão 

alojados na cave/rés do 
chão do bar. 

A empreitada será a por-
ta de abertura à ampliação 
do Parque da Cidade e à 
construção de um parque 
de estacionamento nos ter-
renos da antiga ETAR. Essa é 
pelo menos a promessa de 

Alexandre Almeida, reafir-
mada em finais de 2019, na 
Presidência Participativa 
então dedicada à freguesia 
de Paredes. Em andamento 
estará também a fase pro-
cessual das empreitadas de 
requalificação do Pavilhão 
Municipal e do Estádio das 
Laranjeiras. 

Resta saber se a crise 

económica que se antevê, 
provocada pela pandemia 
da covid-19 que levou já o 
Primeiro Ministro, António 
Costa, a anunciar uma re-
programação dos fundos 
comunitários, não irá colo-
car em causa o investimento 
público e desse modo afetar 
as obras anunciadas para 
Paredes. 
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Paredes

Novas  instalações do

 Progresso de Paredes

PUB

U
m ciclista de 35 
anos ficou feri-
do, em Lordelo, 

Paredes, com "muita gravi-
dade", ao ser "abalroado" 
por um veículo, cujo condu-
tor foi detido pela GNR por 
"tentativa de homicídio", 
s e g u n d o  a q u e l a 
autoridade.

O incidente ocorreu ao 
início da tarde do passado 
dia 20 de março, na Avenida 
Adelino Amaro da Costa, 
após um desentendimento 
entre a vítima e o condutor 
do ligeiro, disse fonte dos 
bombeiros de Lordelo.

"Quando circulava na via 
pública, [o suspeito] entrou 
em conflito com um ciclista. 
Na discussão, o ciclista pro-
jetou a bicicleta contra o 
veículo. O detido, em ato 
contínuo, fez marcha atrás 
contra a vítima, resultando 
um ferido grave", informou a 

GNR. O ferido foi assistido 
no local e transportado para 
o Hospital de São João, no 
Porto.

Para o local acorreram os 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo, com dois operacio-
nais e um veículo, bem como 

a viatura médica de emer-
g ê n c i a  e  r e a n i m a ç ã o 
(VMER) do Hospital de São 
João e a viatura de suporte 

imediato de vida (SIV) de 
Valongo.

A GNR procedeu à de-
tenção do suspeito, de 62 

a n o s ,  p o r  " t e n t a t i v a  d e 
homicídio".

A Polícia Judiciária este-
ve no local.

Condutor detido por tentativa de homicídio 
após "abalroar" ciclista em Lordelo
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Indústria e Comércio de Paredes lidera  
região com estatuto “PME Excelência” 
PRÉMIO. Paredes é o concelho com mais empresas com este estatuto de excelência (26), segue-se Paços de Ferreira (20), Valongo 
(19), Penafiel (11) e Lousada (8).

O 
Paredes Design 
Hotel é uma das 
26 empresas, se-

diadas no concelho de Pare-
des, que foi galardoada com o 
estatuto “PME Excelência 
2019” pelo IAPMEI – Instituto 
de Apoio às Pequenas e Mé-
dias Empresas.

O “PME Excelência” tem 
por objetivo distinguir empre-
sas com perfil de desempenho 
superior, conferindo-lhes no-
toriedade e criando-lhes con-
dições otimizadas de financia-
mento para desenvolverem as 
suas estratégias de cresci-
mento e de reforço da sua ba-
se competitiva.

Na região, foram 84 as em-
presas distinguidas. Este ano, 
devido à situação de pande-
mia do covid-19 não se reali-
zou a tradicional gala de en-
trega de prémios.

Em termos nacionais fo-
ram distinguidas 2.337 em-
presas, representativas dos 
vários setores de atividade, 
com o estatuto PME Excelên-
cia 2019. Em conjunto, estas 
empresas são responsáveis 
p o r  8 1 . 3 1 6  p o s t o s  d e 
trabalho.

A iniciativa do IAPMEI foi 
criada com o objetivo de pre-
miar as PME nacionais, que se 
destacam pela qualidade do 
seu desempenho económico-
-financeiro e que sejam capa-
z e s  d e  a t i n g i r  p a d r õ e s 
competitivos

 “Para o IAPMEI e para o 
País, é um orgulho verificar o 
crescimento e notoriedade 
que este Estatuto tem vindo a 
conquistar, ao longo destes 10 

anos, entre as empresas por-
tuguesas. As PME Excelência 
são empresas financeiramen-
te robustas, que apresentam 
um elevado padrão competiti-
vo, assente em estratégias de 
inovação e internacionaliza-
ção, e desempenham um pa-
pel de grande relevância ao 
nível do emprego, tal como do 

desenvolvimento local e re-
gional”, refere Nuno Mangas, 
presidente do IAPMEI.

Segundo o IAPMEI, a maio-
ria das empresas distinguidas 
é do Sul e Norte do país, sendo 
os distritos com maior con-
centração de empresas com 
este estatuto Lisboa (20,1%), 
Porto (19,5%), Aveiro (11%) e 

Braga (10,1%). O Comércio e a 
Indústria são as atividades 
com maior representativida-
de no universo PME Excelên-
cia 2019, com 664 empresas 
(28,4%) e 626 empresas 
(26,8%), respetivamente.

As “PME Excelência” são 
selecionadas, pelo IAPMEI e 
pelo Turismo de Portugal, com 

base no universo das PME Lí-
der à data de 31 de outubro de 
2019, devendo as empresas 
cumprir, cumulativamente, os 
seguintes critérios: Autono-
mia Financeira igual ou supe-
rior a 37,5%; Rendibilidade 
Líquida do Capital Próprio 
igual ou superior a 12,5%; Dí-
vida Financeira Líquida/EBIT-

DA igual ou inferior a 2,5%; 
EBITDA/Ativo igual ou supe-
rior a 10%; EBITDA/Volume 
de Negócios igual ou superior 
a 7,5%; Crescimento do Volu-
me de Negócios (de 2017 para 
2018) igual ou superior a 0%; e 
notação de risco atribuída pe-
las Sociedades de Garantia 
Mútua.

Redação  | texto

PME Excelência 2019/Paredes
A. BRITO - MOBILIÁRIO S.A.

AGOSTINHO FERNANDES, LDA

Alberto Dias Barbosa, Lda.

Alcino & Manuel, Lda

APH-Artigos Provisonamento Hospitalar, Lda

Atila - A. Trigueira & Irmão, Lda.

Bifase - Material Eléctrico e Electrónico, Lda.

C.R.S. - Indústria de Vestuário, SA.

Carlos Silvino Moreira Barbosa Lda

Cozidias - Indústria de Mobiliário, Lda

Eduardo Barbosa Consultores, Lda.

EUROGEIA - MOBILIÁRIO, LDA.

Fenabel, S.A.

Filpalcos, Lda.

J. Dias - Indústria de Mobiliário, Lda

Manuaço, S.A.

M A R C I F E R  -  I N D Ú S T R I A  D E  E S T O F O S , 

UNIPESSOAL,LDA

Marisa Fátima Santos Sousa, Soc. Unipessoal, Lda

Maviquim-Serralharia Mecânica Lda

Meia Madeira - Mobiliário e Carpintaria, Lda.

Meilex, Lda

Moreira dos Santos, Lda.

PAREDES DESIGN HOTEL, PDH, LDA.

P.R.N. - Informática, Lda.

Quadrivale - Quadros Eléctricos, Unipessoal, Lda.

Segurligth, Lda
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Covid-19 derrete  
a economia 
CRISE. Autarquia anuncia gabinete de apoio às pequenas empresas. Rally de 
Portugal adiado. Até meados desta semana Paredes tinha contabilizado 14 casos 
de coronavírus. Três já recuperaram. 

O
s  e f e i t o s  d a 
pandemia Co-
vid-19 são já vi-

síveis na economia, contri-
buindo para um aumento 
das vendas do retalho ali-
mentar, por um lado e, por 
outro, no desespero da in-
dústria e comércio. 

Em Paredes, a incerteza 
levou já a autarquia a anun-
ciar que vai criar um gabine-
te de apoio às pequenas 
empresas para as ajudar no 
acesso às linhas de apoio 
criadas pelo governo. 

É ainda cedo para com-
preender, na totalidade, de 
que modo esta pandemia 
vai afetar os padrões de 
consumo, alterar compor-
tamentos e ditar novas ten-
dências, mas o certo é que 
há já empresas a anunciar o 
fecho de portas. 

Por exemplo, a empresa 
Hutchinson, uma multina-
cional francesa de fabrico 
de componentes para a in-
dústria automóvel, através 
da sucursal localizada em 
Gandra já dispensou 90 tra-
balhadores. A razão invoca-
da foi a falta de encomen-
das. Grande parte dos tra-
balhadores tinham vínculos 
precários.

Já na empresa Laskasas, 
de Rebordosa, a produção 
foi suspensa e os 335 cola-
boradores foram enviados 

de férias para casa, numa 
medida de contingência à 
p r o p a g a ç ã o  d o  n o v o 
coronavírus.

Apesar do encerramen-
to temporário, a empresa 
mantém em funcionamento 
um serviço de atendimento 
online e por telefone.  

No plano desportivo, 
mas com forte pendor eco-
nómico, o Rally de Portu-
gal foi adiado. A prova ti-
nha início marcado para 
21 de maio em Paredes 
com o Shakedown de Bal-

tar. Após a entrada em vi-
gor do Estado de Emer-
gência em Portugal, e com 
o acordo unânime das au-
toridades nacionais,  da 
FIA e do promotor, o Auto-
móvel Club de Portugal 
solicitou o adiamento do 
WRC Vodafone Rally de 
Portugal.

"Queremos agradecer a 
todos os nossos patrocina-
dores e parceiros pela com-
preensão e esperamos con-
tar com todos numa data 
posterior este ano", decla-

rou Carlos Barbosa, presi-
dente do ACP.

Pa ra  o  p r o m o t o r  d o 
WRC, Oliver Ciesla, “esta-
mos todos a trabalhar para 
identificar possíveis datas 
alternativas no final da tem-
porada, caso a situação do 
COVID-19 melhore, levan-
do em consideração a logís-
tica do campeonato, a capa-
cidade de as equipas viaja-
r e m  n o v a m e n t e  e  a 
capacidade dos respetivos 
países organizarem o WRC 
nessa altura.

Redação  | texto

A Delegação de Sobreira face à situação de emer-
gência que se vive atualmente devido à Pandemia 
Coronavírus, em parceria a Câmara Municipal de Pa-
redes, disponibiliza uma linha Apoio ao Domicílio e 
uma linha de SOS Saúde Mental. 

As linhas de apoio encontram-se em funciona-
mento de segunda a sexta no horário das 9h às 20h. 

Linha de Apoio a Serviços 
- Esta linha, o 968 615 835, destina-se a todos 

aqueles que pertencem a um grupo de risco ou que se 
encontram em quarentena e não têm possibilidade 
de se deslocar. Através do 968 615 835 os voluntá-
rios da Cruz Vermelha de Sobreira estão disponíveis 
para ajudar fazendo as compras no supermercado, 
ou nas idas aos correios ou à farmácia. 

 Linha SOS Saúde Mental Covid-19 
- Esta linha, o 968 616 045, foi criada para todos 

aqueles que não conseguem lidar com o isolamento 
e/ou com a quarentena, se se sente cansado, ansioso 
e/ou irritado, ou se está com dificuldades em lidar 
com as crianças. Nestes casos, os profissionais em 
saúde mental da delegação de Sobreira da Cruz Ver-
melha estão disponíveis para prestar apoio. Basta 
que para tal ligue o 968 616 045. 

Vilela
A delegação da Cruz Vermelha, em Vilela, face à 

situação vivida no momento e em parceria com as 
juntas de freguesia de Vilela, Duas Igrejas, Sobrosa e 
Cristelo, disponibiliza-se para ir às compras ou 
farmácia.

Depois de, na quarta-fei-
ra, a delegada de saúde coor-
denadora do agrupamento 
de centros de saúde Tâmega 
I - Baixo Tâmega, ter infor-
mado que os portugueses 
regressados do estrangeiro 
que vivam em Celorico de 
Basto, Baião, Marco de Ca-
naveses, Amarante, Cinfães 
e Resende terão que ficar 
isolados durante 14 dias, 

A Autoridade de Saúde 
dos concelhos de Paredes, 
Penafiel e Castelo de Paiva, 
determinou que os portugue-
ses regressados do estrangei-
ro que vivam, nomeadamen-
te, em Paredes, têm que ficar 
isolados durante 14 dias.

A coordenadora da Uni-
dade de Saúde Pública do 
Agrupamento de Centros de 
Saúde Tâmega II - Vale do 
Sousa Sul, Fátima Marques, 

apela aos emigrantes destes 
concelhos que fiquem em ca-
sa devido ao "Estado de 
Emergência que Portugal 
vive".

"Todos os emigrantes que 
regressem do estrangeiro 
(áreas de risco) devem man-
ter-se em isolamento social, 
por um período de 14 dias: 
não podem sair de casa, visi-
tar familiares (cuidado com 
os mais idosos) e receber vi-
sitas", refere. O apelo é para 
que sejam seguidas as regras 
já divulgadas pelo Governo. 
O comunicado lembra ainda 
que "todos os cidadãos em 
isolamento profilático estão 
expressamente proibidos de 
sair de casa".

Quem tiver sintomas, co-
mo febre, tosse ou dificulda-
des de respirar, deve contac-
tar a Linha SNS 24.

// Os encarregados de 
educação que receberam a 
fatura referente aos servi-
ços de refeições escolares/
prolongamento de horário, 
relativa ao mês de março, 
mas quanto às refeições 
que não foram consumidas 
após o dia 13 de março, es-
tas serão descontadas na 
próxima fatura a emitir pe-
los serviços de Educação.

// Os pedidos de reem-
b o l s o  d a  d e s p e s a  c o m 
transporte ferroviário e da 
despesa com transporte 
rodoviário dos alunos do 
ensino secundário, só pre-
cisam de ser entregues nos 
11 dias úteis após a data 
em que for determinada a 
reabertura dos estabeleci-
m e n t o s  d e  e d u c a ç ã o  e 
ensino.

// O Município vai dis-
p o n i b i l i z a r  u m a  ve r b a 
mensal de 11.500 euros a 
r e p a r t i r  p o r  t o d a s  a s 
IPSS’S do concelho, en-
quanto durarem as medi-
das de contingência origi-
nadas pela covid-19, para 
as IPSS’S fazerem face às 
despesas extraordinárias. 

// Todas as verbas que 
s e r i a m  a p l i c a d a s  e m 

eventos culturais e des-
portivos, mas cuja reali-
zação foi cancelada em 
virtude da pandemia con-
vid-19 serão canalizadas 
para reforçar os apoios 
sociais.

// Câmara pediu à Be 
Water a concessão de des-
conto excecional ao con-
sumo da água para todas 
as IPSS’S do concelho.

Delegação de Sobreira 
da Cruz Vermelha 
no apoio à população 

Emigrantes que regressem a Paredes 
têm de ficar em quarentena

COVID-19 | Apoios Municipais
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Assembleia Municipal 
reúne por videoconferência
POLÍTICA. Decisão foi tomada em reunião de líderes. CDS não participou na ses-
são em protesto por a covid-19 não fazer parte da ordem do dia.  

A 
Assembleia Mu-
nicipal de Pare-
des tem agenda-

da uma sessão extraordiná-
ria para esta sexta-feira, dia 
27 de março. Face à pande-
mia do COVID-19 e perante 
a necessidade de não juntar 
pessoas na mesma sala, a 
reunião decorrerá por video-
conferência, com o menor 
número possível de pessoas 
fisicamente presentes no sa-
lão nobre, para que se mante-
nham as distâncias indicadas 
pela Direcção-Geral da 
Saúde.

No salão nobre ficam ape-
nas o presidente da Assem-
bleia, apoiado por um secre-
tário, o presidente da Câma-
r a ,  r e p r e s e n t a n d o  o 

Executivo, e alguns deputa-
dos municipais que se consi-
gam manter a distâncias mí-
nimas de segurança. Os res-
t a n t e s  d e p u t a d o s 
participarão por videoconfe-
rência. A sessão é transmiti-
da em direto na página de 
facebook do município.

Na sessão serão votados 
“pontos importantes” para 
que a Câmara “não bloqueie 
e mantenha o seu funciona-
mento” apesar da situação 
que o país vive.

O CDS/Paredes, em co-
municado, anunciou que 
não participa na Assem-

bleia Municipal em protes-
to por a sessão “não con-
templar a discussão de 
qualquer proposta para 
combater a pandemia no 
concelho. Aliás, esta As-
sembleia Municipal Ex-
traordinária inicialmente 
tinha dois pontos para dis-
cussão, mas, para surpresa 
de todos, existem agora 10 
pontos, nomeadamente o 
de aprovação de um em-
préstimo de 2,4 milhões de 
euros, fugindo ao visto do 
Tribunal de Contas excecio-
nalmente criado para estes 
tempos”, argumenta a con-
celhia centrista. O CDS tem 
eleito um deputado na As-
sembleia Municipal, no ca-
so, Macedo Lemos.

A ARS Norte tem em 
funcionamento desde a 
passada segunda-feira, 
23 de março, Áreas De-
dicadas para avaliação e 
tratamento de doentes 
covid-19 (ADC),  nos 
Centros de Saúde de 
P a r e d e s  e  d e 
Rebordosa.  

A s  A D C ,  e m  c a d a 
serviço de saúde, visam 
atender os doentes sus-
peitos de covid-19 para 
evitar o contacto entre 
os utentes.

Segundo as Autori-
d a d e s  d e  S a ú d e ,  “a s 
ADC estão bem identi-
ficadas, com sinalética 
apropriada, devem ser 
do conhecimento das 
comunidades regionais 
e locais, para garantir a 
efetiva separação dos 

doentes com suspeita e 
confirmação de infeção 
S A R S - C o V - 2  d o s 
restantes”.

As duas tendas colo-
cadas no exterior do 
Centro de Saúde de Pa-
redes, foram disponibi-
lizadas pelo Exército 
Português, pela Cruz 
Vermelha – Delegação 
de Sobreira e OCDP – 
Obra de Caridade ao 
Doente e ao Paralítico, 
estando, ainda, de re-
serva uma tenda da De-
legação de Vilela,  da 
C r u z  V e r m e l h a 
Portuguesa.

Refira-se que o Cen-
tro de Saúde de Rebor-
dosa terá disponível 
para os utentes a entra-
d a  l a t e ra l  ( j u n t o  à  A 
CELER).

Centros de Saúde de Paredes 
e Rebordosa com Unidades 
de Avaliação da Covid-19
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Vivemos um momento de grande incerteza e angústia.

Um momento em que todos somos chamados a ter mais Responsabilidade e Espírito de Sacrifício.

Este Grave Problema de Saúde Pública vai originar um grave problema na nossa Economia e um 

grave problema social.

Apesar de ser um Problema que tem de ser atacado a nível nacional, com medidas como as que o 

Governo anunciou, nós temos acompanhado a situação hora a hora e temos assumido a nossa 

responsabilidade.

Temos tomado medidas sociais, sobretudo dirigidas às camadas da população mais vulneráveis - 

Idosos, doentes e pessoas mais carenciadas. Sempre em articulação com as nossas IPSS’S – Institui-

ções Particulares de Solidariedade Social que lidam de muito perto com estas pessoas.

Deixo a garantia que iremos reforçar estas medidas de apoio social, pois estamos conscientes que 

mais Paredenses irão precisar do nosso Apoio.

Temos acompanhado de perto a situação das nossas empresas e estamos a criar um Gabinete para 

auxiliar as Micro e Pequenas Empresas a aceder aos apoios estatais que foram anunciados pelo 

Governo.

Uma palavra de grande incentivo para os nossos empresários neste momento difícil.

Continuaremos com a Câmara Municipal em Funções de Emergência, assegurando todos os servi-

ços básicos à população.

A este propósito avançamos com uma desinfeção extraordinária de espaços públicos e dos conten-

tores do lixo.

Os Paredenses têm sido exemplares no recolhimento e a situação de Saúde Pública de Paredes 

tem-se mantido estável.

O nosso muito obrigado aos profissionais de saúde, aos nossos bombeiros e elementos da Cruz 

Vermelha, às forças de segurança, às nossas IPSS´S, e aos seus funcionários que têm sido inexcedí-

veis no apoio aos nossos idosos.

O nosso muito obrigado aos nossos Presidentes de Junta e aos nossos Padres, que como líderes da 

população não se têm cansado a esforços, e aos colaboradores da Câmara Municipal que têm sido 

incansáveis e que tudo farão para manter os serviços básicos que prestamos.

Votos de melhoras e boa recuperação da saúde para todos os doentes da COVID-19 e força às 

famílias.

Uma última mensagem:

Muita Coragem

Ânimo

Confiança

Muita Confiança

Estamos juntos! E juntos vamos ultrapassar esta fase difícil.

Um abraço a todos.

Alexandre Almeida

Presidente da 

Câmara Municipal de Paredes

A História tem ensinado que no início de cada século há sempre aconteci-
mentos que o definem. 
Estamos a viver sob a égide desta pandemia provocada por este maldito 
vírus, que já está a ceifar muitas vidas por todo o Mundo, mas ainda não se 
aproxima das que existiram nos últimos 200 anos - tal como referi na últi-
ma crónica deste jornal – e que deixaram efeitos devastadores na Socieda-
de Civil e na economia dos países.
Ficar em casa é o melhor remédio para se proteger e ser protegido do con-
tágio, de acordo com as Autoridades Civis. O cenário é mais problemático 
para a terceira idade - os mais vulneráveis - e para os que trabalham e tem 
de abandonar o emprego. Vivemos agora tempos de incerteza sobre as 
consequências económicas, se serão ou não tão assoladoras e contagian-
tes como a pandemia do coronavírus em Portugal e no Mundo.  Uma alter-
nativa laboral que emergiu nestes tempos de crise foi o teletrabalho, os 
restantes que não tem acesso as novas tecnologias, aguardam dias melho-
res do Estado protetor ou então o encerramento das empresas com as 
consequências adjacentes. As novas regras de isolamento também não se 
advinham fáceis para a juventude, que habituados a refugiarem-se atrás 
de um teclado de computador ou do ecrã do telemóvel não estão, no en-
tanto, habituados a ter a família a tempo inteiro.  Há cerca de 15 dias reu-
niu, numa terça-feira, o Conselho Nacional de Saúde Publica e ao fim de 5 
horas de deliberações concluiu que escolas e espaços públicos deveriam 
encerrar, mas só com o aval das autoridades de saúde de cada região ou 
Conselho. Dois dias depois, o Primeiro-Ministro português veio anunciar 
uma normativa europeia com prazos fixados para encerramento imediato 
de espaços públicos, escolas, empresas e todos os estabelecimentos não 
considerados de primeira necessidade. Poucos dias depois, surge o Senhor 
Presidente da República, a falar do Estado de Emergência e logo de segui-
da veio declarar e impor esse mesmo Estado ao país, após aval do Governo 
e da Assembleia da República. Enquanto os portugueses iam cumprindo 
estas decisões políticas (algumas delas contraditórias, como fechar as es-
colas, mas nos aeroportos continuavam a chegar passageiros de todo o 
mundo sem qualquer rastreio clínico) iam-se avolumando o número de 
infetados, ou por falta de controlo alfandegário ou por falta de meios mé-
dicos: ventiladores, camas hospitalares, material de proteção para os 
doentes, profissionais de saúde e demais colaboradores, etc. Esgotaram-
-se os stocks de equipamentos nos primeiros dias de contágio das infe-
ções, ainda que os responsáveis pela saúde tivessem afirmado e continua-
rem a afirmar que vão chegar e que não vão faltar meios para tratar toda a 
gente.  Diz o nosso povo que não há mal que sempre dure nem bem que 
nunca acabe, e aqueles que ontem falavam de um Serviço Nacional de Saú-
de exemplar, hoje já falam na colaboração de esforços com os hospitais 
privados para fazer face a esta pandemia que parece não ter fim à vista. 
Efetivamente, há alguns meses atrás, escrevi uma crónica neste jornal so-
bre a cura do cancro em que defendi que os mecanismos de defesa do nos-
so corpo, os anticorpos, são mobilizados contra os agentes agressores ou 
antigénios e teriam nas vacinas o tratamento adequado contra as células 
cancerosas. 
O futuro comprovara que o isolamento não é a melhor forma de proteger 
as pessoas. Mesmo dentro de uma redoma de vidro necessitamos de esti-
mular e fortalecer as nossas defesas, ou seja, criar imunização: a melhor 
arma contra todos os vírus. Exatamente por apresentarem maior debili-
dade imunológica, a taxa de mortalidade é mais elevada na terceira idade.  
O tratamento deste vírus não é conhecido - apenas se sabe que as vacinas 
são a melhor arma para o combater, mas na melhor das hipóteses só daqui 
a um ano pode acontecer essa imunização e tratamento. Estamos em 
“guerra” dizem os nossos governantes, mas como em todas as guerras te-
mos de ter as armas certas se a queremos ganhar. Esta, vamos vencê-la, 
ainda que efeitos mais nefastos se vislumbrem no horizonte. Aprender às 
nossas custas sempre foi e sempre será o único remédio, assim nos ensina 
a Mãe Natureza com esta lufada de ar fresco para o meio Ambiente.

Caras e Caros Paredenses,

Grandes males,  
grandes remédios

CAMILO MOTA
MÉDICO
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    POR CARLA NUNES, ADVOGADA

A nossa vida em “Estado de Emergência”
N

o dia 18 de mar-
ço de 2020, o 
nosso Presi-

dente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, dirigiu-
-se a todos os portugueses 
declarando que o nosso 
país está em ESTADO DE 
EMERGÊNCIA.

Só ds aulas de Direito, 
pela boca dos Professores, 
acompanhada da Consti-
tuição da República Portu-
guesa, se conhece o Estado 
de Sítio ou de Emergência, 
que faz parte da história de 
outros tempos, e que por 
outros motivos diferentes 
dos de hoje, foi declarado.

Tudo nos parece tão es-
tranho, porque hoje somos 
nós os protagonistas desta 
história, e seguindo a vida o 
seu curso normal, seremos 
nós a relatar aos nossos ne-
tos os motivos que deter-
minaram que fosse declara-
do o Estado de Emergência 
no nosso país.

A declaração do Estado 
de Emergência é uma situa-
ção excepcional em demo-
cracia, e só pode ser decla-
rado nos termos do artigo 
19.º da Constituição da Re-
pública Portuguesa, quan-
do exista: “casos de agres-
são efectiva ou iminente 
por forças estrangeiras”, 
“grave ameaça ou pertur-
bação da ordem constitu-
cional democrática, ou em 
c a s o  d e  “c a l a m i d a d e 
pública”. 

E, o motivo que neste 
mês de Março levou a que 
fosse declarado o ESTADO 
DE EMERGÊNCIA foi o de 
“calamidade pública”, pois 
entendeu-se que seria a 
forma mais eficaz de com-
bater o “inimigo invisível ” 
que assola as nossas vidas 
– O Novo Corona Vírus 
(COVID- 19), que é um ví-
rus que teve origem na Chi-
na, e que se propaga a gran-
de velocidade pela Europa, 
tendo provocado um nú-
mero considerável de mor-
tos, e sendo necessária a 

tomada de medidas rápidas 
para o combater, pois a sua 
transmissão entre os seres 
humanos é muito fácil, e só 
a correcta higienização de 
pessoas, objectos, e dos es-
paços, e a garantia do míni-
mo de contacto entre to-
dos, pode travá-lo.

Com a declaração do Es-
tado de Emergência os di-
reitos, liberdades e garan-
tias fundamentais dos cida-
d ã o s  p o d e m  f i c a r 
suspensos, e como instru-
mento adequado para evi-
tar o surto do vírus CO-
VID-19, no entanto, garan-
te-se que a população 
mantenha o seu bem-estar 
essencial.

Esta situação de excep-
ção vem demostrar que 
neste momento de “calami-
dade pública”, numa socie-
dade o que realmente im-
porta são as pessoas, a sua 
vida, daí que o bem comum, 
neste momento prevaleça 
sobre a liberdade e a vonta-
de individual, podendo esta 
ser sacrificada, por um pe-
ríodo de tempo.

O Estado de Emergên-
cia pode ser declarado em 

todo ou em parte do terri-
tório, segundo o artigo 19.º 
da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, mas na 
situação que vivemos, é 
aplicável a todo o território 
nacional, e pelo período de 
15 dias, período este esta-
belecido no n.º 5, do mesmo 
artigo 19.º, vigorando desde 
00:00h de 19 Março, até às 
23:59h de 2 de Abril de 
2020, podendo ser nessa 
data renovado, caso exis-
tam motivos que o justifi-
quem, por um período igual 
ou menor.

Ou seja, a situação do 
Estado de Emergência, en-
quanto se mantiver, tem de 
ser reavaliada de 15 em 15 
dias. 

Assim, para evitar a pro-
pagação do vírus CO-
VID-19, após a declaração 
de Estado de Emergência 
pelo Presidente da Repú-
blica, ocorreu a posterior 
audição do Governo, e a 
autorização da Assembleia 
da República.

O culminar deste pro-
cesso reveste a forma de 
Decreto Presidencial que é 
o que dá legitimidade às 

medidas limitativas con-
cretas necessárias destina-
das a evitar o surto, e que 
são:

- Deixa de ser possível 
circular livremente pelo 
país, a fim de reduzir o risco 
de contágio, estando os ci-
dadãos sujeitos ao recolhi-
mento domiciliário, haven-
do excepções: Por exemplo, 
podem sair para comprar 
bens de primeira necessi-
dade e medicamentos ur-
gentes; para dar pequenos 
passeios individuais (con-
forme se definiu posterior-
m e n t e  n o  D e c r e t o  nº 
2-A/2020 de 20 de Março 
da Presidência do Conse-
lho de Ministros).

- Bens e serviços priva-
dos podem ser requisitados 
pelo Estado, ou seja, o Esta-
do pode requisitar equipa-
mentos, empresas e meios 
de produção, e produtos, 
pois está suspenso o direito 
à propriedade e a Liberda-
de de iniciativa económica 
privada;

-  Os trabalhadores po-
dem ser obrigados a de-
sempenhar certas funções 
noutro local, ou serviço, e 

horário, podendo tornar-se 
“voluntários à força” para 
exercer funções necessá-
rias ao seu país;

- As fronteiras estão fe-
chadas ou são controladas, 
de forma a condicionar a 
entrada de pessoas e evitar 
o risco de propagação do 
vírus;

- As pessoas estão proi-
bidas de se reunir ou de se 
manifestar, devido ao nú-
mero de pessoas potencial-
mente envolvidas, minimi-
z a n d o - s e  o  r i s c o  d e 
contágio;

- Impedimento de reali-
zação missas, assembleias, 
ou manifestações religio-
sas colectivas, uma medida 
preventiva para que não se 
realizem eventos que impli-
quem uma aglomeração de 
pessoas, bem como espetá-
culos desportivos ou cultu-
rais, de massas;

- Os cidadãos que resis-
tam às autoridades ficam 
sujeitos a multas, podendo 
mesmo ser detidos.

Desta feita, se os cida-
dãos não cumprirem as me-
didas previstas para o Esta-
do de Emergência, tal confi-

g u r a  u m  C r i m e  d e 
Desobediência, previsto no 
artigo 348.º do Código Pe-
nal, crime que pode ser pu-
nido com pena de prisão até 
1 ano, ou com pena de mul-
ta até 120 dias. 

Nestes tempos atípicos 
que vivemos, temos todos 
que nos readaptar, a nível 
familiar, profissional e so-
cial. Temos de ser capazes 
de viver, por uns tempos, 
distantes uns dos outros, 
não abraçar, não beijar, não 
tocar, e mesmo assim pode-
mos solidificar a nossa soli-
dariedade, pensando no 
próximo, e tendo a cons-
ciência de que pode acon-
tecer a qualquer um de nós! 

Só este sentimento de 
responsabilidade nos po-
derá trazer de volta uma vi-
da de plena liberdade!

Mas, só o conseguire-
mos em conjunto, nunca 
precisamos tanto uns dos 
outros como agora, e va-
mos todos fazer a nossa 
parte, porque ainda esta-
mos a tempo de escrever 
uma história com um final 
feliz!
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Quando tudo isto começou, havia dois 
paradoxos: o primeiro, que as pessoas 
se sentiam separadas num planeta 
global ("O Coronavírus? O que é isso?" 
Ah, bem, isso afeta a China, muito lon-
ge: estamos seguros); e o segundo, 
que vivendo nesta era, esquecemos 
que o mais pequeno pode derrotar o 
maior (A Guerra dos Mundos).
Mas o vírus chegou à Europa e, então, 
foi feita uma tentativa de tranquilizar 
a população dizendo que afetava ape-
nas os mais idosos, como se as suas 
vidas não valessem a pena. Uma gera-
ção que nasceu na guerra civil, que viu 
os seus “pueblos” morrer em benefí-
cio das cidades e sustentou as suas 
famílias durante a crise de 2008, de 
repente tornou-se uma perda aceitá-
vel. Porque "era apenas uma gripe", 
dizia-se "não há que ser alarmista", 
"todos os anos morrem velhos de 
pneumonia". E os números começa-
ram a crescer, e a crescer, desmentin-

do os que continuavam normalmente 
com a sua vida quotidiana.
Agora estamos trancados nas nossas 
casas, e os mortos aumentam a cada 
pedacinho. !Que guerra “curiosa”, a 
que se ganha permanecendo no refú-
gio! E que sensação de angústia, de 
impotência, tanto a dos que estão na 
retaguarda como os que combatem 
na linha de frente: em camas de hospi-
tal, supermercados, cabines de ca-
miões e carros de polícia e camiões do 
exército. Toda a luta “saca lo peor”, 
mas também o melhor de um Povo, e 
esta mais que as outras. Porque onde 
as guerras geram ódio, o coronavírus 
gerou Irmandade. Somos todos Mila-
neses, Madrilenos, Lisboetas, “Ove-
tenses”, Paredenses. Somos todos 
chineses e iraquianos. E enfrentamos 
o inimigo junto com aqueles que mais 
importam para nós: A nossa família. 
Para que as famílias dos outros tam-
bém estejam a salvo.

Fique em casa. É o tema urgente pa-
ra cada dia, pela nossa saúde, e a 
dos outros. Mas quando se tem uma 
filha com deficiência ,  que gosta 
muito de sair,  não nos é de todo 
muito fáci l .  Sabemos que ela  se 
apercebe que algo está diferente, 
as rotinas não são as mesmas. mas 
não entende o porquê.  Nós pais 

precisamos de estar mais atentos, 
porque ela fica nervosa e muito an-
siosa. Damos-lhe alguma ocupação 
o que nem sempre aceita e fazemos 
alguns passeios pelo campo para 
que ela se sinta bem e fique relaxa-
da. Espero nunca desanimar e que o 
m u n d o  s e  p o s s a  a b r a ç a r 
brevemente.

ANA ISORA GONZALÉS

23 ANOS , ARRIONDAS- ASTÚRIAS- AUDITORA ADM. PÚBLICA

CARMO VIEIRA

MÃE DA JOANA FILIPA, A MAIS JOVEM DOS JOVENS DO EMAÚS! 

FÁTIMA CABRAL 

PAREDES - BEFLOW - 50 ANOS - INSTRUTORA DE FITNESS/PILATES

Com a necessidade de quarentena por causa do 
novo coronavírus, tive que mudar todas as mi-
nhas rotinas e de me adaptar ao que é possível 
agora. Além dos cuidados necessários com os 
hábitos de higiene e a alimentação, manter o 
corpo ativo ajuda a preservar a minha saúde fí-
sica e mental. E por esse motivo evito ficar sen-
tada no sofá o dia todo a ver filmes ou séries na 
televisão. Ao invés disso, prefiro exercitar a 
mente e a meditação também ajuda a reavaliar 
algumas situações, onde encontro o ponto de 
equilíbrio. Em um mundo conectado, manter 
contato com familiares e amigos é uma bênção, 
sinto uma enorme gratidão por poder através 

das redes sociais, aplicativos de mensagens ins-

tantâneas e também por telefone, sentir que 

estamos todos unidos pelo Amor e próximos.

Ao fim do dia, o resultado não é o mesmo que a 

resposta das amígdalas cerebrais para um to-

que, um abraço, um beijo, mas é maravilhoso 

saber como estão todos os que amamos e poder 

sentir o quando uma pequena conversa da treta 

enche o mosso coração. Mas é para um bem 

maior. O isolamento social, nesse caso, passa a 

ter uma importância na manutenção da vida”. 

Ocupo o meu tempo a fazer coisas para melho-

rar todo à nossa volta.

EDITORIAL

VASCO RIBEIRO
DIRETOR E PACIENTE ZERO DESTA CORRENTE

COMER e DORMIR  … PENSAR e REFLECTIR

Estranhos Tempos estes que nos perturbam…
Que nos obrigam a fazer coisas que não pensávamos que ainda eramos capazes.
Que nos obrigam a parar, já que não conseguíamos parar sozinhos.
Que nos obrigam a repensar tudo aquilo que são (ou foram) as nossa prioridades e a recentrar-nos naquilo que é, 
ou deve ser, o nosso foco.
Que, embora isolados, nos faz pensar nos outros e a ter uma vontade imensa de os abraçar, sem qualquer outra 
razão especial para além do abraço.
Talvez porque esse abraço, que agora nos é vedado, nos faz falta, mesmo que nada significasse para além de ser 
dado…
Já ouvi dizer que é esta uma época de Natal por ser de nascimento. 
Mesmo sendo época de Páscoa, de morte, com o seu tradicional sacrifício para redenção, que dá lugar à 
Ressurreição.
Mas eu prefiro que seja Natal porque acho que vamos olhar o Mundo com outros e novos olhos.
Mas mesmo que sejam os mesmos  olhos, que estes olhem sem estar tapados com a névoa que nos angustia e nos 
impede, mesmo sendo apenas um nevoeiro, de parar para refletir.
Nestes perturbados Tempos temos, muitos de nós, o descanso que desejávamos quando a lufa-lufa do quotidiano 
em que estávamos afundados, nesse passado remoto que deixamos ficar para trás há cerca de uma semana, não 
nos deixava pensar e refletir: tempo para comer e dormir…
Mas não nos chega.
E, assim, é embalados pelas correntes das redes sociais, deste mundo virtual que criamos em paralelo ao mundo 
real que vamos destruindo, que nos salvamos do isolamento, e mesmo sem o ser fisicamente, damos valor aos 
outros e, paradoxalmente, damos valor a nós mesmos, porque vemos significado quando os outros nos dão signi-
ficado …
Mesmo separados sentimos uma corrente entre nós, que nos contagia, e foi isso que quisemos recriar nas páginas 
desta edição do jornal.
Edição apenas digital … 
E nós que tínhamos jurado que nunca faríamos uma edição apenas digital…E por essa jura, aniquilados pela adver-
sidade, devíamos ter desistido e esperar sem fazer nada, agarrados ao passado, apenas comendo e dormindo?
Ou devíamos resistir e ultrapassar as dificuldades? Pensamos…Refletimos – tínhamos tempo para isso - e cá está 
ela, e com ela juntamos todos: Os que participamos, os que nos lerem e mesmo todos aqueles que mesmo não nos 
lendo, nos poderão ainda ler, em qualquer momento, em qualquer lugar deste Mundo atacado pelo Vírus.
Este Mundo que nos une, de onde partimos e onde sempre voltamos.
Somos Terra e à Terra havemos de voltar é uma Velha fórmula que agora ganha outro significado com tudo o que 
de significância e insignificância significa.
Esta corrente virtual começou devagarinho, como o vírus, e foi contagiando, de um para o outro, tal como o vírus, 
e, acreditamos, vai sobreviver ao vírus. Ao vírus que nos fez parar, para apenas comer e dormir, mas também nos 
fez refletir e pensar … e que fez nascer esta e tantas outras mais correntes.
E as correntes que matarão o vírus, nasceram dele e da necessidade de matar as cadeias da sua transmissão.
Por serem correntes também contagiosas, cuja infecção terá de perdurar quando o vírus for, enfim, vencido.
Nem é preciso aniquilá-lo de vez, pois é bom que haja algo que de quando em vez nos reavive a chama, e nos mostre 
que uma corrente de Amor, Esperança e Solidariedade é mais forte do que qualquer corrente de transmissão de 
vírus.
E é neste Tempo, em que as diferenças políticas felizmente esmoreceram, que esta corrente feita de palavras me 
faz lembrar que por trás destas palavras está gente e me apetece gritar bem alto as palavras do tradicional jargão 
político: “MUNDO, VAI EM FRENTE, TENS AQUI A TUA GENTE”
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COVID 19 VS HOMEM

MARÇO 2020, PORTUGAL. 
Começamos a ter consciência, 
ALGUNS ... do quanto somos 
vulneráveis. Até aqui o homem 
era avaliado por conquistas, po-
der, estatuto…quando a nature-
za com o empurrãozinho do 
calculismo e frieza do HOMEM 
faz cair isso por terra.
A estrutura, apesar da evolução 
do homem, levava a pensar que 
se vivia numa sociedade cordial. 
Se surgisse uma guerra estaría-
mos preparados com submari-
nos,  aviões,  uniões com a 
ONU.....ironia....ela estourou....
de uma forma letal, controlada 
por quem a infringiu, num con-
junto de interesses, onde mais 
doi, no económico, à vista de 
todos, onde estamos de pés e 

mãos atadas....onde nos cabe 
uma tarefa simples para que 
não se propague....ficar em casa, 
estancar esta pandemia, e po-
dermos voltar a ripostar.. .
VIVER!!
Em tempos foi pedido a nossos 
avós e pais que travassem uma 
guerra mais uma vez de interes-
ses, mas com armas e a vida, al-
go palpável, um inimigo declara-
do, que com muitos anos, vidas 
perdidas, sequelas eternas, te-
ve fim.
Agora o que é pedido é precau-
ção, civismo, bom senso ... algo 
que parece que ao longo dos 
tempos se perdeu com outros 
valores....cada um pensa no pró-
prio umbigo, não pensa em 
quem por infortúnio lida com 
ele no dia-a-dia, que tem família 

em casa, que tem de sair para 
trabalhar para que o bem estar 
mínimo de todos nós não entre 
em colapso. Basta tu, inconse-
quente, que achas que só acon-
tece aos outros, que ainda está 
longe da tua vila, seres o fósforo 
que faz cair por terra toda uma 
cadeia de luta por um bem 
maior.
Somos um povo com historial 
de provações e grandes feitos, 
com muito menos meios do 
que nos dias de hoje, e ainda fi-
camos à espera que os outros 
façam, os outros resolvam.... 
Temos camionistas a trabalhar 
15 horas por dias, empregados 
de armazém a trabalhar 10 ho-
ras, médicos, enfermeiros a 
trabalhar sem cessar, por jura-
mento, craques de futebol con-

siderados fúteis a doar mate-
rial hospitalar que o nosso Es-
t a d o  n u n c a  t e v e  c o m o 
prioridade, talvez um TGV lhes 
forneça ar suficiente em neces-
sidade, empresas a adaptarem-
-se para produzir reforço de 
fardamento, máscaras, parti-
culares a pôr à disposição as 
suas casas nas proximidades de 
hospitais para receber quem 
foi deslocado para reforço.....e 
tu??? Que podes ficar em casa e 
vais ao centro comercial, à 
praia, não ajudas? Como diz o 
ditado português, não estor-
ves!!! Fica em casa.
Desta maneira, a sociedade in-
dividualista para onde caminhá-
vamos, dá-nos agora tempo pa-
ra pensar, “Qual o meu papel 
nisto tudo?”

Advertir para quem está a cor-
rer riscos desnecessários, 
apoiar aqueles idosos (tios, pais, 
avós) que são “velhos chatos” 
mas que nos ensinaram tudo o 
que sabemos e nesta fase estão 
expostos. A redoma onde nós 
vivemos, o individualismo, sa-
bes quem é o teu vizinho? Se 
tem mobilidade?
Todos somos bons em alguma 
coisa, que vai poder ajudar al-
guém, basta ter vontade, aí vai 
estar a diferença, aí vamos cres-
cer, aí não seremos só HOMEM 
mas sim HUMANIDADE.
Nós somos os tóxicos, e de uma 
forma vil, da NATUREZA …isto 
veio dar-nos consciência disso. 
Estamos vivos, vamos a superar, 
ao fazer a nossa parte, vamos 
vencer e aproximarmo-nos.

A fauna marítima em Veneza 
voltou onde nós invadíamos tu-
risticamente, a China não para-
va a emissão de Co2 e eles con-
seguem finalmente ver o céu.....
que no meio disto tudo se per-
ceba que dinheiro não compra 
entreajuda e boa vontade, que 
precisamos uns dos outros, que 
mesmo distantes estamos per-
to e que todo este tempo de 
quarentena faça perceber o que 
realmente necessitamos para 
viver, apesar de achar que a taxa 
de divórcios vai aumentar, mas 
que afinal os vossos filhos até 
são maravilhosos mas devemos 
dar alguma razão aos professo-
r e s  q u e  e s t ã o  c o m  e l e s 
diariamente.
SOMOS PORTUGAL, 
UNIÃO FAZ A FORÇA!!

CHARLENE SOUSA
31 ANOS – BRASIL

Covid-19 
no meu ponto de vista!

Eu como cidadã civil comum que dependo também da in-

fluência da economia do país, tenho medo do que o futuro 

pode me revelar, a incerteza da eliminação do monstro invi-

sível, até mesmo as consequências mais bruscas com aumen-

to do índice de desemprego e falências pessoais, fazendo 

assim um colapso desde a saúde física quanto financeira na 

vida de todos, para além do medo de perder a vida, nos resta 

também a incerteza e preocupação de como dar continuida-

de à mesma depois de os estragados  desta pandemia passa-

rem. Porém para além de tudo, devemos ter a consciência e 

colaborar com as boas Praticas de prevenção, fé e esperança 

pois temos como aliado o grande avanço da medicina e da 

ciência que atuam como fatores favoráveis para que juntos 

possamos vencer essa guerra.

ÁRIA TELES DE NORONHA
28 ANOS , EMPRESÁRIA , VILA FLOR

A forma como hoje vivemos sofrerá uma reinvenção. 

Se a quarta revolução industrial fundiu campos físicos, digi-

tais e biológicos sem que nenhum deles se individualize, re-

ceio bem que a teoria darwinista nos esteja a convidar para a 

consciencialização de que as guerras que travaremos serão 

de índole microscópica, de expansão e disseminação em 

massa, sob pesadas disputas bioterroristas (ou não).

De cada vez que destruímos habitats é preciso que esteja-

mos certos que se trata de mais uma frente bélica que segue 

o seu curso.

2020 marca, portanto, um ponto de viragem. 

O ponto da reinvenção.

HUDSON MENESES

TÉCNICO DE RADIOLOGIA & IMAGENS MÉDICAS. FORTALEZA-CEARÁ BRASIL - 30 ANOS

RAQUEL MENESES 

PROFESSORA UNIVERSITÁRIA - 46 ANOS - PAREDES

Verdadeiro Caos!

Nós funcionários da saúde estamos vivendo um verda- 

deiro caos, a população está em pânico e procurando as  

unidades hospitalares por qualquer motivo devido ao pânico, 

t o d a s  a s  p e s s o a s  q u e r e m  p r o t e g e r  s e u s  f a m i l i a r e s  e  

amigos, porém ainda existem pessoas que ainda não deram 

credibilidade a tal pandemia! O governo inteligentemente 

decretou o fechamento de estabelecimentos que não seja 

para a venda de produtos essenciais, mas ainda há pessoas 

teimosas que insistem em manter aberto o seu comércio 

"boteco".

Famílias ainda não tiveram a consciência de sair para fazer as 

compras somente uma pessoa, a realidade é que estamos ain-

da vendo supermercados superlotados! Transportes públi-

cos com frotas reduzida e causando uma superlotação den-

tro dos coletivos!

Tudo isso repercute em nós da área da saúde, pois quanto 

mais gente contaminada ou suspeita mais roupas e locais e 

medidas de isolamento e limpeza se é usado, vai chegar um 

momento onde tudo vai estar contaminado, roupas de prote-

ção para realização dos exames dos pacientes suspeitos ou 

contaminados passarão a ser mais difícil de conseguir, más-

caras, luvas, álcool em gel já não se encontra nas farmácias 

comuns e em nenhum outros estabelecimento que possivel-

mente vendem esses utensílios!

Não há outra solução a não ser ficar em casa!

Para manter os comércios não essenciais fechados a polícia 

precisou intervir, mesmo sob a ameaça do governo de multar 

em 50 mil reais, porque as pessoas ainda os mantinham aber-

tos. Com isso, desobediência e a falta de compromisso com a 

sociedade, todos perdem! E não terão mais ninguém para 

s o c o r r e r,  p o i s  a t é  o s  p r o f i s s i o n a i s  d a  s a ú d e  e s t ã o  s e 

contaminando!

Um dos grandes prazeres da vida passa por estar em casa 
com a família, sem stress e sem a pressão do dia-a-dia. Estou 
em casa, com a família, desde o dia 14 – um pouco mais de 
uma semana. Contudo, o stress mantém-se e a pressão 
continua.
Na verdade, esta semana foi bastante agitada. Somos ani-
mais de hábitos e esta alteração profunda das rotinas diárias 
gera uma forte necessidade de adaptação. Sou professora há 
25 anos e o contacto direto com os alunos sempre foi a parte 
mais aliciante do meu trabalho. Agora, com o ensino à distân-

cia esse contacto, essa partilha, o desafio de cada aula per-
deu-se. De repente entrei noutra realidade. Aprender a gra-
var, editar, legendar. Escrever guiões, colocar-me no lugar do 
estudante e trabalhar com muito cuidado os pontos críticos 
da matéria. Há todo um ajustamento para um novo paradig-
ma de Ensino e o aproveitar de muitas ferramentas que já 
existiam, mas que estavam completamente desaproveitadas. 
Estes tempos são difíceis e este choque difícil de gerir. Con-
tudo, a verdade é que a partir daqui o ensino nunca mais será 
o mesmo, sairemos desta crise mais ricos e capazes.

CRISTINA FREITAS

PAÇOS DE FERREIRA - CAIXEIRA - 36 ANOS
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FERNANDO SOARES
ENCENADOR - PAREDES

Por muito que quisesse dizer sobre a guerra em que estamos meti-

dos, não conseguia dizer o que o psicólogo F.Mirelli escreveu, por 

isso a ele recorro.

“Acredito que o Universo tem a sua maneira de equilibrar as coisas 

e as suas leis quando estão viradas do avesso. O momento que vive-

mos, cheio de anomalias e paradoxos, dá que pensar. Numa altura 

em que as alterações climáticas causadas por desastres ambientais 

chegaram a níveis preocupantes, primeiro a China e depois tantos 

outros países veem-se obrigados ao bloqueio. A Economia colapsa, 

mas a poluição diminui consideravelmente. O ar melhora; usam-se 

máscaras, mas respira-se. Num momento histórico em que algumas 

ideologias e políticas discriminatórias, com fortes referências a um 

passado mesquinho, estão a reativar-se em todo o planeta, chega 

um vírus que nos faz perceber que, num instante, podemos ser nós 

os discriminados, os segregados, os bloqueados na fronteira, os 

portadores de doenças. Mesmo que não tenhamos culpa disso. 

Mesmo que sejamos brancos, ocidentais e viajemos em classe exe-

cutiva. Numa sociedade fundada na produtividade e no consumo, 

em que todos nós corremos 14 horas por dia na direção não se sabe 

muito bem de quê, sem sábados nem domingos, sem feriados no 

calendário, de repente chega o “parem”. Fechados, em casa, dias e 

dias. A fazer contas com o tempo do qual perdemos o valor. Será 

que ainda sabemos o que fazer dele?

Numa altura em que o acompanhamento do crescimento dos filhos 

é, por força das circunstâncias, confiada a outras figuras e institui-

ções, o vírus fecha as escolas e obriga a encontrar outras soluções, 

a juntar a mãe e o pai com as crianças. Obriga a refazer família.

Numa dimensão em que as relações, a comunicação, a sociabilida-

de se processam principalmente no “não-espaço” do virtual, das 

redes sociais, dando-nos uma ilusão de proximidade, o vírus tolhe-

-nos a verdadeira proximidade, a real: que ninguém se toque, nada 

de beijos, nada de abraços, tudo à distância, na frieza do não con-

tacto. Até que ponto dávamos por adquiridos estes gestos e o seu 

significado?

Numa altura em que pensar no próprio umbigo se tornou regra, o 

vírus envia uma mensagem clara: a única saída possível é através da 

reciprocidade, do sentido de pertença, da comunidade, do senti-

mento de fazer parte de algo maior, de que cuidamos e que pode 

cuidar de nós. A responsabilidade partilhada, o sentir que das nos-

sas ações depende não apenas o nosso destino, mas o de todos os 

que nos rodeiam. E que dependemos das deles.

Por isso, deixemo-nos da caça às bruxas, de perguntar de quem é a 

culpa ou porque é que tudo isto aconteceu, e perguntemos antes o 

que podemos aprender com isto. Creio que temos todos muito para 

refletir e fazer. Porque para com o Universo e as suas leis, eviden-

temente, temos uma grande dívida. Explica-nos o vírus, com juros 

muito altos.”

CARMEN LLAMES
TÉCNICA DE SAÚDE  - OVIEDO - ESPANHA

Caro amigo:

Pedes-me para te contar qual a situação que vivo nesses momentos tão críticos. Como sabes, sou trabalhadora da saúde 

e trabalho com pessoas idosas. Nestes dias não podemos sair de casa. O estado de “alarma” que abrange toda a Espanha 

tem-nos confinados na tentativa de conter a expansão do vírus, para ganhar tempo para que hospitais e centros de saúde 

possam atender os doentes que vão chegando num ritmo incessante, que entre todos devemos ajudar a parar.

Hoje mesmo foi-nos comunicado que os quinze dias iniciais foram prorrogados por mais quinze dias, pondo à prova a nossa 

capacidade de resistência psicológica a uma nova situação para todos os cidadãos que nunca conheceram algo que “po-

dría” ser semelhante a uma guerra em que o inimigo é “invisible” como as suas armas de destruição massiva.

A minha família fica em casa “y yo sigo” trabalhando como em qualquer outro dia, assumindo a responsabilidade que o meu 

trabalho implica. Faço-o preocupada, com todas as precauções, pondo à prova a minha vocação e dedicação ao de serviço 

e sem me esquecer nunca que, neste caso, o interesse geral coincide totalmente com o particular, porque todos queremos 

derrotar o vírus.

Quando “traspasso” a porta do lar de idosos e me encontro com aqueles que estão isolados e não podem receber visitas 

dos seus familiares porque está proibido o contato físico com eles, sinto a sua dor, a de todos.

Eu sempre disse que as pessoas, como eu, que os cuidam, são a sua referência, mas agora somos muito mais, porque não 

apenas nos preocupamos com seu bem-estar, por estar ao seu lado, também lutamos pela sua vida. É, nestes momentos de 

crise, de incerteza, medo e tristeza, quando a união de todos nos torna mais fortes.

Agora, mais do que nunca, a solidariedade, a comunicação, a compreensão de tudo é mais importante do que nunca. Não 

existe nada para além da existência de um inimigo comum e todos estamos do mesmo lado da “trincheira”.

Temos que nos consciencializar de que hoje, mais do que nunca, o trabalho de todos é cumprir as normas que as autorida-

des de saúde determinam; é a única maneira de vencer um malvado microscópico em tamanho, mas gigante no seu poder 

de causar “daño”.

Pelos nossos familiares, amigos, “compañeros”, por toda a humanidade e porque “todos son nosotros”.

!Força, ânimo e esperança!

PUB

RICARDO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO - REBORDOSA

Por estes dias, quando o sol se despede no horizonte, e cai a noite, ouço a música que me faz voar desta quarentena a que 

todos nós fomos sujeitos: “I Want To Hold Your Hand” - The Beatles.

Só me apetece tocar, sentir, amar, respirar afectos pelos poros. 

E de repente, abdicamos disso tudo. 

Neste período de distanciamento social, perdemos alguns direitos que nós damos por simplesmente adquiridos, recordo 

agora a pergunta mais desconcertante que já alguma vez me foi colocada: que direito fundamental é mais importante, a 

vida ou a liberdade?

Julguei eu que a vida era o bem mais precioso!

O meu professor da cadeira de Direito Constitucional esclareceu-me que a vida sem liberdade não faz sentido.

Agora volto a colocar esta mesma questão, o que é mais importante para nós a vida ou a liberdade?!

Prescindimos nós todos da nossa liberdade para ganhar o direito à vida, continuar a viver juntos dos nossos familiares e 

amigos ou abdicamos da nossa preciosa vida para gozar do nosso direito fundamental da liberdade, ser livre para sair por 

aí fora!

Entretanto acredito que natureza fará o seu percurso, mas até lá cabe a cada um de nós fazer a opção. Já fiz a minha e tu?!

Não te esqueças que não estás só! Não és o único a sofrer dentro de quatro paredes, mesmo ao teu lado o vizinho tem as 

mesmas angústias, pensa o mesmo que tu.

É difícil mas juntos conseguiremos…
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MARIA JÚLIA BOTELHO  

77 ANOS - PROFESSORA APOSENTADA - LISBOA

Hoje é Domingo dia 22 março...início de Primavera. Se-
ria bela se a Mãe Natureza nos devolvesse a alegria que 
tanto ansiamos ... como é possível este pesadelo em 
que todos mergulhamos provocado por este clandesti-
no tão miserável que não se deixa apanhar e faz andar 
todo o Mundo numa roda viva numa tortura ceifando 
vidas? Que se passa? O Homem tão inteligente, tão tra-
balhador e ainda não descobriu que nada somos neste 
mundo?
Basta um sopro e tombamos, sucumbimos sem mais 

lágrimas nem lamentos. Lembremo-nos que Deus exis-
te e que espera sejamos agradecidos e o incomodemos 
continuamente pedindo Lhe nos livre deste mal que 
avassala a Humanidade agora que estamos unidos 
mundialmente na luta pelo mesmo: SAÚDE.
Oxalá nós próprios com todos vós, consigamos daqui a 
alguns meses abraçarmo-nos cantando hinos de ale-
gria e agradecimento ao Senhor e a todos os trabalha-
dores da Saúde que, exaustos, lutam para bem de todos 
vencendo aquele horrível Coronavírus.

RICARDO QUINTAS

AUDITOR DE JUSTIÇA - 26 ANOS - COIMBRA 

Parecemos diluídos num filme orquestrado a duas mãos por Kafka e Camus. 
Por um lado, acordamos numa perplexa e intrigante forma de estar, quase co-
mo num corpo metamorfoseado em «A Metamorfose», e, por outro, sentimo-
-nos num enredo de lento e gradual progresso até culminar num desafio de 
sobrevivência e resiliência como n’«A Peste». Contudo, a vida em isolamento 
ou em quarentena não tem de significar necessariamente distanciamento e 
atomização do indivíduo. Aliás, tenho intensificado o contacto com família e 
amigos, ainda que telefonicamente ou pelas redes sociais. Fiz questão até de 
desafiar um dos meus amigos a fazer videochamada comigo todos os dias para 
que brindemos, com moderação. Também aproveito os dias para ler mais 
umas páginas do livro que tinha em stand-by. Se possível, vejo um filme que 
ainda não tenha visto. Ainda assim, tento manter o mesmo rigor e os mesmos 
horários dos dias de trabalho, não obstante o espaço físico convidar o mais das 
vezes para repousar e relaxar. Tento também que seja um tempo de renova-
ção interior, apesar do dia-a-dia rotineiro e de estar «encerrado» em quatro 
paredes, apenas com saídas esporádicas à farmácia e supermercado. E acre-
dito que seja através dessa renovação interior, com fé, convicção e esperança, 
que cada um de nós poderá melhor sobressair a este momento.

MARINA FERREIRA SILVA  

PSICÓLOGA - PAREDES

Não seremos mais os mesmos! E ainda bem!

Vivemos um momento de imensa fragilidade e as circunstâncias são o que são, 
inegavelmente difíceis. Ainda assim, gostaria de os convidar a fazer uma pe-
quena (grande) reflexão interior.
É tempo de parar e de aproveitar de verdade esta pausa, para nos voltarmos 
para aquilo que realmente importa. Somos chamados a olhar para dentro de 
nós mesmos, para o que somos e, invariavelmente, para o que desejávamos 
ser. Permitam-se pensar: Quantas vezes saímos vitoriosos, mais fortes e revi-
gorados após um episódio ou uma vivência menos boa? Quantas vezes retirá-
mos uma verdadeira lição de alguma experiência difícil de ultrapassar, que nos 
deixou magoados, frustrados ou com medo? Quantas vezes?
Estou certa de que imensas!
Toda a crise, seja de que ordem for, é como que um trampolim que nos impul-
siona para a frente e nos eleva a uma mudança intencional e, por consequên-
cia, a evolução pessoal. A crise é a base do crescimento! Instiga-nos a procurar 
saídas, aguça-nos a criatividade e provoca mudança.
Crise é o que estamos a viver!
Permitam-se, assim, viver este tempo de recolhimento com serenidade, abra-
çando este desafio de crescimento individual - para que, no final, possam olhar 
para trás e sentir que saíram a ganhar. ‘
Enquanto uns preferem chorar, outros preferem vender lenços.’
Qual será a vossa escolha?

GRAÇA ANDRADE

ADMINISTRATIVA - PAREDES

MARIA LEONOR BARROCA 

11 ANOS ESTUDANTE PAREDES

A mudança…

O mundo abrandou enquanto a terra continua a uma 
velocidade vertiginosa, escuta-se mais no silêncio das 
ruas, escutam-se mais os sentimentos e compreendem-
-se melhor os olhares…  É como se as pessoas tivessem 
desenvolvido uma certa telepatia, estamos mais unidos 
apesar do isolamento e do distanciamento social, esta- 

 

mos mais humanos; a nossa fragilidade fez-nos colocar tudo 
em perspetiva… as pessoas voltaram a ser pessoas, familia-
res, amigos, conhecidos, não apenas números, seres huma-
nos que se revelam extraordinários e que nos fazem ter es-
perança num amanhã melhor. 
Obrigada.

O surgimento do Coronavírus está a afetar o Mundo e as 

medidas tomadas para evitar a propagação desta maldita 

e invisível doença estão a alterar a vida das pessoas.

O meu dia-a-dia era feito de rotinas: todos os dias ia para 

a escola e convivia com os meus amigos e professores; 

frequentava todas as semanas aulas de ballet e contava 

com a visita semanal da minha madrinha e dos meus pri-

mos… Tudo isto foi alterado por completo!

 A minha escola encerrou e tenho de ficar em casa de for-

ma a resguardar-me desta doença. 

O ecrã do meu computador substituiu a minha sala de au-

la! Todos os dias, acordo ligeiramente mais tarde e depois 

de me arranjar e tomar o pequeno almoço, sento-me em 

frente ao computador para ter aulas, onde interajo com 

os meu professores e amigos, o que é melhor do que não 

os ver!  Pelo que tenho lido, o Coronavírus não traz só as-

petos negativos: a poluição no Mundo baixou muito!

Se me sinto assutada?

Sim, como todas as pessoas se devem sentir! 

Contudo no fundo estou tranquila, sei que esta doença é 

muito perigosa e já causou muitas mortes, mas tenho se-

guido todas as orientações que me dão e o facto de ter 

uma rotina bem diferente daquela que tinha deixa-me 

entusiasmada e acabo por esquecer um pouco esta 

situação! 

Desejo que isto passe rápido!
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SOFIA DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADA   PRAIA - CABO VERDE

O meu país, Cabo Verde, é um pequeno arquipéla-

go, composto por dez ilhas, espalhadas no oceano 

atlântico, na costa ocidental da Africa, tais quais 

dez grãozinhos de terra. 

As ilhas não foram agraciadas com riquezas mate-

riais, não têm ouro, nem diamante e nem petróleo, 

têm a paz imensa, a sua boa forma de receber e de 

acarinhar quem nelas aporta, o que localmente de-

signamos de "morabeza". 

Ao longo dos seus quinhentos anos de existência já 

enfrentaram intempéries, e os seus habitantes já 

"comeram o pão que o diabo amassou", por causa de 

longos períodos de seca e de estiagem que origina-

ram, em determinadas épocas da sua história, fo-

mes em massa, que dizimaram milhares e milhares 

de vidas. Disse o poeta que "as cabras ensinaram-

-nos a comer pedras para não pereceremos e que as 

fomes já não nos metem medo"...

Hoje, dia 24 de Março, acompanhamos o mundo 

nesta pandemia, à qual também não nos escapá-

mos. Temos registos confirmados de três doentes 

com covid 19 (dois ingleses e uma holandesa), sen-

do que um dos ingleses faleceu ontem de noite.

A sensação é estranha. É de medo. Se as cabras en-

sinaram-nos a comer pedras, ninguém nos ensinou 

a atacar este mal. O Governo de Cabo Verde, desde 

o dia 18 de Março, decretou estado de contingência 

e anunciou uma série de medidas restritivas, a que 

os cidadãos estão obrigados a acatar e para cujo in-

cumprimento temos lei de proteção civil, que prevê 

a desobediência como crime punível com pena de 

prisão. Nem toda a população está, ainda, ciente 

que só está nas nossas mãos a prevenção e só esta-

remos salvos na medida em que a prevenção poder 

nos salvar. Não temos riquezas materiais por isso 

também não tema um sistema sanitário e condições 

hospitalares para dar resposta a uma pandemia 

desta gravidade. As nossas riquezas, a paz e a mora-

beza, não nos chegam para enfrentar esse mal. O 

medo e a incerteza que invadem as nossas almas 

têm como alento a fé grande de voltarmos a disfru-

tar das nossas praias bonitas, do som das nossas 

violas, prontas a receber todos aqueles que nos 

queiram visitar.

Um abraço solidário daqui das ilhas crioulas para 

todas as nações. 

JOSÉ AUGUSTO GARCEZ
REFORMADO PAREDES

Cumprindo o estipulado pelo Governo e pela Direção Ge-
ral de Saúde, cá me encontro na minha residência de qua-
rentena e a tentar só sair de casa para as coisas estrita-
mente necessárias.
Ainda não precisei de sair de casa para passear o aspirador, 
enganando as autoridades dizendo que ando a passear o 
cão, felizmente ainda não cheguei a esse ponto. Já peguei 
no aspirador sim, mas para aspirar a casa e ajudar a minha 
esposa nas tarefas domésticas, uma vez que a minha em-
pregada também está em casa a cumprir a quarentena.
Além das tarefas domésticas, também descobri um passa-
tempo que já não me lembrava de fazer: descobrir as sete 
diferenças nas mesmas imagens, fazer o passatempo da 
sopa de letras e também ler alguns livros que tinha em 
atraso, ver alguns programas de televisão, principalmente 
estar atento às noticias mais importantes deste estado de 
emergência.
Por fim esperar que esta crise passe e dentro em breve 
possa novamente abraçar os meus familiares e amigos, 
principalmente os meus netos que ainda gostam que pe-
gue neles ao colo e de que eu já começo a ter saudades. 
Faço votos para que esta crise passe o mais depressa pos-
sível, o que se Deus quiser irá acontecer.
Para terminar um pedido do meu neto de 5 anos: Pedir à 
árvore dos desejos para que acabe com o vírus.

ANA ISABEL BAPTISTA
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA  - PENAFIEL

É certo, que esta pandemia do coronavírus mais concreta-

mente o covid-19 tem criado um ambiente de horror na 

nossa sociedade, coisa nunca antes vista na era contempo-

rânea! Eu como estudante universitária tenho vindo a 

sentir desde algum tempo este isolamento, tendo aulas 

através de videoconferência e estando assim confinada ao 

espaço domiciliário, deste modo dando um contributo es-

sencial para a diminuição desta pandemia, apesar desta 

situação estar a limitar o meu raio de ação, é, pois, necessá-

rio. Este é o momento de sermos todos um, e como tal te-

mos que contribuir para que esta situação seja erradicada 

o mais rápido possível para regressarmos à normalidade 

de podermos manter uma relação normal com a 

comunidade! 

GONÇALO RIBEIRO

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - 21 ANOS - PAREDES

Humanos,

Eu sou o monstro que veio de longe

Vim tapar o sol e deixar a minha sombra

que o amor

Do que ouvi dizer,

E já foi por muitos que o ouvi dizer,

Quando a luz se vai ele foge.

 Humanos,

Eu sou o monstro que veio de longe

Vim tapar o sol e deixar a noite

que o amor

Do que ouvi dizer,

E já foi por muitos que o ouvi dizer,

Se ficar a noite tem os dias contados.

 

Humanos,

Eu sou o monstro que veio de longe

Vim tapar o sol e deixar o escuro

que o amor

Do que ouvi dizer,

E já foi por muitos que o ouvi dizer,

Precisa da luz para ter futuro.

Mas monstro,

Eu sei o que tu queres fazer,

E ainda assim eu vejo a luz e nego a escuridão,

Vejo clara a esperança no raiar do sol,

E o brilho nos olhos dos que amo,

Que já derrotamos inimigos mais poderosos e mais valentes

Do que a noite deste monstro tamanho

E se um dia nos quiseres levar contigo

Para o teu mundo de tamanha escuridão,

Primeiro tens de pintar de negro

As batas dos anjos desta nação.
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DIANA WANTRUCH   
ESTUDANTE POLACA EM MOBILIDADE – 23 ANOS – PORTO/VARSÓVIA

Sou uma estudante da Polónia. Voltei ao Porto para fa-

zer um estágio, digo voltei porque antes realizava aqui 

o programa de Erasmus+ e fiquei apaixonada pelos en-

cantos da Cidade Invicta e hospitalidade dos seus mo-

radores. Sendo uma estudante da língua e cultura por-

tuguesa via esta mobilidade como uma grande chance 

para desenvolver as minhas capacidades linguísticas e 

me orientar no mercado de trabalho em Portugal. Infe-

lizmente, uma nova doença que apavora o mundo intei-

ro atrapalhou os meus planos. O meu trabalho exigia 

muito contato interpessoal que nesta realidade seria 

difícil ou quase impossível. Mesmo que as primeiras 

informações sobre o coronavírus tenham aparecido já 

em dezembro, não se esperava naquele momento que 

o novo vírus ia paralizar a vida quotidiana de todos. Em 

Portugal os primeiros casos de coronavírus aparece-

ram em 2 de março, na Polónia dois dias depois. No en-

tanto, parecia que a atitude dos polacos a prevenção se 

diferencia bastante daquela que encontrei no começo 

de março em Portugal. Alguns dos motivos são eviden-

temente as diferenças culturais. O que por exemplo era 

muito visível para mim eram as pessoas idosas que ape-

sar do perigo de ficarem contaminadas saíam para to-

mar café nas cafeterias, enquanto na Polónia mesmo 

nos tempos sem pandemia, a cultura de tomar café da 

manhã fora de casa é muito mais rara.

 Apesar de que na Polónia  havia menos casos de pes-

soas infectadas, ainda assim havia uma grande atmos-

fera de pânico, muito maior do que no Porto que é uma 

das cidades mais preocupantes quanto à quantidade 

das pessoas infectadas em Portugal. Na Polónia as au-

toridades reagiram rápido. Já no dia 10 de março rece-

bi a informação da minha reitoria que as aulas na uni-

versidade estão canceladas. As pessoas foram obriga-

das a estudar e trabalhar de casa. Consequentemente, 

fecharam as escolas, teatros, bibliotecas etc. O que lo-

go depois aconteceu também em Portugal.

O Porto é uma cidade turística, é também um lugar on-

de várias pessoas decidem realizar as suas mobilida-

des. Alguns deles decidiram voltar aos seus países, mas 

a grande parte das pessoas que eu conheço decidiu fi-

car. Agora quando estou vendo as fotos das ruas vazias 

tanto do meu país como em Porugal não sinto medo. 

Sinto orgulho e esperança que nesta situação difícil to-

dos conseguimos nos reunir e cooperar e desde que 

aguentemos um pouco mais e continuemos nos com-

portar de maneira responsável, logo a situação vai se 

acalmar.

EURICO COUTO
TREINADOR DE FUTEBOL - PAREDES

Epidemia da resiliência e esperança no “vai ficar tudo bem “.

É uma situação de extrema dificuldade ninguém espera que as pessoas façam tudo bem, a complexidade exige 

muito de nós de uma só vez, gerir crianças, trabalho à distância, o medo, a falta de convívio, a angústia de possível 

perda/infecção e outras situações particulares de cada um. Todos vamos falhar e é importante que sejamos tole-

rantes a isso, e que ninguém se esqueça que o mundo é de todos. 

Olhem para esta tragédia como oportunidade de fortalecer laços, enriquecer o conhecimento e alimentar a auto-

disciplina e humildade no tão pouco que nos é pedido #ficaremcasa# ,somos a solução mais fácil de um problema 

tão complexo e grave.  O meu dia a dia tem como essencial manter rotinas dentro do contexto de isolamento, 

grande parte do dia é dedicado ao trabalho “pc”, análise de equipas e visualização de jogos, criar planos individuais 

dos jogadores, avaliação dos alunos  e preparação de aulas para o “3º Período “.

Depois fazer algo que gosto: ler, ver um filme ou conferências, treinar  e  ligar me aos outros através de vídeo cha-

madas (amigos, família, namorada ), é para mim fundamental este contacto à distância com os outros para fugirmos 

à angústia e tristeza do momento e potencia o “vai ficar tudo bem “ .

AFONSO RIBEIRO 
16 ANOS - PAREDES

Esta quarentena

Que de casa ela não passa

Que eu não passo desta casa

Deste espaço, deste paçso

Tão real sem ser real de seu nome 

Por uma coroa sem igual 

Que não nos vai levar ao trono 

Para evitar esse sono tão banal

Não fosse este Portugal 

País de descobridores, 

poetas e trovadores

Agora sem voz/vós 

Pela máscara que nós 

Usamos para proteger 

e o que temos para dizer 

Pode ser dito

Só não pode noutro sítio 

Não nos tivessem descoberto

Agora em casa 

Mas se algo nos ameaça 

É inteligente 

A nossa nação valente 

Obter o pensamento 

Que vale a pena. 

LUCIANA RIBEIRO 
DIRETORA TÉCNICA EMAÚS - PAREDES - 39/40 ANOS

Coincidências do número quarenta:

Estou de quarentena, no ano de 2020 (20+20=40), no mês da quaresma, 

próximo ao meu quadragésimo aniversário!

Num site relacionado com "numerologia" li que o número quarenta está 

presente durante os momentos de tomada de introspeção e de tomada de 

decisão, momentos estes que nos ajudam a recuperar a força interior e a 

encontrar nova inspiração para apoiar ambos os mundos: o interior e o que 

se encontra ao nosso redor.

Até ao presente dia ainda só descobri a falta de um abraço, a falta de um 

toque, a falta de um sorriso livre de preocupação e cautela.. e ainda que, o 

"lema" é todos juntos, mas separados, vai correr tudo bem.
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JOÃO CAETANO   
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO   COIMBRA

Mudar de vida

É um facto que a pandemia da COVID-19 apanhou a maior parte dos países desprevenidos. Países pobres sempre ti-

veram pandemias graves, mas os países desenvolvidos pareciam estar acima dessa ameaça. De repente, percebemos 

a fragilidade não só dos Estados, mas das pessoas, para aceitarem uma realidade que julgavam impossível. Ora, quando 

o impossível acontece, é o fim. Neste caso, é o fim de um tempo e o início de outro. Mas será que estamos preparados? 

Não se trata de regressar a uma normalidade antiga, mas a uma nova normalidade. Como queremos viver? A pandemia 

surge num contexto político e social marcado pela busca desenfreada do interesse próprio em detrimento do interesse 

geral. Dizemos agora que a vida é um bem muito importante e esperamos que médicos e enfermeiros nos salvem, mas 

ainda há poucas semanas defendíamos que é legítimo matar num hospital, em nome da dignidade humana. Agora 

choca-nos que em Espanha e Itália “velhos” de mais de 60 anos sejam deixados de lado, porque não há ventiladores 

para eles, mas, afinal, que prioridades políticas estabelecemos no passado recente? O tempo novo que já começámos 

a viver não tem necessariamente de ser melhor do que o anterior, mas pode ser, desde que queiramos mudar de vida e 

instaurar uma cultura de esperança. Que este tempo difícil sirva para esse discernimento e tenhamos uma ação 

consequente.

CAROLINA SERRA  
22 ANOS ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA SEIA

Como jovem de 22 anos que sou, olho para o que 

está a acontecer de várias perspetivas. Há uma que 

todos conhecemos: aquela que os media e as esta-

tísticas nos mostram. Vivemos tempos assustado-

res e a verdade é que ninguém estava preparado, 

talvez por vivermos na premissa do “só acontece 

aos outros”. 

Uma outra perspetiva é aquela que nos dá conta co-

mo somos eternos insatisfeitos. 

Nunca estamos bem, daí a popular expressão “só 

queremos o que não temos”. Sabemos que somos 

pássaros livres, mas não conhecemos a sensação do 

que é estar preso numa gaiola. Porque nos custa 

tanto parar? Se calhar nunca fomos ensinados a tal. 

O ritmo alucinante a que estamos habituados desde 

pequenos, deixa-nos agora à toa perante a necessi-

dade de parar. O parar tornou-se um “sacrifício” tal, 

que tendemos a nomear um culpado para tudo, um 

bode expiatório para descarregar os nossos medos 

e inseguranças para atenuar a real gravidade da si-

tuação. O que nos esquecemos é que, na equação, 

nós também fazemos número e que a culpa muitas 

vezes parte de nós por não cumprirmos aquilo que 

nos pedem.

Imaginemos agora aqueles casos de pessoas que 

passam 24h sob 24h sem acesso a tecnologias ou 

pensemos naqueles que, não sabendo ler nem es-

crever, não conseguem ocupar o seu tempo nessas 

atividades e pensemos também naqueles que não 

têm companhia humana para os distrair. Vivemos 

cheios de conforto e de comodidades e simples-

mente não o sabemos valorizar. 

A resistência de muitos jovens em acreditar na gra-

vidade da situação que atravessamos desde o pri-

meiro momento em que se falou na pandemia, acre-

dito dever-se ao hábito de vermos sempre o copo 

meio cheio. Mas não podemos esquecer, porém, 

outra característica muito forte comum a todos 

nós: a capacidade de adaptação.  Esta revela-se pela 

rápida transformação de uns hábitos para outros, 

que os tempos exigem: exercício físico em casa, au-

las on-line, chamadas em vídeo conferência como 

se de verdadeiros “cafés” virtuais se tratassem. 

Cabe-nos, por isso, a nós jovens ensinar e dar o 

exemplo aos mais velhos, mostrando-lhes um cami-

nho mais seguro para que todos possamos viver em 

comunidade. 

Vivemos num tempo de liberdade condicionada. 

Antes, não havia gaiola. Agora há uma, mas com a 

porta entreaberta.

RICARDO LEITE  
23 ANOS - ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - OVAR

Bastou uma semana e tudo mudou, de um vírus lon-

gínquo e uma ameaça (que parecia) distante passá-

mos a viver numa sociedade induzida em coma pelo 

estado de calamidade declarado no passado dia 17 

de Março. Em Ovar, o contágio tornou-se comunitá-

rio, encerraram-se os negócios e com eles a norma-

lidade do quotidiano, do pequeno café à loja de fer-

ragens, tudo fechou e as instruções foram claras, 

ficar em casa e adotar o tão falado “distanciamento 

social”. 

As ruas ficaram vazias e tudo parou, e o que deixou 

de aqui parar foram os comboios, o mundo presen-

teava Ovar com um paradoxo repleto de ironia. 

Fronteiras fecharam e as famílias fecharam-se nas 

suas casas.

Uma semana passou e a rotina é agora completa-

mente diferente do que era há pouco mais de uma 

semana, o movimento acabou para que não fosse 

esse mesmo movimento o nosso fim, para impedir 

que fosse o catalisador desta praga que assola o 

mundo e que veio mostrar a todos, dos mais velhos 

aos mais novos, uma nova realidade que nenhum de 

nós conhecera até agora e que jamais esquecerá.

O pior parece-me não ser o difícil presente, de dis-

tanciamento e receio, mas sim o futuro que nos é 

desconhecido, o amanhã será certamente igual, es-

se amanhã que tanto queremos ver na esperança de 

trazer um novo dia sem a maleita do momento, mas 

o fim desta peste irá trazer o inicio de algo quiçá 

bem mais destrutivo pois isto veio demonstrar as 

debilidades de um sistema que nunca equacionou 

uma realidade destas e que não estará certamente 

preparado para as consequências da mesma.

Infetados e mortos serão manchetes do passado e 

no seu lugar iremos ler desemprego, bolsas e 

“crashes”, a segunda onda desta pandemia. O pre-

sente é complicado mas algo me diz, infelizmente, 

que o mais difícil ainda está para vir, e que a “guerra” 

como tanto gostam de chamar (comparando este 

momento difícil mas ainda prospero a algo destruti-

vo e horrendo como uma guerra), essa ainda nem 

começou.

As “batalhas” de hoje são nos hospitais e à socieda-

de pede-se somente um minúsculo sacrifício, ficar 

em casa. As “batalhas” do futuro serão de todos e 

todos participaremos nelas até que, como sempre, 

a humanidade dê a volta por cima. Vivemos num 

tempo em que paradigmas serão quebrados, resta 

agora saber qual será o próximo a ser erguido.

VÂNIA AGUDO   
29 ANOS - INGLATERRA

Embora o número de casos no Reino Unido seja 3 vezes maior que em 

Portugal, as diferenças reais no comportamento social só começaram 

nesta semana. Na semana passada, todas as vezes que eu saía para 

comprar alimentos, via as ruas cheias de pessoas, todas as lojas abertas 

e sem preocupações com o distanciamento social.

Eu diria que o Reino Unido começou duas semanas depois, em compa-

ração, a ser mais rigoroso com a higiene, distanciamento e quarentena. 

Até domingo, éramos aconselhados a ficar em casa e a manter as ativi-

dades sociais no mínimo; nesta semana, todas as lojas e eventos sociais 

não essenciais foram fechados e/ou proibidos oficialmente.

Obviamente, como no resto do mundo, coisas como papel higiénico, de-

sinfetante para as mãos, máscaras cirúrgicas e luvas foram esgotadas na 

maioria dos lugares, mas ainda encontraríamos algumas se visitássemos 

mais de um lugar. Esta semana, isso também mudou para pior.

Alguns supermercados têm uma “hora de prata”, destinada às pessoas 

idosas em que  só elas têm permissão para comprar os seus produtos 

com toda a ajuda que podem obter da equipa da loja.

As escolas e o berçário ainda estão abertos com medidas extras de hi-

giene apenas para filhos de quem seja qualificado como trabalhadores-

-chave, como médicos, enfermeiros, todos que trabalham em super-

mercados, correios etc. que não têm outra opção.

As pessoas não pareciam preocupadas até agora, mas com a contagem 

de mortes a subir de 0 para 422 em apenas 20 dias, diria que o verda-

deiro pânico começou agora.

PEDRO FLORES   
47 ANOS, PROFESSOR, PAREDES

Confuso e inseguro, num estado nostálgico profundo. Mas no silêncio, 

guardando algumas lágrimas, feliz por ver os que amo bem.

CLÁUDIA DURÃES   
15 ANOS, ESTUDANTE, PAREDES

Neste momento, estamos a viver dias difíceis. Houve muitas altera-

ções, não saio de casa há mais de uma semana e todo o trabalho escolar, 

conversas com os professores e colegas tem sido por email ou outra via 

de comunicação. Estou distante dos avós, tios e primos. Sinto falta do 

convívio com amigos, professores e familiares, de passear e ver pes-

soas. Espero que rapidamente volte tudo ao normal e que possamos 

voltar a estar todos juntos, mas para isso é necessário que todos con-

tribuam e obedeçam aos conselhos e regras que vão sendo impostos. 

NUNO OLIVEIRA  
16 ANOS, ESTUDANTE, PAREDES

Vivemos tempos difíceis. O surto de covid-19 veio trazer a Portugal e 

ao Mundo uma enorme insegurança e uma verdadeira alteração no 

nosso quotidiano. Para mim não foi diferente! Contacto os professores 

e amigos pelo computador e já tenho saudades de jogar basket nos in-

tervalos. O meu papel é fazer com que o novo sistema de ensino funcio-

ne e para tal, realizo todas as tarefas propostas. Também tenho cum-

prido todas as recomendações, pois só assim conseguiremos travar a 

propagação do vírus. É também tempo de esperança e já conto os dias 

para poder voltar à normalidade. Até lá farei o que esperam de mim.
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DIANA CATARINA FERREIRA REIS   
15 ANOS; PAREDES; ESTUDANTE

Bom vou ser bem direta, eu penso que posso dizer que 

nunca ninguém está preparado para um acontecimento 

deste tipo, a primeiro plano nós achávamos que era uma 

simples gripe que vai passar rápido. Com algum tempo 

descobrimos que não é, é muito mais do que alguma vez 

podíamos imaginar. Para mim o principal problema deste 

vírus é que há muitas pessoas que pensam que nada lhes 

vai acontecer e isso obviamente é um fator que ajuda a sua 

propagação, acima de tudo devemos ter um pouco de 

consciência. Não é o momento para sermos egoístas por 

exemplo: acabar com o estoque de papel higiénico. 

A longo prazo vejo o “corona vírus” como algo que real-

mente nos vai marcar a todos como seres humanos e vai 

estar nos livros de história. Mas penso que sim vamos ul-

trapassar isto, também penso que nos vai dar uma maior 

noção do que é o mundo e nem sempre tudo é cor de rosa, 

vai ajudar a diminuir a poluição, vai nos ligar às nossas fa-

mílias e ajudar-nos a perceber que às vezes as coisas mais 

pequenas e simples são as mais importantes. 

Para concluir fiquem em casa “aos nossos avós pediram-

-lhes que fossem à guerra a nós pediram-nos que ficásse-

mos em casa”. Também agradeçam aos médicos que estão 

a dar a vida por nós eles merecem todo o respeito e adora-

ção, eles são os verdadeiros heróis sem capas, pois não 

precisam de uma para o demonstrarem. 

 ABÍLIO ALVES   
BAIÃO, ESTUDANTE NO ISCE DOURO

Estes últimos dias, tornaram-se longos, muito longos. 

Cumpro o isolamento eu e a minha filha temos momen-

tos de descontração e divertimento e outros de nostal-

gia. As notícias são cada vez mais assustadoras e todos 

queremos que passe rápido, para termos melhores dias.  

Fico revoltado com a falta de civismo que se tem notado 

em imagens que são partilhadas. Se todos cumprissem o 

isolamento talvez a nossa curva parasse de crescer da 

forma a que temos assistido.

A falta de consciência leva-nos a temer o futuro, não vai 

ser fácil...

OFÉLIA CORREIA  

PROFESSORA, PAREDES

Como estou a viver este momento? Bem, se a pandemia 

vai atingir um pico, eu estou a viver o meu pico - tenho 

uma irmã e um cunhado médicos e uma filha que traba-

lha numa empresa que fornece material hospitalar e 

nesta altura funciona em pleno. A filha não pode fazer 

teletrabalho. Como me sinto? O que acham? 

Por outro lado, sou uma pessoa positiva, confiante. 

Quero ter a força para acreditar que eles vão sair bem 

desta situação, e quero que todos nós tenhamos a força 

e a coragem para acreditar que, juntos, vamos sair "em 

beleza" desta demoníaca pandemia. E que virá o tempo 

em que contaremos esta história como uma arriscada 

aventura que vivemos sem que nos fosse perguntado se 

queríamos. É o que me apraz dizer nesta altura.  Um 

abraço solidário 

PEDRO GONÇALVES   
MATOSINHOS, PROFESSOR NA ES PAREDES

"Nunca fizeram tanto sentido as palavras... vive 

um dia de cada vez... que a tormenta passe... e que 

chegue a bonança... unidos (mas o mais afastados 

possível) VENCEREMOS!!!"

ALINE MORAES
16 ANOS; ESTUDANTE; PAREDES

Estamos a viver um momento de tensão, pois não 

sabemos até quando isso vai durar e a sombra da 

incerteza me assusta, é difícil para uma pessoa 

ativa que de uma hora para outra tem que ficar em 

casa. Também devemos tirar as coisas boas dessa 

situação, agora mais que nunca temos tempo para 

ver pequenos detalhes que no dia a dia nem nos 

apercebemos, vamos ter esperança que tudo isso 

vai acabar e quero acreditar que isso vai nos tor-

nar pessoas melhores e unidas. 

MÁRIO VIEIRA
PROFESSOR NA ES PAREDES

Estou a tentar manter a sanidade mental!

Para além de estar a cumprir o meu horário letivo, 

por teletrabalho (recorrendo ao contacto em 

tempo real com os alunos das minha turmas, nos 

horários das discipinas que leciono, através de 

uma plataforma online que o permite fazer - O 

DISCORD), também estou a dar apoio aos traba-

lhos que diariamente surgem na caixa de email do 

meu filho mais novo que frequenta o 8º ano e a 

realizar algumas tarefas domésticas.

No entanto, o que mais me preocupa é o facto da 

minha esposa trabalhar numa agência bancária, 

tendo de se deslocar diariamente para o seu local 

de trabalho, numa zona onde existem vários casos 

confirmados da doença, onde continua em con-

tacto direto com diversas pessoas, a maioria das 

quais continua a pensar que "isto" é apenas uma 

"gripezinha". Os portadores desta "mentalidade 

irracional", deslocam-se amiúde para as agências 

bancárias, e para outros locais, por motivos ver-

dadeiramente fúteis. 

Como me sinto? Apreensivo e muito preocupado. 

Com receio que o SARS COV-2 me entre pela por-

ta dentro, sem pedir licença. Como um ladrão fur-

tivo. Um ladrão que nos possa roubar o que de 

mais precioso temos -  A saúde, e quiçá, a Vida.

Como reajo? Seguindo os conselhos das autorida-

des competentes. Mas acima de tudo, rezando. 

Sempre com fé em DEUS e acreditando que este 

pesadelo irá terminar rapidamente. Acreditando 

que iremos vencer mais esta provação e que um 

dia poderemos contar aos nossos netos a epopeia 

de mais uma vitória conseguida.  Vitória contra 

este inimigo mortífero e invisível à vista desarma-

da, que em poucos meses conseguiu colocar toda 

a humanidade de joelhos.

Sim, estou a tentar manter a sanidade mental... 

será que vou conseguir?!

Forte abraço, se bem que virtual, para todos, cora-

gem e tentem proteger-se. Com a graça de  Deus 

conseguiremos vencer esta pandemia. 

DIOGO SILVA   
21 ANOS - LOUSADA - ESTUDANTE NO ISCE DOURO

O que está a acontecer na atualidade é muito desagradável, pessoas 

são obrigadas a ficar em casa sem estar com as pessoas que mais gos-

tam, mas eu respeito porque se ficarmos em casa as possibilidades do 

covid-19 se extinguir são altas por isso façam como eu fiquem em casa 

para o nosso próprio bem. 

DIOGO RIBEIRO    
17 ANOS PAREDES ESTUDANTE

Têm sido tempos difíceis os que vivemos atualmente, ninguém sabe como 

será o amanhã por isso tenho aproveitado esta quarentena para aprovei-

tar o hoje, para estar com a minha família, passar bons momentos com 

eles, como cozinhar, jogar playstation ou ainda para vermos filmes juntos. 

Contudo, muito embora tenha muito tempo livre continuo a sair da cama 

bem cedo para me poder focar em mim, para treinar, ler e ainda estudar 

todos os dias, uma vez que quero sair deste período pronto para qualquer 

difícil situação que possa surgir, uma vez que o mundo nunca mais será o 

mesmo depois desta epidemia. Acima de tudo quero que no presente tudo 

se resolva, e que juntos possamos ultrapassar este grande obstáculo.

DIOGO ROCHA    
17 ANOS, ESTUDANTE, PAREDES

Tenho como filosofia de vida ver pontos positivos em tudo o que de mal 

acontece, o COVID-19 não escapa à regra, apesar da maioria das pessoas 

achar que estar em casa é uma seca eu olho para o confinamento de uma 

outra forma. Estar em casa dá-me mais tempo para estudar, ler alguns li-

vros, ver filmes e séries, dormir mais horas do que é habitual, além de po-

der aproveitar mais tempo com a minha família. Se tivesse de classificar o 

meu confinamento diria que estou a aproveitar o tempo, com o que nor-

malmente não tenho tempo para fazer. 

ANA PINHEIRO    
PSICÓLOGA, 35 ANOS, ES PAREDES

Tive durante uns dias uma sensação de irrealidade, como se tudo fosse 

mentira… 

Percebi que estava em negação, uma fase que surge em todos os aconte-

cimentos adversos. Aceitação foi a fase seguinte: estou a vivenciar uma 

pandemia!

Reforço o meu estado emocional e desenvolvo a capacidade mais difícil 

em todos nós: a paciência!

A superação irá chegar, tenho a certeza disso!

Haverá consequências, mas isso é irrelevante porque se as experienciar é 

porque sobrevivi!

CARLOS FERNANDES 
41 ANOS, PAREDES, PROFESSOR

Angustiado, mas confiante. Vamos ficar bem.
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FÁTIMA CARDOSO  
PROFESSORA NA ES PAREDES

Tendo sido apanhada de surpresa como todos e não 

tendo sido uma boa surpresa, tendo uma mãe e um 

pai no grupo de risco, dois filhos pequenos para ge-

rir emocionalmente, um tele-trabalho que é novida-

de e ao qual me tenho que adaptar, bem como um 

conjunto de dúvidas ao qual ninguém sabe respon-

der ao certo, sobre o dia seguinte desta Catástrofe, 

quer do ponto de vista social e económico, acho que 

apesar de tudo, estou muito bem. Estou bem por-

que acredito no Homem, na sua capacidade de 

união e superação nos momentos mais difíceis e em 

particular nos Portugueses, com quase 900 anos de 

História, que se há-de traduzir em sabedoria...

Sabendo que para já a melhor maneira de estar uni-

dos é continuar separados!

Um beijo do tamanho do mundo

INÊS COSTA  
17 ANOS, PAREDES, ESTUDANTE

Os últimos dias têm sido uma montanha-russa de 

emoções. Por um lado, as noticias que chegam são 

más, na sua maioria. Por outro, sinto que, por uma 

vez, as pessoas estão realmente focadas todas no 

mesmo problema e estão a esforçar-se por o ultra-

passar juntos, o que é reconfortante. Quanto ao 

resto, tento manter-me positiva. Viver um dia de 

cada vez e estar preparada para o que tiver de mu-

dar é o mais importante neste momento. O medo 

não ajuda em nada, por isso, arranjar distrações, 

como novos hobbies, também é uma ajuda. 

ALDA RIBEIRO  
PROFESSORA, PAREDES

"Em estado de Emergência"
Vivemos em estado de emergência, sem ver o inimigo, contudo, bem identificado.
Vivemos com um medo sossegado e calmo.
Vivemos na esperança dos dias bons, com as barreiras bem altas e cerradas
Confiantes no sucesso; receosos do futuro
Orgulhosos do espírito de sacrifício comum e deveras isolados.
Mas, acima de tudo revoltados
com aqueles que se julgam heróis, desafiadores e inconscientes 
que num gesto ligeiro destroem o nosso esforço comum.
Vamos viver bem, vamos ficar bem!
Voltaremos ao bulício da cidade,
Ao barulho das vozes jovens,
Ao stress da rotina.
Vamos viver bem, vamos ficar bem!

ANA SEABRA 
ESTUDANTE

Os dias se avizinham difíceis, com o covid-19 não está a ser fácil, sou uma pessoa muito ativa para estar 
muito tempo em casa, mas tudo se resolve, estes dias estão a fazer com que dê valor às mínimas coisas, 
e aproveite mais com a minha família, com isto no futuro provavelmente vamos dar mais valor à nossa 
família, aos nossos amigos, ao simples facto de sermos livres pra sair lá fora, antes éramos uns sortudos 
e nem sabíamos. Vai tudo ficar bem. 

ROMEU ROCHA  

ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO NO ISCE DOURO

Neste momento delicado que estamos a atravessar, só querer proteger quem mais 

amamos e a nós próprios, ficando em casa, é o ato de egoísmo mais altruísta que alguma 

vez presenciei.

RITA SILVA 

17 ANOS, ESTUDANTE, PAREDES

Corona Vírus, o estranho. Estranho, porque aparece de repente, domina 

o mundo e ninguém consegue derrotá-lo. Os danos que tem causado são 

terríveis, mas gosto sempre de fazer sobressair o que também há de bom. 

E, se por um lado, foi tudo um choque, porque a minha rotina mudou mui-

to e deixei de poder fazer o que mais gostava. Por outro lado, aprendi que 

não temos tudo garantido e que devemos agradecer cada minuto com as 

pessoas que mais amamos. O futuro é incerto, e as consequências come-

çaram agora, mas só quero que acabe rápido e que “fique tudo bem”… 

SANDRA ROCHA

39 ANOS, PENAFIEL, PROFESSORA

“Como estou a viver este momento e como perspetivo o futuro?”

 Perante esta pergunta, o que me ocorre é O SILÊNCIO. Não aque-

le silêncio de quem não tem nada para dizer, nem sequer o silêncio 

de quem não encontra as palavras capazes de conter tudo o que 

tem para dizer, mas sim, o silêncio de quem reconhece que esta 

quarentena, vivida em tempo de  quaresma, o faz olhar para a vida 

valorizando o que ela tem de melhor – Amor, Saúde e Paz! Quanto 

ao resto...tudo se faz!

INÊS ALVES

16 ANOS, PAREDES, ESTUDANTE DO 11º ANO 

 "Esta situação apanhou-nos de surpresa. Agora, damos valor ao 

TANTO que tínhamos."

Num dia tudo está normal…vou à escola, estou com os meus ami-

gos e familiares, abraço, dou beijos, toco...

No outro dia parece que acordo noutro Mundo, um Mundo que 

nunca imaginei existir. 

De repente parece que tudo ficou de pernas para o ar. Já não vou 

à escola, não convivo com quem mais gosto, abraços e beijos tor-

nam-se os meus piores inimigos e não visitar os meus avós torna-

-se um ato de amor. É muito assustador admito. 

Nunca esperávamos que uma situação destas viesse a acontecer, 

apanhou-nos de surpresa. Mas já que aconteceu vamos aprender 

com isto e passar a valorizar as pequenas coisas às quais não dá-

vamos o mínimo de valor… todos aqueles abraços, passeios,  

idas ao café, risos, convívios nos intervalos e até mesmo das  

aulas… Todos nós temos saudades de tudo isso e da nossa liber-

dade. Agora percebemos o quão estas pequenas coisas são im-

portantes e, acima de tudo, o quão a família e os amigos nos fa-

zem falta. Quando tudo isto acabar tenho a certeza que vamos 

valorizar muito mais estas pequenas e insignificantes coisas. 

Agora, damos valor ao TANTO que tínhamos.

SUSANA COELHO 
PROFESSORA, PAREDES

Corona Vírus, da ficção à realidade …

Nestas últimas semanas, sinto-me a tentar sobreviver, manter a vida, a dignidade, a integridade física, 
a estabilidade emocional/sanidade mental. Mais do que por mim, pelos meus, especialmente pelas mi-
nhas duas ainda pequenas filhas…
Os acontecimentos são surreais, inimagináveis, impensáveis nesta era científico-tecnológica, suposta-
mente, tão avançada. De um dia para o outro, tudo mudou, desmoronou, sem tempo de reação, adapta-
ção e, pior, sem previsão de rumo, solução ou término. 
É assustador e indignante. No entanto, eu já percebi, eu logo fiquei em CASA, mal (nosso) é de quem 
continua a não querer perceber … 
Esta será, a conseguirmos seguir adiante, a maior lição da nossa existência, da história da humanidade.  
Parafraseando Mariza: “é preciso perder, para depois se ganhar e, mesmo sem ver, ACREDITAR”…
Lutemos, acreditemos, por nós, pelos outros, por todos, pela manutenção da espécie humana e de me-
lhores Homens! 
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JOSÉ CARLOS PINHEIRO DE SOUSA  
58 ANOS - PROFESSOR - RIO TINTO

Cumprindo as orientações de quem de direito, sem pâni-

co, mas também sem desleixo. Preocupado porque faço 

parte da população de risco, mas sereno o suficiente por 

estar a fazer o que me compete: preservar-me e garantir 

a segurança dos outros. De resto, adaptando-me às cir-

cunstâncias do teletrabalho, onde todos estamos a 

aprender com os desafios e as oportunidades. Aliás esta, 

como todas as outras crises, geram desafios e oportuni-

dades que devemos agarrar, sendo que a maior oportuni-

dade  é a de estar mais tempo com a minha família e re-

pensar a forma como vivo e como vivemos em Sociedade. 

Às vezes precisamos de viver uma crise para entender-

mos o tamanho e a importância das coisas simples.

MENESES RIBEIRO
JURISTA - PAREDES - 24 ANOS

Considero-me uma pessoa optimista e que gosta de ver o lado 
bom das coisas, de tentar retirar um lado positivo de tudo o que 
acontece, até da situação mais escura possível, quanto mais 
não seja, e não é pouco, aprendizagens.
Obviamente que o valor de uma vida humana está acima de 
tudo, e nada compensa todas estas mortes, todo este sofri-
mento, este estado de medo e insegurança. Todos estes sacri-
fícios e limitações à vida quotidiana normal. Mas quanto a isso 
a missão de cada um é simples: Seguir as recomendações das 
autoridades competentes, adoptando uma atitude preventi-
va, de respeito para com os outros, minimizando ao máximo as 
possibilidades de contágio.
De resto, resta-nos aproveitar o tal lado bom (ou menos mau) 
da questão. Costuma-se dizer que só abrimos os olhos e apren-
demos quando batemos com a cabeça, quando apanhamos um 
choque. E este vírus é um choque que nos alarmou e que nos 
relembrou da fragilidade da condição humana. É um vírus, tão 
pequeno em dimensões por sinal, que nos obrigou a parar, ou 
abrandar, as nossas vidas.
E se assim é, se paramos que seja para pensar, quer coletiva-
mente, quer individualmente.`
Que coletivamente consigamos refletir sobre o caminho 
egoísta e individualista que estamos a seguir enquanto comu-
nidade. Que percebamos que há valores muito mais importan-
tes que os materiais. Que consigamos transpor estes valores 
de união, de solidariedade, de entreajuda que a situação actual 
nos obriga para a nossa vivência diária, para a 'normalidade'... 
Pois a normalidade somos nós que a criamos , e seria tão me-
lhor termos uma normalidade com mais amor, com mais parti-
lha, com mais respeito pelo próximo…
E que individualmente aproveitemos esta pausa para perce-
ber o que realmente nos importa. Para perceber o que real-
mente queremos fazer. Para perceber o que realmente gosta-
mos, ou não gostamos. Que aproveitemos este período para 
reforçar os laços com aqueles que nos são próximos. Que nos 
conheçamos melhor a nós próprios na intimidade da solidão e 
façamos uma autoanálise sobre o caminho que temos vindo a 
traçar, para que, findo este período, abracemos a VIDA com 
outra intensidade e de forma mais genuína.
Este 'bicho' pode-nos fragilizar, pode-nos amedrontar, mas 
também pode ser apenas uma paragem numa estação de ser-
viço chamada casa, que nos dará força e ânimo para continuar 
e desfrutar desta caminhada. Resta-nos escolher…

SORAIA SANTOS  
PROFESSORA, PAREDES

Eu tenho tentado fazer um esforço por manter essa nor-

malidade. Entre limpezas, arrumações e cozinha, confes-

so, não tenho parado muito e só à noite é que consigo ver 

alguma série ou pegar num livro. Como sou professora, 

envio tarefas para os meus alunos, e “chovem” notifica-

ções dos trabalhos realizados para corrigir e dar o 

feedback.

Ainda estou a adaptar-me a esta realidade, não é fácil... 

Apesar de tudo, não consigo deixar de ser otimista e pen-

sar que, na crise, podemos aproveitar para fazer muitas 

coisas boas.

JOSÉ ALBERTO PEREIRA  
PAREDES - 55 ANOS - PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A situação do Covid 19 e da pandemia está a provocar muita 
incerteza, por ser um vírus desconhecido, silencioso e não 
sabemos onde aparece esse inimigo. Vamos ultrapassar es-
ta dura provação e acredito que a humanidade ficará mais 
solidária e preocupada em defender o estado do planeta e 
da sua biodiversidade que fazem dele a sua “casa comum”. 

HELENA Mª F. NUNES COSTA  
50 ANOS – PROFESSORA - PAREDES

O novo Paradigma

Por estes dias todos temos um assunto que nos prende a atenção: 

COVID 19. Entrou sorrateiro, qual sombra negra, e envolveu a 

sociedade. Esta, distraída, não lhe deu atenção. Soaram os alarmes 

e… a vida mudou.  Eis-nos à procura de novas formas de comunicar 

à distância e motivar filhos e alunos para a aprendizagem. Sem, 

contudo, perder o foco: ser saudável, na plenitude da palavra, feliz 

e aguardar por dias mais brilhantes!

Helena, filha, mãe, esposa e professora preocupada mas con-

fiante (q.b.)!

ANA, TÂNIA E DINIS AVILLEZ 
GUIMARÃES

Três gerações, a mesma esperança

O sentimento inicial que a pandemia me suscitou foi o de 

estar a viver dentro de um filme de cinema de ficção cientí-

fica, género cinematográfico do qual nunca fui espontanea-

mente adepta.

Posteriormente ao choque inicial seguiu-se a adaptação a 

toda uma nova realidade com a imperiosa rápida reação que 

uma mãe hiperativa e asmática com 82 anos (que todos os 

dias saía à rua e socializava) e um filho com 15 anos sem es-

cola e com a perspectiva de que ganhou umas férias anteci-

padas, me impôs.

Antes de tudo, refrear o medo através da obtenção de infor-

mação diária de fontes fidedignas, como OMS, e depois co-

municá-la, com verdade e sensibilidade acrescida a este 

meu público exigente. A minha mãe sedenta de informação 

(e com menos receio que eu) e o meu filho a clamar por sos-

sego (mas com temor pela avó). 

Em modo teletrabalho e atulhada numa plêiade de informa-

ção legislativa para gerir expectativas e esgalhar planos de 

ação quando postos de trabalho estão em jogo e dúvidas me 

assolam muito mais que certezas. Pelo meio o supermerca-

do, plantar uma árvore e colocar a família pronta e em ação 

para umas horas de jardinagem e bricolage. Momentos de 

pura libertação, de energia e de divertimento em família. 

Todos nós acreditamos que vamos ultrapassar esta crise 

mas já não seremos iguais, seremos certamente mais fortes 

e quiçá mais equilibrados e unidos. Assim esperamos!

SSOO
UU  HHUUMMAANNOO  EE  TTUUDDOO

  OO
  QQ

UU
EE  ÉÉ  HH

UU
MM

AANNOO  MMEE  IINNTTEERREESSSSAA  ••  TT
EERR

ÊÊNN
CC

IIOO
  ••

MARIA DA AJUDA 
DIRETORA TÉCNICA EMAÚS - BALTAR  
TESTEMUNHO PESSOAL E DE RECOLHA 
DO QUE OS JOVENS, DE CASA, LHE DISSERAM

Bom dia! Na minha profissão estou habituada a viver com o impre-
visto, e como vivemos um período desafiante que requer adapta-
ção e polivalência, o apoio Psicossocial prestado passa pelo conta-
to com os jovens e respetivas famílias, através das redes sociais, 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social e emocio-
nal. Encontrei a Ana Carina, bem disposta bem falante (caracterís-
tica intrínseca), dizendo que tem de ficar em casa, pois o " Vírus é 
muito mau, e tem de estar junto da mãe ". Já a Matilde, entusiasma-
da de me ver na televisão, como ela disse, relatando que " O bicho 
vai morrer", acrescentou também " Amanhã, vai ter ginástica e o 
saco já está pronto"! A Diana e a Cátia, dizem que estão bem, falam 
de saudade e quando podem regressar. "Este vírus é muito mau, e 
estamos a fazer um Arco-íris" Do contato com as famílias, ressalva 
a preocupação transversal de se adaptarem a novas rotinas diá-
rias e à gestão de situações nem sempre fáceis de entender. Vamos 
todos desenhar um Arco-íris, símbolo de renovação e esperança! 
Em breve tudo ficará bem, temos de confiar sem medo, na paz e 
tranquilidade que o momento que vivemos assim o exige!

P. JOSÉ CAMILO NEVES
PADRE DEONIANO

Tempo de graça

Estamos de quarentena “voluntária”, desde o passado dia 13 de mar-
ço, na comunidade religiosa dehoniana (família) aqui por Lisboa. So-
mos seis cá por casa onde as saídas estão restringidas ao 
fundamental. 
A primeira reação para alguns, depois de primeiros dias de quarente-
na, é certamente de um desconforto e de medo. Sentimos receio, 
estamos isolados numa sensação de “fechados”, de não poder sair, 
estamos confinados ao nosso pequeno espaço num afastamento 
social, cheios de dúvidas e incertezas. Diante da incerteza dos dias 
que passam e que demoram a passar…
É tempo de acordar para uma nova realidade… quão pequenos so-
mos e pouco controlamos, um vírus que não sentimos, que não ve-
mos e que nos amarra.
Mas somos incitados, cada um, a olhar este tempo como uma bênção 
e com esperança (tantas vezes dizíamos: “tempo é dinheiro”). Uma 
bênção para aproveitarmos estes dias, para desacelerar, para refetir, 
para fazer o que tantas vezes queríamos e não tínhamos tempo, é 
tempo para cada um... ficar mais “rico”.
Este é e pode ser para cada um nós, e para os leitores, um tempo para 
Deus, para a família, para colocarmos a “escrita em dia”, para descan-
sarmos, para lermos, para vermos um filme, para crescermos na rela-
ção com os outros, … este é pois um tempo de graça.
Uma oportunidade única que temos de aproveitar, nesta vida que 
passa a correr tantas vezes de forma louca. Estamos de quarentena 
para nos protegermos e protegermos o outro!
Tu também fica em casa, respeita e cresce! 
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A pandemia Covid19 alte-
rou por completo a vida em 
Baltar. Uma grande parte do 
comércio fechou, estando 
abertos apenas os serviços 
essenciais. A população tem 
respeitado as indicações das 
autoridades locais, nomeada-

mente da Junta de Freguesia 
que em consonância com a 
Câmara Municipal de Pare-
des tomou a decisão de fe-
char todos os espaços públi-
cos. O encerramento que 
causou mais incómodo juntos 
dos baltarenses, foi o encer-
ramento do cemitério, o que 
originou muitos protestos 
junto da Junta de Freguesia. 
As principais medidas foram: 

 
Encerramento 
do Cemitério de Baltar
O cemitério será apenas 

aberto para a realização de 
funerais. e  a participação 
nos funerais é  restringida 
a o s  f a m i l i a r e s  m a i s 
próximos.

Limpeza de 
Locais Públicos
Em Baltar, a responsabi-

lidade é da Junta de Fregue-
sia em fazer cumprir esta 
diretiva do Pelouro do Am-
biente da Câmara Municipal 
de Paredes. Seguindo as di-
retrizes, a Junta de Fregue-
sia de Baltar está a proceder 

    BALTAR

JUNTOS VENCEREMOS ESTE INIMIGO INVISÍVEL E LETAL

Baltarenses cumprem as regras estipuladas

FAUSTINO 
 SOUSA

A Delegação dos vetera-
nos de guerra do Vale do Sousa 
está encerrada por tempo in-
determinado devido à gravi-
dade da situação da pandemia 
do Coronavírus. A direção 
torna público que oportuna-

mente será comunicada a data 
da reabertura”.  para informa-
ções adicionais a delegação 
tem ao dispor dos associados 
várias linhas telefónicas: 
961 894 956 / 918 692 614 / 
966 165 108/ 255 777 620

    BITARÃES

Veteranos resguardam-se 
da Pandemia

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

à limpeza de ruas para a la-
vagem e desinfecção do 
maior número possível de 
locais públicos e junto dos 
contentores do lixo. O con-
tributo de todos é essencial 
para combater o flagelo que 
todos estamos a viver.

Inibição da 
concentração 
de pessoas no 
Largo Pereira Inácio
Os locais de concentra-

ção no Largo Pereira Inácio 
foram vedados .Apela para 
que não existam concentra-
ções no Largo Pereira Inácio 
e em outros locais da Vila. A 
Junta vedou os bancos e as 
mesas, bem como aparelhos 
desportivos existentes no 
local. O polidesportivo está 
encerrado por tempo inde-
terminado. Temos todos de 
cumprir estas restrições por 
respeito a nós próprios e a 
todos que nos rodeiam. 

Bombeiros Voluntários 
de Baltar desinfetam 
locais públicos
Os Bombeiros de Baltar 

estão sempre na vanguarda 
da segurança dos baltaren-
ses e das freguesias vizi-
nhas. Têm sido incansáveis 
a desinfectar as ruas da Vila 
e do Concelho. A corpora-
ção é um elemento essen-
c i a l  p a ra  q u e  p o s s a m o s 
v e n c e r  e s t e  i n i m i g o 
invisível. 
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Após um relativo abran-
damento dos trabalhos na 
empreitada de construção 
dos novos acessos há A41, 
devido ao surto de pandemia 
de covid-19, a população de 
Rebordosa espera que as 
obras sejam retomadas logo 
que as restrições de mobili-
dade sejam aligeiradas.

Este acesso é "importan-
tíssimo" para o desenvolvi-
mento económico do local. 
Além de melhorar as acessi-

bilidades (mais rápidas, se-
guras e confortáveis) permi-

tirá reduzir os tempos de 
percurso e, com isso, melho-

ra a capacidade de atração 
para o tecido industrial.

    REBORDOSA

Obras de acesso à A41
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Um Feliz Ano de 2020
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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

Uma viatura ficou sem as 
três rodas e uma que ficou 
no local, mas danificada na 
madrugada de Segunda-fei-
ra, 23 de março, em Rebor-
dosa. O furto ocorreu Rua 
sobre o Vale, no centro da 
cidade, por volta das 2 da 
manhã quando o veículo se 
encontrava estacionado, lo-

cal onde reside o proprietá-
rio. Os ladrões levaram as 
três rodas da viatura deixa-
ram a quarta roda danifica-
da tal como documenta a 
foto. 

Os ladrões levaram as 
três rodas da viatura e nem 
sequer tiveram a preocupa-
ção de eliminar vestígios, 

deixando para trás os mate-
riais que usaram no furto, 
como o macaco, a chave de 
rodas e uma roda perten-
cente a outro carro, bem co-
mo partes da mala do carro 
que se faziam transportar. E 
um rasto de destruição no 
veículo. Segundo informa-
ções de testemunhas que se 

aperceberam de movimen-
tações e viram pela janela de 
suas casas. Conseguiu ver 
que os larápios três elemen-
tos fazem se transportar 
numa viatura marca Seat 
Ibiza de cor vermelha.

O caso foi participado à 
GNR que está a investigar o 
caso.

Nem as medidas do Estado de Emergência  
fazem parar os amigos do alheio

O estado de emergên-
cia foi decretado e a vida 
dos portugueses e neste 
caso dos Rebordosenses 
mudou bastante. Apesar 
de o Governo, deixar fi-
car abertos ao público. 
Minimercados,  super-
mercados, hipermerca-
dos, peixarias, frutarias, 
talhos, padarias e as ban-
cas alimentares de mer-
cados muito embora com 
as devidas precauções. 

A Cidade ainda tem 
características sociais e 
culturais os filhos convi-
vem em casa dos pais, a 
família é a principal rede 
de apoio e muitas vezes 
são os avós a cuidar das 
crianças, o risco de con-
tágio é maior. E quando 
em causa está um vírus 
com uma taxa de mortali-
dade superior entre os 
idosos, a situação torna-
-se mais séria. Apesar de 
ainda haver muita gente 
achar que esta pandemia 
é uma atitude empolgada 
da direção geral de saúde 
e estando ainda a ter há-
bitos irresponsáveis, é 
caso para dizer “o Cemi-
tério está cheio de he-
róis”, mas a ordem é mes-
mo para Ficar em Casa.

A Junta de Freguesia 
de Rebordosa, e outras 
Associações da Fregue-

sia nomeadamente com 
um grupo de voluntários, 
e s t á  a  p r o m o v e r  u m a 
ação de intervenção so-
cial junto da população 
mais carenciada na Cida-
de de Rebordosa, privile-
giando os idosos isolados 
e/ou sem suporte fami-
liar que necessitam de 
uma resposta social ur-
gente, nomeadamente 
no que concerne à com-
pra de bens essenciais 
( a l i m e n t a ç ã o  e 
medicamentos).

A iniciativa pretende 
minorar os efeitos de iso-
lamento em que vivem 
estas pessoas, agravado 
com as medidas restriti-
vas de circulação impos-
tas pelo COVID-19.

Também é de referir à 
população que não preci-
sa ir  para as farmácias 
buscar medicação em do-
ses redobradas tendo em 
conta que “não está em 
causa o abastecimento 
de medicamentos às po-
pulações”, a as autorida-
des de saúde pedem aos 
portugueses para adota-
rem uma “atitude res-
ponsável”  quando vão 
adquirir estes produtos.

Há várias empresas 
que fecharam as portas 
p a r a  e v i t a r  p o s s í v e i s 
propagações.

A Junta de freguesia de 
Rebordosa continua nas 
operações diárias de lim-
peza e desinfeção dos es-
paços públicos da Cidade 
de Rebordosa, implemen-
tadas desde a semana pas-
sada, tiveram hoje um im-
p o r t a n t e  r e f o r ç o  d e 

meios. Os Bombeiros Vo-
luntários estão a percor-
rer diversas artérias de 
toda a freguesia numa 
ação de higienização nos 
espaços públicos numa 
tentativa de travar a pro-
pagação do coronavírus 
Covid-19.

Rebordosa e quem   
adere à quarentena

Desinfeção 
dos espaços públicos
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Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores re-
presentativos do concelho de 
Paredes em áreas tão diversas 
como a política, a economia, a 
empresarial, a religiosa, a des-
portiva, a social e do seu pa-
trimónio cultural e 
arquitetónico.

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

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

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Apontamentos

P
aredes,  
manhã de 23 de março 2020
Cristiano Ribeiro (MGF) 

                        - USF S. Martinho – Penafiel
 
Proclamação. Digo que recuso hoje o dis-
curso da lamúria, da falta de equipamen-
tos, da falta de previsão, da falta de organi-
zação, da falta de coragem. Não é o Tempo. 
O tempo é de ação, de mobilização, de 
presença física efetiva, não de retórica ou 
de oportunismos. A trincheira para mui-
tos, os gabinetes para uns poucos. 
Quando se acorda (longas noites, longas 
vigílias…), a primeira coisa que me ocorre é 
uma breve auto-análise, ver se tenho fe-

bre, dores, tosse, dispneia… Ao lado, a ca-
ra-metade. Não tenho. Não temos. Ótimo: 
não devo estar infetado, não devemos es-
tar infetados. Logo: levanta-te corpo e 
avança para a “trincheira”…
…A luta é desigual. Reforçam-se canais de 
intervenção e de solidariedade. Há gente 
muito boa que permanece mobilizada. 
Com mais ou menos crítica, mais ou menos 
desconforto, todos servimos para cumprir 
orientações gerais. Há quem dentro e fora 
da área da Saúde, apenas se queira isolar, 
com a baixinha, com não trabalhar, mesmo 
que indevidamente ou injustificadamen-
te. Deles tomo boa nota: cobardes.
 
Neste cruel tempo presente, a poesia (tal 
como outras diferentes artes) pode ser a 
caverna refúgio de um sentimento de hu-
manidade suspensa.
Comecemos por Pedro Barroso, com 
saudade
Menina dos olhos d´água
Menina em teu peito sinto o tejo
E vontades marinheiras de aproar
Menina em teus lábios sinto fontes
De água doce que corre sem parar

Menina em teus olhos vejo espelhos
E em teus cabelos nuvens de encantar
E em teu corpo inteiro sinto feno
Rijo e tenro que nem sei explicar

Se houver alguém que não goste
Não gaste, deixe ficar
Que eu só por mim quero te tanto
Que não vai haver menina para sobrar

Aprendi nos 'esteiros' com soeiro
E aprendi na 'fanga' com redol
Tenho no rio grande o mundo inteiro
E sinto o mundo inteiro no teu colo

Aprendi a amar a madrugada
Que desponta em mim quando sorris
És um rio cheio de água lavada
E dás rumo à fragata que escolhi
 
Até um dia destes. Cumpram as instruções 
da DGS, sejam optimistas. Cantem, faz 
bem. Viva a Vida!

E
nquanto os casos de coronavírus 
continuam a aumentar no mundo 
todo, também conseguimos ver 

uma crescente ansiedade e até um certo 
pânico a surgir no comportamento das 
pessoas.  Isso é evidente, por exemplo, no 
aumento vertiginoso na busca por más-
caras cirúrgicas- E não para por aí. Da 
Europa e dos EUA chegam imagens de 
pessoas a esvaziar prateleiras de super-
mercados. A Itália impôs quarentena em 
todo o seu território em uma tentativa de 
barrar a proliferação do vírus.
Mas, diante do que sabemos até aqui, a 
reação parece desproporcional. 

Vejamos: globalmente, o coronavírus já 
causou a morte de mais de 12.000 mil 
pessoas desde o seu surgimento, no final 
de 2019. A taxa de mortalidade da doen-
ça, no entanto, não é considerada alta: o 
último panorama da OMS (Organização 
Mundial da Saúde) indica que os óbitos 
correspondem a 3,4% dos infetados (um 
número que pode e deve mudar nos pró-
ximos meses). 
Uma das explicações para esse senti-
mento de medo exacerbado é a forma 
como o coronavírus se apresentou: 
uma doença respiratória (o que, por si 
só, já gera preocupação) misteriosa que 
provocou uma epidemia de pneumonia 
na China e deixou diversos pacientes 
(especialmente os idosos) em estado 
crítico. 
As pessoas assustaram-se com a rapidez 
com que a situação evoluiu e também 
com as mortes, outro fator que sempre 
causa comoção. Esse quadro de insegu-
rança ganhou ainda mais força pela faci-

COVID – Ados a ficar em casa!

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

P
assou ainda pouco mais do que 
uma semana, que entraram em 
vigor as primeiras medidas de-

cretadas pelo Governo para combater o 
Covide-19.
Esta dúzia de dias que parecem mais 
uma dezena de anos, especialmente pa-
ra aqueles que exemplarmente sabem 
manter o seu nível de responsabilidade e 
têm cumprido as de uma forma geral as 

orientações e os conselhos que as auto-
ridades de saúde e o Municípios vão emi-
tindo e se vão mantendo em casa em 
quarentena voluntária, saindo apenas 
para o essencial.
Considero que o governo português e o 
Primeiro-ministro António Costa têm 
estado à altura do momento que vive-
mos, aprecio e congratulo-me com o es-
forço da Ministra da Saúde e sobretudo 
da Diretora geral da DGS.
Sem dúvida que a maioria dos Portugue-
ses tem estado a cumprir as orientações 
das emitidas pela Direção Geral de Saú-
de, pelo Governo e pelos Municípios, 
mas infelizmente existem sempre exce-
ções á regra.
Essas “exceções”, mais do que respeitar 
as orientações das autoridades, desres-
peitam aqueles que neste momento são 

Um esforço por todos nós

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor
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Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro
mariocamilomota@gmail.com

COVID – Ados a ficar em casa! lidade com que o vírus se espalha, como a 
sua apresentação pode ser assintomáti-
ca ou com sintomas de uma leve gripe.
Embora a China tenha demorado a li-
dar com a crise sanitária (o primeiro 
médico a dar o alarme sobre a doença, 
que morreu em decorrência dela, che-
gou a ser preso pelas autoridades chi-
nesas por supostamente ter mentido 
sobre a existência de um novo vírus), a 
resposta global à epidemia tem sido 
considerada bastante eficiente, refor-
çando a ideia de que não há necessida-
de para pânico. 
O ritmo constante de informações que 
não param de chegar pelo noticiário, em-
bora necessário, também contribui para 
deixar as pessoas em estado de alerta 
constante. A velocidade com que se es-
palhou e o número de mortes, tudo isso 
assustou as pessoas. Elas sentem que 
estão a perder o controle, e isso afeta as 
suas vidas.
A informação é a melhor aposta. 
Se por um lado, a novidade da doença é o 
que provoca tanta comoção, por outro, o 
conhecimento de outros vírus tão ou 

mais letais que o coronavírus passa-nos 
uma falsa sensação de segurança. 
É o caso da gripe, um vírus (e subtipos) já 
conhecido, que costuma circular mais no 
inverno e que já tem não apenas trata-
mento como até uma vacina disponível. 
O mesmo acontece com a dengue, que 
provocou 782 mortes em 2019 e teve 
mais de 1,5 milhões de casos (um recorde 
histórico), ou até o sarampo, que tem 
uma taxa de transmissão alta (uma pes-
soa pode transmitir a doença para uma 
média de 12 a 18 pessoas) e que voltou.
Mas o que se exige é informação credível, 
veiculada por pessoas credíveis.
Sucede que temos assistido a informa-
ção dispersa, pouco credível e veiculada 
por pessoas a quem não se reconhece 
qualquer credibilidade.
Os profissionais de saúde em primeira li-
nha e outos grupos da sociedade vêm 
dando excecional resposta a esta emer-
gência nacional, a própria população tem 
revelado uma atitude de compreensão e 
solidariedade.
É urgente que sejam liderados com sabe-
doria, coragem e elevação.

PUB

Um esforço por todos nós
o nosso principal Aliado, o nosso pode-
rosos exército ou seja os nossos profis-
s i o n a i s  d e  s a ú d e ,  q u e  t ê m  s i d o 
inexcedíveis.
O que custa é ver que uma pequena mi-
noria de incumpridores podem estragar 
todo o esforço da imensa maioria de Por-
tugueses, de Paredenses, que cumprem 
responsavelmente as orientações das 
autoridades sejam elas nacionais ou 
locais.
Estes tempos devem também servir de 
reflexão, pois acredito que depois da 
Pandemia muita coisa mudará. Acredito 
que inevitavelmente vai ter de ocorrer 
uma alteração dos nossos comporta-
mentos, da forma como nos vamos rela-
cionar uns com os outros.
Muitos dos atuais conceitos e estilos de 
vida terão de mudar e ser repensados e 

acredito que muitos dos atuais serão 
postos em causa, por exemplo o nosso 
atual conceito de cumprimentar os ami-
gos e conhecidos, as nossas deslocações 
etc.
A forma como vemos o mundo, a famosa 
Globalização, será que depois da pande-
mia a circulação de pessoas e bens conti-
nuará a processar-se da forma atual.
Mas todas estas contas terão de ser fei-
tas depois, por agora o que realmente 
importa é que ninguém se desvie desta 
luta, temos que de forma discreta, sem 
medo mas com muito respeito promo-
ver o respeito pelo cumprimento das 
regras sanitárias impostas e bem pelos 
decisores políticos e autoridades de saú-
de a nível nacional e local.
Vamos todos Respeitar, Vamos todos 
Ficar Bem!

Até sempre, Caríssimo 
Vit orino Moreira!

J
á os tempos que 
correm ficarão para 
a história como de 

notícias más, de crise 
pandémica e de conse-
quências dramáticas e 
profundas, quando, para 
surpresa maior e sem re-
lação com este contexto, 
ficamos sem o amigo e 
um homem que vestia a 
camisola de Lordelo e de 
Paredes, o Vitorino Mo-
reira. Daquelas notícias 
que caem como uma 
bomba, deixando uma 
profunda tristeza e, da-
das as circunstâncias, 
resta-me unicamente 
deixar as sinceras con-
dolências à família.
Para boas memórias fi-
cam os anos de convi-
vência e amizade de um 
Vitorino Moreira pers-
picaz, desafiante e ale-
gre. Uma convivência 
sobretudo ligada à polí-
tica de Paredes, onde o 
Vitorino Moreira se des-
tacou como um dos ele-
mentos da equipa do 
PSD que ganhou a Câ-
mara Municipal  em 
1993 tendo nesse perío-
do participado fervoro-
samente no trabalho 
político do dia-a-dia. Foi 
desde a maioria absolu-
ta nas eleições legislati-

vas de 1991 com enchen-
tes no Parque José Gui-
l h e r m e  e  a  d e f e s a 
acérrima de tudo o que 
entendia ser o melhor pa-
ra a sua freguesia, Lorde-
lo. Da minha parte, guar-
do nas primeiras memó-
r i a s  d e s t a  a m i z a d e , 
conversas e brincadeiras 
no 1º andar do 45 da rua 
1º de Dezembro nesses 
tempos de discussão polí-
tica acesa que trouxeram 
mudança e progresso a 
Paredes. Mas guardo aci-
ma de tudo os valores de 
um homem empreende-
dor que gostava que o de-
bate fosse feito frente-a-
-frente, que tinha um 
sentido de humor provo-
cador, à procura, em cada 
momento, de espicaçar 
num nobre sentido positi-
vo de criar valor, de que-
rer mais e de fazer melhor 
– um exemplo de civiliza-
ção e de cidadania.
Um exemplo que é ainda 
mais relevante numa altu-
ra em vivemos os tempos 
mais difíceis de uma gera-
ção que terá de se repro-
gramar depois de um iso-
lamento forçado o que 
poderá passar por recor-
rer ao papel da livre inicia-
tiva e do empreendedo-
rismo do sector privado 
ao mesmo tempo em que 
será necessário que o Es-
tado volte a ter um papel 
determinante na produ-
ção de bens de primeira 
necessidade e no forneci-
mento de serviços públi-
cos. E, outra vez com uma 

muito provável falência 
do sistema bancário pri-
vado, os cidadãos e, até, 
os pequenos e médios 
empresários, irão exigir 
que o Estado volte a atuar 
como fornecedor de cré-
dito. Porque ninguém 
aceitaria uma nova troika 
e um novo resgate. 
No meio da tristeza, vale a 
pena ter uma visão como a 
Vitorino Moreira, de pro-
curar sempre a luz ao fun-
do do túnel para as esco-
lhas que faremos já a se-
guir, enquanto cidadãos, 
em particular na forma 
como compramos e con-
sumimos…poderemos 
usar este tempo de dificul-
dade e isolamento para 
fazer face a outras dificul-
dades que nos vinham a 
ser impostas pelas altera-
ções climáticas… Cada um 
de nós terá necessaria-
mente de rever os seus 
padrões de consumo, de 
uso e abuso dos recursos 
escassos. Ao custo das 
matérias-primas será as-
sociado o custo de extra-
ção da matéria-prima, por 
isso o ajuste dos custos 
indirectos dos recursos 
remanescentes e do im-
pacto no meio-ambiente, 
porque será essa a exigên-
cia dos mais novos e, dos 
que, sobrevivendo à pan-
demia e aos seus custos, 
querem ter uma palavra a 
fizer sobre o seu futuro. 

Obrigado, muito nos  
d e i xo u  n e s t e  t e m p o  
Vitorino Moreira.
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

MARIA RIBEIRO  
DA SILVA MOREIRA  
NOVA CAMACHO
Faleceu no dia 11 de março com 101 anos. Era 

natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua da Igreja (Casas 
Altas), Lordelo, Paredes. Era viúva de Luís da Nova Camacho.

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. 

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

MARIA ROSA DA SILVA
Faleceu no dia 11 de março com 86 anos.  

Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na Rua Maestro Virgílio Pereira, nº. 28, r/c, 

Paredes. Era viúva de José Coelho Moreira.

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.

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

PAREDES

FALECEU

VITORINO  
ALVES PACHECO
Faleceu no dia 18 de março com 82 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e  

residente na Rua dos Santos, nº. 590, Duas Igrejas, Paredes.  
Era casado com Maria Cora da Silva Barroso 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 ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente 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
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

DÉCADA 10. O Progresso de Paredes, após ampla discussão interna, elegeu as figuras e acontecimentos locais, nacionais e inter-
nacionais da década (2010/2019). Na década que agora chega ao fim, Salvador Sobral foi à Ucrânia e colocou Portugal no pódio da 
Eurovisão com o seu "Amar pelos dois" e ganhamos o Europeu de futebol. Ainda assim as nossas escolhas foram outras.

Figura local
da década

Padre  
Vitorino
O Papa Francisco no-
meou, em julho de 2019, 
bispo auxiliar do Porto o 
padre Vitorino José Pe-
reira Soares. O pároco 
em 1994 assumiu a paró-
quia de Castelões de Ce-
peda, e em 1999 a de 
Madalena, na mesma vi-
gararia. Vitorino Soares 
esteve ainda no olho do 
furacão aquando da tra-
gédia que em 27 de feve-
reiro de 2010 vitimou 
Paulo Sérgio Pacheco. O 
menino foi apanhado pe-
la queda de uma árvore 
no adro da Igreja de Pa-
redes e a Paróquia de 
Castelões de Cepeda foi 
condenada a pagar uma 
indemnização aos pais 
do “Paulinho” de 145 mil 
euros o que cumpriu 
integralmente. 

Figura nacional 
da década

Cristiano 
Ronaldo
Frequentemente consi-
derado como um dos me-
lhores e mais completos 
jogadores do mundo, re-
cebeu repetidas vezes o 
título do melhor jogador 
do mundo pela FIFA 
(2008, 2013, 2014, 2016 
e 2017) e cinco Bolas de 
Ouro do France Football, 
etc. É o maior artilheiro 
da história da Seleção 
Portuguesa e do Real 
Madrid. Em 2016, a For-
bes considerou-o o des-
portista mais bem pago 
do mundo, facto inédito 
até então, dado ser a pri-
meira vez aparecer um 
futebolista a encabeçar 
esta lista. A sua vida pri-
vada tem também esta-
do sempre em foco na 
imprensa mundial.

 Figura internacional da 
década

Edward 
Snowden
Analista de sistemas, 
ex-administrador de 
sistemas da CIA e ex-
-contratado da NSA 
(Agência de Segurança 
Nacional) que tornou 
públicos detalhes de 
vários programas que 
constituem o sistema 
de vigilância mundial 
de comunicações e de 
internet, tendo sido 
acusado pelos Estados 
Unidos de espionagem 
e apropriação de se-
gredos do Estado. Vive 
exilado na Rússia. 
 

Acontecimento 

nacional da década

Prisão de
José Sócrates
Nunca antes o País ti-
nha visto algo assim. 
O ex-Primeiro Ministro 
encontra-se a aguardar 
julgamento em liberda-
de, com termo de identi-
dade e residência, desde 
16 de outubro de 2015, 
por suspeita dos crimes 
de corrupção, fraude fis-
cal qualificada e bran-
queamento de capitais, 
após ter estado em pri-
são domiciliária durante 
cerca de um mês (entre 
setembro e outubro de 
2015) e, anteriormente, 
em prisão preventiva 
durante nove meses (de 
novembro de 2014 a se-
tembro de 2015). 

Acontecimento 
internacional 
da década

Império
do Facebook
Segundo dados referentes 
a 2018, a empresa teve 
uma faturação de 55,84 
bilhões de dólares. Em 
março deste ano, o valor 
de mercado do Facebook 
era de 460 bilhões de dóla-
res. Um total de 2,8 mil mi-
lhões de pessoas utilizam 
as aplicações do império 
facebook.  A família de 
apps e serviços do Face-
book, é composta pelo Fa-
cebook, Messenger, Insta-
g r a m ,  W h a t s A p p , 
Workplace e Oculus. Em 
2020 o universo da aplica-
ção criada por Mark Zu-
ckerberg passará a contar 
com uma moeda digital e 
uma app que vai dar para 
pagar contas através de 
um simples click.

Acontecimento local da 

década

Encerramento 
das escolas 
primárias/
Abertura 
de Centros
Escolares
O acompanhamento 
no pré-primário e o en-
sino básico do 1º ciclo, 
Paredes ganhou um 
novo rumo com a nova 
Carta Educativa. A ve-
lhas escolas primárias 
fecharam e nasceram 
15 novas escolas. Mais 
tarde uma investiga-
ção do Organismo Eu-
ropeu de Luta Anti-
fraude (OLAF) detetou 
irregularidades. O as-
sunto ainda está a ser 
j u l g a d o  p e l o s 
tribunais.

Feliz Ano de 2020

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

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

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

Bom 
Ano

de 
2020
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FACTOS & PROTAGONISTAS

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

Rua Dr. José Correia, nº71 

2º Esquerdo - Castelões de Cepêda   |  4580 - 128

Paredes

Novas  instalações do

 Progresso de Paredes
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PUBLICADE

EXTRATO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em 10 de fevereiro de 2020, exarado de fls. 87 a fls. 91 do livro de notas para Escrituras Diversas 

n.º 166-A, foi lavrada uma Justificação Notarial, na qual foram justificantes: -----------------------
----a) MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BARROS, CF 108 617 858, viúva, natural da freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, residente na Rua Nova de Valvide, 

n.º 340, na freguesia de Recarei, concelho de Paredes, titular do cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de identificação civil 07528081 7 ZY6, válido 
até 28/06/2022. 

 b) NUNO ROBERTO BARROS COELHO, CF 216 857 988, solteiro, maior, natural da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residente na 
referida Rua Nova de Valvide, n.º 340, na freguesia de Recarei, concelho de Paredes, titular do cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de identificação 
civil 11576904 8 ZY2, válido até 29/03/2022; 

----c) SANDRA CLÁUDIA BARROS COELHO, CF 221 984 968, casada com o quarto outorgante, José Manuel Gonçalves da Rocha sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, natural da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residente na Rua João Paulo II, nº 758, na freguesia de Recarei, concelho de Paredes, titular 
do cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de identificação civil 11929026 0 ZX5, válido até 13/09/2029. 

---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte: ----
----I. Que, conforme consta da escritura pública de habilitação de herdeiros, outorgada neste Cartório Notarial, no dia dezassete de setembro de dois mil e dezoito, 

exarada a folhas dezassete e seguintes do competente livro número cento e quarenta e quatro -A, no dia vinte e seis de junho de dois mil e dezassete, na freguesia de Gui-
lhufe e Urrô, concelho de Penafiel, faleceu AUGUSTO DA ROCHA COELHO, no estado de casado com a aqui primeira outorgante da alínea a) Maria de Fátima da Silva Barros, 
em primeiras núpcias de ambos e sob o regime da comunhão de adquiridos. 

----Que o falecido era natural da freguesia de Recarei, concelho de Paredes, não deixou testamento, nem qualquer outra disposição de última vontade, tendo-lhe suce-
dido como únicos herdeiros por vocação da lei:  

---- A sua cônjuge: 
---- Maria de Fátima da Silva Barros, a aqui primeira outorgante da alínea a), acima devidamente identificada e que se mantém no estado de sua viúva; 
---- E dois filhos, supra devidamente identificados como primeiros outorgantes das alíneas b) e c) e nos apontados estados civis, a saber:  
----b) Nuno Roberto Barros Coelho; 
----c) Sandra Cláudia Barros Coelho. 
 II. Que os acima identificados herdeiros de AUGUSTO DA ROCHA COELHO (NIF 744 398 975) e os segundos outorgantes, FERNANDO DA ROCHA COELHO 

e mulher, MARIA CELESTE MOREIRA DOS SANTOS COELHO, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do bem imóvel a seguir identificado e 
na proporção de quinze quarenta e nove avos (15/49) para os aqui primeiros outorgantes, em comum e sem determinação de parte ou direito e de trinta e 
quatro, quarenta e nove avos (34/49) para os segundos outorgantes: 

---- VERBA ÚNICA: 
----Prédio rústico, composto por cultura, ramada e pastagem, com a área de dois mil, cento e trinta e quatro metros quadrados, sito no lugar de Valvide, na freguesia 

de Recarei, concelho do Paredes, a confrontar de norte com Carlos da Rocha Nogueira, de nascente com caminho público, de sul com José da Silva Machado e de poente com 
Carlos da Rocha Nogueira, não descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz sob o artigo 742 com o valor patrimonial de 
€43,90, ao qual atribuem o valor de quinhentos euros. 

----Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do referido prédio.  
----Que a quota parte de quinze quarenta e nove avos (15/49) veio à posse do autor da herança, Augusto da Rocha Coelho, e da sua mulher Maria de Fátima da Silva 

Barros, a aqui primeira outorgante da alínea a) por volta de mil, novecentos e oitenta, em dia e mês que não conseguem precisar, à data já casados um com o outro e no 
indicado regime de bens, por doação meramente verbal feita por Luciana Rocha e marido Cipriano Martins Coelho, casados sob o regime de comunhão geral de bens, re-
sidente que foram no Lugar de Valvide, na freguesia de Recarei concelho de Paredes, ato que nunca foi formalizado. 

 Que desde aquele ano até falecer o autor da herança e a sua mulher, bem como após a morte dele os respetivos herdeiros (acima identificados como primeiros 
outorgantes) e todos juntamente com os comproprietários já identificados ( os aqui segundos outorgantes) usufruíram do supra identificado prédio, cultivando-o, lim-
pando-o, avivando as estremas, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo 
reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente à vista 
e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, e tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte anos.  

---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, pelo autor da herança e a sua mulher conduziu à 
aquisição da quota parte do prédio acima referida por usucapião, para o seu património próprio e comum do casal, o que todos os herdeiros agora expressamente invo-
cam, justificando o seu direito de propriedade para efeitos do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detém qualquer documento formal 
extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita. 

----Que a quota parte de  trinta e quatro, quarenta e nove avos (34/49) foi adquirido pelos aqui segundos outorgantes, Fernando da Rocha Coelho e Maria Ce-
leste dos Santos Coelho, no ano de mil novecentos e oitenta, em dia e mês que não conseguem precisar, à data já casados um com o outro e no indicado regime de bens, por 
doação verbal feita por Luciana Rocha e marido Cipriano Martins Coelho, casados sob o regime de comunhão geral de bens, residentes que foram no Lugar de Valvide, na 
freguesia de Recarei concelho de Paredes, ato que nunca foi formalizado. 

---- Que, não obstante isso e deste então usufruem do supra identificado prédio, juntamente com os demais comproprietários já identificados, cultivando-o, limpando-o, 
avivando as estremas, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhe-
cidos como seus dono por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente à vista e com o 
conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, e tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte anos.  

---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição da quota parte do prédio acima 
referida por usucapião, que expressamente invoca, justificando o seu direito de propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aqui-
sição, não detém qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita. 

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira
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