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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

U
ma notícia recente falava de uma pes-

soa, ligada à cultura, que na passada se-

mana anunciou várias atividades que ti-

nha em mente para realizar, e que, finda a conversa, 

sentou-se e deixou de respirar, partindo. Esta notícia 

fez-me recordar uma figura fantástica, natural da 

Vila de Paredes, Delfim António Lameiras da Silva. 

Nascido em 1945, fez a instrução primária e come-

çou a trabalhar ainda jovem com o pai, serralheiro 

mecânico e um verdadeiro mestre da arte. Tornou-

-se assim rapidamente conhecedor na construção 

de moinhos mecânicos, com sucesso. Como gostava 

de eletrónica, resolveu continuar os estudos e tam-

bém fazer um curso por correspondência, com opor-

tunidade na época de sessenta do século XX para 

conciliar trabalho e estudo. Do investimento e em-

penho na sua formação resultou que, ao chegar o 

tempo do serviço Militar, foi parar à Escola Militar de 

Eletromecânica. Jovem com esperança de vida ativa, 

foi mobilizado para a Guiné, território de guerrilha 

aguerrida, de bolanhas favoráveis às doen-

ças tropicais e das assustadoras minas. 

Face à falta de Socorristas, ofereceu-se 

para essa missão junto da população em 

Bafatá, onde no apoio aos nativos mais 

uma vez se salientou e foi amado por eles, 

pela sua entrega nos cuidados de assistên-

cia, escassos em situação de guerra. Pelo 

seu serviço e integridade pessoal na dedi-

cação ao próximo, foi louvado e ficou demonstrado o 

seu valor como homem e como militar, qualidades 

reconhecidas entre os camaradas da sua Compa-

nhia, numa missão que não lhe competia mas que 

cumpriu com elevado valor. A população beneficia-

da prestou-lhe honras no seu regresso da missão na 

Guiné. Regressado a Paredes, a conselho da família 

foi trabalhar como bancário. Tornou-se um excelen-

te profissional, competente no trabalho e de uma 

delicadeza na atitude e no trato com todos, que lhe 

granjearam uma enorme estima e reconhecimento 

por clientes, colegas e gerência do Banco 

de que fazia parte. A par disso, mantinha o 

sentido estético e a habilidade que aplica-

va em tudo o que pudesse mexer de forma 

útil e prática. Era um sonhador e concreti-

zador. Em Agosto de 1997, foi passar férias 

com a família, para desanuviar da perda do 

seu pai, que tanto amava, no início desse 

ano, e para dar descanso à família em tem-

po de praia. Regressou a Paredes, ao volante do seu 

carro, foi visitar a sua mãe e a sua irmã, antes de ir vi-

sitar os seus sogros a Pinhel, na terra natal de sua 

esposa, que ele admirava. Porém, a vida prega parti-

das e minutos depois, ao chegar a casa, os seus so-

nhos terminaram de forma súbita e nos braços de 

sua amada. Mas o seu legado de amor à família, de 

empenho e persistência nos sonhos, e de rigor e 

competência no que fazia, perduram na memória da 

família e muitos amigos, e na vida da sua mulher e dos 

seus dois filhos que o consideravam como ídolo.

Delfim António Lameiras da Silva

POR: GASTÃO MOREIRA

A 7 de Abril de 2020, celebrou-se o Dia 
Mundial da Saúde. Mais do que nunca, 
devemos refletir o quão importante é a 
nossa saúde, dos nossos familiares e de 
toda a humanidade. Tempos que, pode-
mos considerar dos mais marcantes da 
história das pandemias mundiais. 
Foi-nos decretado isolamento social, 
palavra nunca antes “ouvida” nos nossos 
tempos, aqui no nosso cantinho chama-
do Portugal. Estas duas palavras - isola-
mento social - não se definem como falta 
de liberdade, nem sequer como falta de 
responsabilidade. É sobretudo um dever 
ético e moral que, todos temos o dever 
de cumprir. A moral é um conjunto de 
regras, normas e leis que têm como obje-
tivo orientar as pessoas dentro de uma 
sociedade. A ética são pensamentos cer-
tos ou errados de uma sociedade ou pes-
soa, valores essenciais para que o Ho-
mem possa conviver numa sociedade, de 
forma harmoniosa. Por este motivo, 
apelo a todos os portugueses, o bom sen-
so e que assumam com garra e coragem 
este dever cívico - o isolamento social - 
pois todos nós temos por obrigação de 
contribuir pela nossa saúde pública e 
saúde da nossa economia. Esta luta é de 
todos, para todos. Eu, como profissional 
de saúde tenho o dever de garantir a mi-
nha proteção, bem como dos pacientes e 
outras pessoas, sem esquecer os meus 
deveres profissionais. 
Aproveito, para contribuir com alguns 
procedimentos que possam ajudar e 
muito na proteção de todos nós: lava-
gem nasal diária com água do mar ou so-
ro fisiológico, para evitar infeções respi-
ratórias e diminuir alguns sinais alérgi-
cos; Realizar em casa exercício físico 
aliado a uma boa alimentação, para aju-
dar a manter um bom sistema imunitário 
e regular o peso corporal, porque todas 
as articulações padecem com o sedenta-
rismo e com o aumento de peso; Lavar 
muito bem as mãos com água e sabão 
durante pelo menos 20 segundos, antes 
de sair e entrar em casa, bem como de-
sinfetar as mãos; Evitar ao máximo colo-
car as mãos nos olhos, nariz, boca e ouvi-
dos pois, são portas de entrada para o 
interior do nosso corpo; Senhoras de-
vem ter quase sempre o cabelo preso, 
para evitar colocar as mãos no rosto; 
Colocar os casacos, se possível ao sol e/
ou arejar; Evitar usar anéis, relógios e 
pulseiras e permanecer com unhas cur-
tas, pois os vírus podem fixar-se nestes 
objetos e locais; Usar máscaras ou lenços 
a tapar nariz e boca; Usar papéis peque-
nos para utilizarem quando forem ao 
multibanco ou supermercado, pois as 
luvas vão tocar em todo o lado. Não es-
quecer que o papel e as luvas devem ser 
colocados nos respetivos cestos do lixo, 
existentes nas ruas e/ou em casa. As lu-
vas devem ser usadas, principalmente se 
tiverem gretas ou feridas nas mãos; De-
sinfetar todas as compras, lavar bem a 
fruta antes de colocar nos cestos, desin-
fetar as sacas das compras e carteira; 
Deixar o calçado de andar no exterior, 
num canto da entrada da porta, a fim de 
evitar “espalhar” o vírus ou, em alternati-
va, desinfetar as solas antes de entrar em 
casa.  Por fim, mantenha-se no conforto 
do seu lar, por si e por todos nós. Sempre 
que possível, opte pelo trabalho a partir 
de casa.

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

D
evolvam-nos a nossa vida!

O Ser Humano é um ani-
mal que vive das suas roti-

nas e dos seus hábitos e que privilegia a 
segurança: A sua e a dos seus.

Estamos nós em segurança quando 
somos arrancados a todos esses hábitos 
e rotinas ou seja à forma como a norma-
lidade da nossa vida quotidiana corre?

Estamos nós em segurança quando 
no nosso isolamento estamos confina-
dos a estar com nós próprios, sobretudo, 
e com aqueles que nos são mais 
chegados?

Estamos protegidos em relação aos 
outros.

Mas estamos protegidos de nós 
próprios?

A verdade é que em cada dia que pas-
sa cresce a nossa ansiedade e preocupa-
ção porque não vemos claramente o fim 
deste túnel que estamos a percorrer e 
que nos atrofia.

Como todo e qualquer túnel, sabe-
mos que existe um fim, onde se encon-
tra uma luz que nos dá esperança de 
sairmos daquilo que sabemos ser ape-
nas uma passagem. E é isso que nos sus-

tenta para ir em frente. Mas a luz deste 
é tão ténue que nem sabemos de que 
cor é, e está a uma distância que desco-
nhecemos, pelo que não conseguimos 
prever o tempo que tem de passar até a 
alcançar.

Por isso, por muito que saibamos que 
há uma luz, fica-nos na mesma a apreen-
são e durante esta passagem o túnel 
cria-nos claustrofobia e dificuldade de 
perceber o futuro.

Porque, na verdade, nem é o presen-
te que mais nos oprime, na verdade o 
que nos oprime é a angústia de tentar 
descobrir como vai ser o dia seguinte à 
saída do túnel: O que vai ser de nós em 
termos materiais, em termos psicológi-
cos e, sobretudo, em termos sociais.

As sequelas desta crise vão-se sentir 
ao nível do distanciamento e com uma 
duração indefinida.

O distanciamento vai-se manter 
quando acabar o Estado de Emergência, 
porque mesmo que não seja imposto a 
nível legislativo, sê-lo-á em termos 
sociais.

Não haja dúvidas que não faltarão os 
adeptos do afastamento radical e da sua 
perpetuação ad infinitum, extensível a 
matérias para além do Covid.

A solução agora será sempre a do 
afastamento, que passará a ser regra, 
até por ficar mais barato e ser um bem 
para o ambiente…

No ensino, na aprendizagem, nos 
contatos, na convivência…

A mensagem que vamos receber se-
rá cada vez mais monocórdica e veicula-
rá a posição oficial…

Vamos entrar num paranoia coletiva 
em que simultaneamente nos mantere-
mos a distância higiénica uns dos outros, 
sob o pretexto de que os outros são um 
perigo, e será mal visto aquele que não 
reproduzir mimeticamente o comporta-
mento padronizado pelo pensamento 
unificado … que nos fasta uns dos 
outros.

Receio bem que não haja uma rea-
proximação ao nível do que se passava 
antes do Covid, nem haverá a proximi-
dade virtual dos dias de hoje.

Ora se agora estamos saturados de 
tudo isto, como reagiremos quando as 
c a u s a s  d e  s a t u r a ç ã o  f o r e m 
permanentes?

Infelizmente o sentimento de inutili-
dade, de impotência, de constrangimen-
to que hoje vivemos impede-nos de re-
fletir devidamente e com racionalidade 
sobre o que nos vai acontecer quando 
conseguirmos ultrapassar o pico de sa-
turação em que, com paciência, hoje nos 
vamos aguentando.

Depois  desta bonança virá  a 
tempestade.

Estamos tão preparados para ela co-
mo hoje o estamos para esta calmaria.

EDITORIAL

O ponto de saturação
Por

VASCO RIBEIRO
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

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

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

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

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

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

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

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

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

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

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

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

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

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

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

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

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

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

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

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

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

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

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

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

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

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

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

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

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

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

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

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

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

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

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

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

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

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

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

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

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

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

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

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

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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CABEÇALHO

PUB

Nós não abandonamos 
nossos pacientes, esta-
mos juntos, apoiando-os. 
A atividade de medicina 
dentária, de estomatolo-
gia e de odontologia, com 
exc eção  de situ ações 
comprovadamente ur-
gentes e inadiáveis, conti-
nua suspensa, de acordo 
com o despacho dos mi-
nistérios da Economia e 
da Transição Digital, de 
Estado e da Saúde, porém, 
continuaremos sempre 
disponíveis por telefone, 
e-mail (geral@primeclinic.
p t ) ,  w h a t ’ s A P P 
(911708523) e nossos su-
portes digitais: www.pri-
meclinic.pt. 

O Despacho n.º 3903-
E/2020 que produz efeito 
na data de assinatura, 
prorroga a vigência do 
D e s p a c h o  n .º  3 3 0 1 -
A/2020, de 15 de março, 
que vigora enquanto du-
r a r  o  E s t a d o  d e 
Emergência. 
Perante a medida gover-
namental, nós, médicos 
dentistas reiteramos que 
continuamos a apoiar as 
medidas necessárias para 
proteger os doentes e to-
dos os profissionais envol-
vidos para a concretiza-
ção dos diversos procedi-
mentos que realizamos 
em clínica de medicina 
dentária, e salientamos 

que a estratégia passa por 
tentar impedir a propaga-
ção do vírus de todas as 
formas. Relembramos que 
nós profissionais  não 
abandonamos os utentes, 
mas há a “consciência de 
que é responsabilidade de 
todos parar o perigo de 
contágio e os médicos 
dentistas têm mostrado 
uma enorme resiliência e 
união”. 
O Governo mantém assim 
a decisão de 15 de março, 
justificando que “as ativi-
dades de medicina dentá-
ria, estomatologia e odon-
tologia, bem como demais 
cuidados de saúde oral, 
pela sua natureza, impli-

cam o contacto direto, 
próximo e demorado en-
tre o profissional de saúde 
e o paciente, circunstân-
cia que representa risco 
acrescido de contágio”. No 
despacho lê-se que fica 
determinada “a suspen-
são de toda e qualquer 
prestação de cuidados de 
saúde oral e de higiene 
oral, com exceção das si-

tuações comprovada-
m e n t e  u r g e n t e s  e 
inadiáveis”. 
Recorde-se que o despa-
cho nº 3301-A/2020 emi-
tido a 15 de março vigora-
va por duas semanas e foi 
emitido após consulta à 
Ordem dos Médicos Den-
tistas e à Ordem dos Mé-
dicos. A decisão intermi-
nisterial veio reconhecer 

a recomendação que já ti-
nha sido apresentada pela 
OMD à classe, no sentido 
de suspender a atividade, 
e x c e t o  e m  c a s o s  d e 
urgência. 
Vamos ter um pouco mais 
de paciência! 
Todos juntos, com união, 
passamos por essa guerra 
ainda mais fortes.
FIQUE EM CASA!!!

Vai ficara tudo bem!! #fiqueemcasa 

RENATA BELA
MÉDICA DENTISTA
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Novas descargas no rio Ferreira levam  
BE a questionar Governo
AMBIENTE. Bloquistas querem saber para quando está prevista a entrada em funcionamento da ETAR em Arreigada.

O 
G r u p o  Pa r l a -
mentar do Blo-
co de Esquerda, 

através da deputada Maria 
Manuel Rola questionou o 
Ministério do Ambiente e da 
Ação Climática, sobre novas 
descargas no rio Ferreira. 

Segundo denúncia do 
“Movimento Mataram o Rio 
Ferreira”, as novas descar-
gas poluentes, atestadas 
por foto e vídeo, terão ocor-
rido no final de março e no 
início de abril. 

Em face dos novos focos 
de poluição, o Bloco de Es-
querda considera “urgente 
uma solução para a ETAR de 
Arreigada de forma a asse-
gurar o tratamento de todas 
as águas residuais e a impe-
dir descargas de efluentes 
n ã o  t ra t a d o s  p a ra  o  r i o 
Ferreira”. 

Deste modo, o BE reque-
reu ao Ministro do Ambien-
te e Ação Climática, Pedro 
Matos Fernandes, explica-
ções sobre “quando entrará 
finalmente em funciona-
m e n t o  a  E T A R  d e 
Arreigada?”

Os bloquistas lembram 
que o Ministro “apelidou” a 
poluição no rio Ferreira de 

“o pior problema ambiental 
no distrito do Porto” no âm-
bito da audição na especiali-
dade do Orçamento de Es-
tado para 2020, em 14 de 
janeiro. Na ocasião, Pedro 
Matos Fernandes garantia 
que “em 15 dias a três sema-
nas a ETAR estará pronta e 
ligada. Não é por falta de 
inspeção alguma que deixa-
r á  d e  e s t a r  l i g a d a ”, 
recordam.

Os bloquistas lembram, 
i g u a l m e n t e ,  q u e  a  d a t a 
apontada para terminar a 
construção da obra de re-
modelação e ampliação da 
ETAR de Arreigada, em Pa-
ços de Ferreira, era novem-
bro e que a entrada em fun-
cionamento em pleno foi 
apontada pelas autoridades 
locais para “de aí a três ou 
quatro meses, após o fim da 
fase de testes”.

No requerimento, o BE 
pergunta ainda ao Ministro 
sobre o “que levou a este 
atraso uma vez que, segun-
do declarações do próprio 
Matos Fernandes, já deveria 
estar a funcionar desde o 
início de fevereiro” e se a 
ETAR “tem todas as licenças 
necessárias, nomeadamen-
te a que estava em falta à 
data de janeiro?”, pode ler-
-se no requerimento.

Redação  | texto

Rua Dr. José Correia,  
nº71 - 2º Esquerdo
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Novas  instalações do
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Novas descargas no Rio 
"apanhadas" pela objetiva 
do Movimento Mataram o Rio Ferreira
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Aldeia de Quintandona em destaque  
nos prémios Cinco Estrelas Regiões
GALARDÃO. Prémio tem como objetivo reconhecer empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional e identificar o que 
de melhor existe em Portugal.

O 
Prémio Cinco 
Estrelas Regiões 
escolheu esta 

semana os ícones regionais 
vencedores de 2020. O ga-
lardão que reconhece e valo-
riza destinos, atrações turís-
ticas e negócios locais de alta 
qualidade, distinguiu o me-
lhor da região Norte, nomea-
damente Porto, Vila Real, 
Braga, Viana do Castelo e 
Bragança, em áreas como a 
gastronomia, artesanato, 
f e s t a s  e  r o m a r i a s  e 
monumentos. 

Uma das maravilhas “des-
coberta” pela 3ª edição deste 
prémio é a Aldeia de Quin-
tandona (Penafiel), em plena 
Rota do Românico na cate-
goria de Aldeias e 
Vilas. 

O Prémio Cinco 
Estrelas tem como ob-
jetivo não só reconhecer 
empresas portuguesas que 
se diferenciam a nível regio-
nal, mas também identificar 
o que de melhor existe em 
Portugal ao nível de recursos 
naturais, gastronomia e vi-
nhos, arte e cultura, monu-
mentos e património, aldeias 
e vilas, entre outros ícones 
de referência e interesse 
nacional.

A beleza natural do Nor-
te do país marca assim pre-
sença na lista de vencedores 
do Prémio Cinco Estrelas 
Regiões. Neste ano a vota-
ção online elegeu os princi-
pais recursos dos distritos 
do Porto, Vila Real, Braga, 
Viana do Castelo e Bragan-
ça em várias categorias. No 

caso do distrito do Porto 
foram eleitas “Cinco Estre-
las” a francesinha na cate-
goria Cozinha tradicional 
Portuguesa, o vinho do por-
to como Produto Tradicio-
nal Português, Serralves em 
Museus. No artesanato re-
ceberam as cinco estrelas a 
Renda de Bilros de Vila do 
Conde e em Aldeias e Vilas: 
Aldeia de Quintandona, no 
c o n c e l h o  v i z i n h o  d e 
Penafiel.

Deste modo Quintan-
dona entrou para o grupo 
restrito de “Cinco Estre-
las” . Quem já fez uma visi-
ta àquela aldeia vizinha da 

vila da Sobreira, Paredes, sa-
be porquê. Num passeio pe-
las ruelas é indispensável 
uma passagem pelo pelouri-
nho, pela capela centenária, 
por vários canastros (espi-
gueiros), pelo lavadouro pú-
blico, pelas ruelas empedra-
das. O turista é convidado a 
andar de pescoço curvado 
para apreciar as fachadas de 
xisto. Em Quintandona, qua-
se todas as casas e muros são 
construídos em rocha lami-

nada, o que a torna única na 
região.

Foram ainda distinguidas 
as marcas, produtos e servi-
ços maioritariamente de ori-
gem portuguesa dos distri-
tos Porto, Vila Real, Braga, 
Viana do Castelo e Bragança 
de maior relevo local.

A identificação das mar-
cas vencedoras é feita com 
base na metodologia dos 
Prémios Cinco Estrelas que 
mede o grau de satisfação 
global dos consumidores, 
tendo em conta os 5 princi-
pais critérios que influen-
ciam a sua decisão de compra 
ou adesão (Satisfação pela ex-
perimentação, Relação Pre-
ço-qualidade, Intenção de 
compra ou recomendação, 
Confiança na marca e Inova-
ção), em três situações distin-
tas e complementares: Comi-
té de Avaliação; Testes de Ex-
p e r i m e n t a ç ã o  e 
Questionários de Avaliação 
Massificada. No nosso distrito 
as “Cinco Estrelas” na catego-
rias de Reparação de Eletro-
domésticos ao Domicílio fo-
ram entregues à Satfiel, em 
Penafiel; Hamburguerias Ar-
tesanais -  Munchie; Lojas de 
Tecnologia - Tek4life; Servi-
ços Óticos -  Adão Oculista; 
Residências Sénior-  Residên-
cias Montepio; Lojas de Arti-
gos para o Lar -  Pollux; Zoos e 
Aquários - Sea Life Porto; 
Restaurantes Temáticos - 
The Lingerie Restaurant; Far-
mácias -  Farmácias Sousa 
Torres; Lojas de Puericultura 
– Piukids; Imobiliárias -  Solu-
ções Ideais; Eletroestimula-
ção Muscular -  eBody; Hotel 
& SPA - Hotel Solverde Spa & 
Wellness Center. 

Redação  | texto
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Saber Mais 

Os prémios são atribuídos pela empresa U-Scoot 

que desenvolve projetos na área da sustentabilida-

de e responsabilidade social que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, a nível 

económico, social e ambiental.

O Comité de avaliação das candidaturas é constituí-

do pelas empresas de estudos de mercado respon-

sáveis pelas diferentes fases de testes e estudos 

(Ipsos Apeme e Multidados), pelo presidente da As-

sociação Portuguesa dos Profissionais de Marke-

ting (APPM) Rui Ventura, pelo presidente do Fórum 

do Consumo, José Rousseau e por um representan-

te da Confederação do Comércio e Serviços de Por-

tugal (CCP).
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Câmara faz empréstimo de 2,4 milhões, 
mas garante que endividamento  
bancário “decresce muito”
POLÍTICA. Empréstimo de médio e longo prazo para dar folga na execução de obras à 
Câmara de Paredes. Recurso ao crédito aprovado por maioria em Assembleia 
Municipal. Pela primeira vez a sessão foi realizada por videoconferência.

O 
empréstimo ava-
lizado pelos de-
putados munici-

pais pode ir até aos 2,4 mi-
lhões de euros, dinheiro que 
no dizer do Presidente da 
Câmara, Alexandre Almeida, 
já tem destino bem definido. 

“É para ser usado no finan-
ciamento de obras que não 
têm acesso a fundos comuni-
tários” e desse modo, no dizer 
do autarca, a gestão munici-
pal fica “com mais margem no 
orçamento para implemen-
tar as medidas de apoio às fa-
mílias e empresas afetadas 
pela pandemia Covid-19”. 

A taxa de juros “é benéfica, 
iremos pagar 27 mil euros de 
juros em oito anos”, justificou 
o presidente Câmara na As-
sembleia Municipal (AM) rea-
lizada no passado dia 27 de 
março.

Uma outra garantia deixa-
da por Almeida foi que “mes-
mo com este reforço de 2,4 
milhões de euros, o nível de 
endividamento bancário de-
cresce muito nestes dois anos 
de mandato”. O presidente da 
autarquia lembrava que o seu 
Executivo tem vindo a amor-
tizar endividamento bancá-
rio desde 2017. 

O autarca, depois, discri-
minou as diferentes parcelas 
da conta de somar que eleva a 
necessidade de empréstimo 
da Câmara de Paredes junto 
da banca aos 2,4 milhões de 
euros.

Assim, entraM na contabi-
lidade as obras na Avenida 
Cândido Barbosa, em Rebor-
dosa, que estabelece a liga-
ção ao centro escolar e que 
vão custar 360 mil euros;  As 
piscinas descobertas em Pa-
redes vão afundar pelo me-
nos 600 mil euros do emprés-

timo, representando 50% do 
valor total da obra; 135 mil 
euros são destinados à imple-
mentação do centro de trail 
running e BTT no pavilhão da 
Sernada, no sul do concelho, 
para apoio aos praticantes 
destas modalidades; outros 
135 mil euros serão usados 
para um bar com casas de ba-
nho e espaço de apoio no Par-
que Urbano de Rebordosa; 
igual valor vai permitir finan-
ciar o Parque de Lazer de Cê-
te, já em execução. 

Alexandre Almeida adian-
tou ainda que uma verba de 
135 mil euros vai ser canali-
zada para a ampliação do ca-
nil municipal, enquanto 450 
mil euros serão investidos na 
aquisição de viaturas de mer-
cadorias para apoio aos servi-
ços municipais. Outros 200 
mil euros são para adquirir 
uma varredora urbana, equi-
pamento de que o município 
não dispõe e será também 
comprado um autocarro (mi-
nibus) com 100 mil euros, 
“que vai dar muito jeito no 
apoio às deslocações de jo-
vens”, segundo o autarca. Por 
fim, a Câmara, segundo o Pre-
sidente, pretende comprar 
um camião de recolha de resí-
duos sólidos urbanos com 

sistema hidráulico, para mo-
l o k s  ( o s  c o n t e n t o r e s 
enterrados). 

“Estamos a dizer onde va-
mos utilizar este dinheiro e 
temos de o utilizar até ao final 
do ano ou não o podemos uti-
lizar mais”, explicou o presi-
dente da Câmara. O processo 
tem ainda de receber o visto 
do Tribunal de Contas, preci-
sou Alexandre Almeida. Na 
véspera da AM, o CDS dizia, 
em comunicado, que a autar-
quia evidenciava “oportunis-

mo político e falta de respon-
sabilidade e de sensibilidade 
social” ao aproveitar-se da si-
tuação de emergência nacio-
nal criada pela pandemia da 
covid-19 para contrair um 
empréstimo de 2,4 milhões 
“fugindo ao visto do Tribunal 
de Contas excecionalmente 
criado para estes tempos”.

O financiamento de 2,4 
milhões de euros foi aprova-
do, com 27 votos a favor e 17 
abstenções. O CDS, em pro-
testo, faltou à AM.

Redação  | texto

Soares Carneiro
PSD 

“Esperaríamos que hoje tivesse 

havido nesta Assembleia extraor-

dinária uma retificação do orça-

mento para apoios às famílias, 

empresas, escolas… Devíamos 

estar a falar de medidas e não de 

obras. Não se pode fazer de conta que não se está a 

passar nada quando há paredenses em dificuldades. 

Peça uma nova Assembleia Extraordinária para pro-

por medidas. As pessoas mais do que com piscinas e 

varredoras estão preocupadas com isto.”

Rui Silva
PS 

O presidente da Câmara fez esta 

manhã anúncio das medidas de 

apoio aos paredenses por causa dos 

efeitos da pandemia. Este financia-

mento de 2,4 milhões de euros não é 

para reforço de tesouraria, como 

acontecia em mandatos anteriores, em que todos os 

anos renovávamos uma conta caucionada de dois mi-

lhões de euros para fazer face a dificuldades de tesou-

raria”. “Isto é para dotar o concelho de infraestruturas.”

Albertino Silva
CDU

“Nos meus parcos conhecimentos 

de economia, parece ser um acor-

do bom. É necessário que a autar-

quia tenha o seu financiamento 

para assegurar a realização de 

obras.”

PUB

Rua Dr. José Correia, 

nº71 - 2º Esquerdo 

Castelões de Cepêda 

4580 - 128

Paredes

Novas 

instalações do

Progresso  
de Paredes
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Ano escolar termina com aulas à distância, 
máscaras no Secundário e 9.º ano sem exame

A
ulas vão ser reto-
madas no dia 14 de 
abril à distância. A 

máscara vai ser obrigatória no 
11.º e 12.º ano e ficam cancela-
dos os exames do 9.º ano.

"O terceiro período iniciar-
-se-á como previsto, no próxi-
mo dia 14, mas sem atividades 
letivas presenciais", anunciou 
o primeiro-ministro, António 
Costa, ontem, numa confe-
rência de Imprensa em que 
anunciou as medidas tomadas 
pelo Governo para mitigar os 
efeitos da pandemia de Co-
vid-19 na Educação.  As regras 
são válidas para todo o siste-

ma de ensino, público ou 
privado.

O primeiro-ministro anun-
ciou, ainda, que a avaliação 
será feita pelos professores, 
que "melhor conhecem os alu-
nos" nos respetivos estabele-
cimentos de ensino, "sem pro-
vas de aferição e sem exames 
do 9º ano", pelo que o ano leti-
vo, no Ensino Básico, será con-
cluído, com avaliação.

"No ensino básico, do pri-
meiro ao nono ano, todo o ter-
ceiro período prosseguirá 
com o ensino à distância, que 
será reforçado com o apoio de 
emissão televisiva de conteú-

dos pedagógicos, que comple-
mentarão, mas não substitui-
rão, o trabalho pedagógico 
que os professores vêm de-
senvolvendo com os seus alu-
nos", acrescentou o primeiro-
-ministro. "A emissão desses 
conteúdos programáticos vai 
iniciar-se dia 20, na RTP Me-
mória, que é acessível não só 
por cabo mas também por 
TDT", avançou Costa. Haverá 
também um programa de 
apoio pedagógico, na RTP2, 
para as crianças do pré-esco-
lar, com uma natureza distin-
ta", acrescentou.

"Ainda não chegamos ao 

dia em que podemos começar 
a levantar medidas de restri-
ção de circulação e de afasta-
mento social", disse António 
Costa. "Neste quadro, será 
mantido, até ao final do ano 
letivo, o regime especial de 
apoio às famílias com filhos 
menores de 12 anos", disse, 
ainda, António Costa.

Em relação ao ensino se-
cundário, "é particularmente 
importante que se retomem 
as aulas presenciais", contudo, 
"hoje ainda não é preciso to-
mar essa decisão", afirmou 
António Costa, garantindo 
que o Governo vai continuar a 

acompanhar a situação, para 
decidir quando e se se inicia-
rão as aulas presenciais do 11.º 
e 12.º anos. O calendário de 
exames do 11.º e 12.º ano é 
adiado, "decorrendo a primei-
ra fase entre os dias 6 e 23 de 
julho e a segunda fase entre 1 
e 7 de setembro". Deste modo 
a atividade letiva poderá "es-
tender-se até ao dia 26 de ju-
nho", sublinhou Costa.

"Vamos prosseguir em 
dois planos, o que preferimos, 

de retomar presencialmente 
as aulas a partir de maio, sem 
excluir o plano B de prosseguir 
com o ensino à distância se a 
evolução da pandemia assim o 
exigir", disse António Costa.

"Para assegurar o maior 
distanciamento social, o me-
nor tempo de permanência 
na escola e a melhor higiene, 
as atividades letivas presen-
ciais serão sempre muito li-
m i t a d a s ",  a n u n c i o u  o 
primeiro-ministro.

Escola no Terceiro Período
Ensino básico
Ensino básico e 10.º ano sem aulas presenciais.
Exames e provas de aferição canceladas até ao 9.º ano. 
Conteúdos pedagógicos transmitidos na RTP Memó-
ria. Regime especial de apoio às famílias com filho me-
nores de 12 anos mantém-se.

Ensino secundário
Exames do Secundário adiados. Primeira fase entre os 
dias 6 e 23 de julho e a segunda fase entre 1 e 7 de se-
tembro. Previsão de aulas presenciais apenas para as 
22 disciplinas sujeitas a exame específico de acesso ao 
Ensino Superior. Medidas de distanciamento social em 
vigor. Os alunos só realizam os exames que necessitam 
para acesso ao ensino superior. Alunos, professores, 
trabalhadores não docentes e qualquer pessoa que 
frequente a escola terá de usar máscara, que será dis-
ponibilizada pelo Ministério da Educação Dispensa-
dos do serviço presencial, os docentes e outros traba-
lhadores que integrem algum grupo de risco. Atividade 
letiva pode estender-se até 26 de junho.

Pré-escolar
Só devem ser retomadas as atividades nos jardins-de-
-infância quando forem revistas as atuais regras de 
distanciamento, que, naturalmente, são impossíveis 
de cumprir em salas com crianças.
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A primeira vítima do novo 
coronavírus no concelho de 
Paredes foi uma mulher de 

74 anos, natural de Lordelo 
que faleceu no dia 2 de abril. 
A revelação foi feita nesse 

dia pelo autarca de Paredes, 
Alexandre Almeida ao ende-
reçar as condolências à famí-

lia e amigos da septuagená-
ria.  De lá para cá, e até ao dia 
9 de abril, segundo dados re-

velados pelo ACES Tâmega, 
já faleceram mais três cida-
dãos nossos conterrâneos 

que não resistiram a compli-
cações de saúde potencia-
das pelo novo coronavírus.  

Já morreram quatro pessoas vítimas de covid-19 em Paredes

Paredes já conta com mais de uma centena 
e meia de infetados com o novo coronavírus
PANDEMIA. Câmara cria bolsa de voluntários. Junta apoia nas compras

O 
concelho de Pare-
des registou na 
última quinzena 

uma brutal subida de novos 
c a s o s  d e  i n f e t a d o s  p o r 
Covid-19.

Segundo dados fornecidos 
pelo Agrupamento de Centros 
de Saúde do Tâmega II Vale do 
Sousa Sul, até ao dia 9 de abril, 
havia registo de 156 casos po-
sitivos, três casos recuperados 
e quatro óbitos. Estes núme-
ros já suplantaram o número 
de infetados com a Covid-19 
nos concelhos vizinhos. Paços 
de Ferreira regista 146 casos, 
em Felgueiras e Lousada, lo-
cais onde foi registado o pri-
meiro foco de contaminação, 
contabilizam 118 e 92 casos 
respetivamente.

No concelho de Paredes 
a Freguesia mais atacada 
pela Covid-19 em termos 
globais, é precisamente a 
sede do concelho, Paredes, 
onde reside ¼ da população. 

Ao todo são 156 casos. De-
pois surge Lordelo com 23, 
Rebordosa com 23, Gandra 
com 15, Recarei 14. Sobrosa 
11, Baltar 7, Sobreira 6, Vi-
lela 4, Duas Igrejas 6, Cête 4, 
Aguiar de Sousa 2, Vandoma 
4 Beire 1 e Parada de Todeia 
1. Cristelo e Louredo não ti-
n h a m  n e n h u m  c a s o 
registado.

Para minimizar os efeitos 
da pandemia, em Paredes, a 
Câmara está a promover a 
criação de uma Bolsa de Vo-
luntariado para dar apoio 
nas mais diversas situações, 
nomeadamente aos idosos e 
pessoas de maior risco, como 
doentes crónicos e oncológi-
cos, na compra de bens ali-
mentares e de medicamen-

tos. A bolsa servirá também 
para apoiar as Instituições 
Particulares de Solidarieda-
de Social (IPSS's) que, peran-
te algum caso confirmado e/
ou suspeito de infeção, pos-
sam não ter recursos huma-
nos suficientes para conti-
nuar a sua atividade.

Os interessados em fazer 
parte da bolsa de voluntários 

devem inscreverem-se, atra-
vés dos contactos: veronica.
rocha@cm-paredes.pt ou 255 
788 931.

Entretanto a autarquia 
deu nota que está também 
a distribuir kits de material 
de proteção e desinfeção 
pelas IPSS's, corporações 
de bombeiros, delegações 
da Cruz Vermelha Portu-

guesa e GNR de Lordelo e 
Paredes.

Já a Junta de Freguesia de 
Paredes garante que está a 
acompanhar as famílias mais 
necessitadas designadamen-
te através do “reforço do 
apoio pontual” em situações 
de emergência às famílias 
através dos contactos; apoio a 
idosos e pessoas de maior ris-
co (doentes crónicos e oncoló-
gicos) nas compras de bens 
alimentares e de farmácia. As 
entregas são feitas semanal-
mente com os horários das 
entregas das 9h às 12h30 e 
das 14h às 17h; reforço dos 
cabazes alimentares às famí-
lias carenciadas e entrega ao 
domicílio.

Os serviços de atendimen-
to da junta de freguesia man-
têm-se encerrados ao público 
desde o dia 16 de março, mas 
estão ao serviço para qual-
quer solicitação urgente, que 
deverá ser feita através dos 
seguintes meios: 255 781 
220, 93 530 33 80 e geral@
freguesiadeparedes.pt.

Redação  | texto
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Piscina de Recarei acolheu  
primeiro torneio internacional 
de Pólo Aquático

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

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

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

A organização esteve a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conquistou a Taça AF Porto.
"É um privilégio treinar 

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

Juvenal Brandão deixou o 
Aliados de Lordelo em nono 

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

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

na luta pelos dois primeiros 
lugares”, justificou Brandão.

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

Chicotadas no  
Sobrosa e Aliados
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Empresa de Vila Cova de Carros, 
produz viseiras  
para os profissionais de saúde 

Quadrivale, uma em-
presa de Vila Cova de Car-
ros, está a produzir viseiras 
para os profissionais de 
saúde. Em apenas dois dias 
a empresa produziu 300 
viseiras que foram entre-
gues no Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa.

“A Unidade de Cuidados 
Intensivos do Centro Hos-
pitalar do Tâmega e Sousa, 
agradece ao Eng. Lino Vale 
e à sua empresa Quadrivale 
que tão generosamente 
elaboraram e ofereceram 

viseiras ao CHTS. A todos 
eles e a todos os que de uma 
maneira ou de outra estão a 
contribuir para ultrapas-
sarmos esta crise, o nosso 
profundo agradecimento. 
Juntos venceremos mais 
esta batalha!” congratula-
-se a Direção do Serviço de 
Medicina Intensiva (UCIP1 
e UCIP2) em nome de todos 
os seus colaboradores”.

Os pedidos deste mate-
rial de proteção têm chega-
do à Quadrivale de várias 
partes do país. 

Os profissionais  do 
Hospital de Santo Antó-
nio, no Porto, ganharam 
uma nova sala de convívio 
para os períodos de des-
canso, renovada gratuita-
mente pela Laskasas, em-
p r e s a  s e d i a d a  e m 
Rebordosa. 

A pedido da própria 
unidade hospitalar, que 
contactou a fabricante de 
mobiliário de Paredes 
através da loja online, a 
decoração deste novo es-
paço foi "produzida em 
tempo recorde”.   

"É uma honra poder 
usar a empresa e o seu 
‘know-how’ [conhecimen-
to] para ajudar estes he-
róis do dia-a-dia, cuja im-
portância sobressai ainda 
mais nesta altura difícil", 
sublinhou Celso Lascasas, 

CEO do Laskasas Group, 
citado numa nota.

 O grupo, um dos maio-
res fabricantes do setor, 
tem as nove lojas físicas e 
a atividade industrial sus-
pensa desde 19 de março: 
a empresa-mãe produz 
mobiliário e artigos de de-
c o r a ç ã o  p a r a  o  l a r,  a 
DomKapa está especiali-
zada em estofos e a Ser-
ralux no fabrico de mobi-
liário em metal. 

Composto por um total 
de cinco empresas, que 
empregam um total de 
cerca de 320 pessoas, que 
começaram por entrar 
num período de férias an-
tecipadas, o grupo funda-
do em 2004 faturou 22 
m i l h õ e s  d e  e u r o s  e m 
2019, exportando para 
mais de 30 países.

Empresa  de Rebordosa dá descanso 
ao Hospital de Santo António

A CELER aprova redução  
extraordinária das tarifas de 
energia elétrica em Rebordosa

A 
tarifa de eletrici-
dade na fregue-
sia de Rebordo-

sa, no mercado liberalizado 
passa a ter uma redução 
imediata de 2,8%. A decisão 
foi aprovada pela direção d´ 
ACELER, a empresa eletri-
ficadora que fornece eletri-
cidade àquela cidade tendo 
por base “as consequências 
para os industriais, comer-
ciantes e população de Re-
bordosa, da aplicação das 
medidas previstas no Plano 
de Contingência, reforçado 
pelo decreto presidencial 
do Estado de Emergência 
que levou à suspensão de 
atividade de muitas empre-
s a s ”,  p o d e  l e r - s e  e m 
comunicado.

A CELER determinou 
também a aplicação ime-
diata da redução de tarifas 
de energia elétrica aos ci-
dadãos mais vulneráveis de 
Rebordosa, cujo tarifário é 
do Mercado Regulado e Ta-
rifa Social, de acordo com 
as orientações da ERSE. A 
Eletrificadora de Rebordo-
sa faz saber, igualmente, 
que vai aplicar de imediato 
as recomendações da ER-
SE, relativamente às regras 
excecionais relativas ao 
prazo de interrupção e re-
gras excecionais relativas 
ao pagamento.

Perante o coronavírus, a 
Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ER-
SE) decidiu fixar “condi-
ções excecionais” de pres-
tação dos serviços de for-
n e c i m e n t o  d e  e n e r g i a . 
Medidas adotadas pelo re-
gulador visam evitar inter-
rupções de fornecimento 
de eletricidade, gás natural 
e de gases de petróleo li-
quefeito canalizados, pro-
tegendo ainda os consumi-
d o r e s  q u e  p o r  c a u s a  d a 
pandemia deixem de con-
seguir pagar as faturas. Va-
lores em falta vão poder 
ser pagos em frações.

O prazo de pré-aviso de 
interrupção de forneci-
mento para os clientes do-
mésticos,  que era de 20 
d i a s ,  é  a l a r g a d o  p o r  3 0 
dias. “Antecipando possí-
veis dificuldades de paga-
mento motivadas por iso-
lamento, falta de acesso a 
meios alternativos de pa-
gamento a partir de casa 
ou por uma perda abrupta 
e inesperada de rendimen-
to por parte dos consumi-
dores, a ERSE determina 
que o prazo de pré-aviso de 
interrupção de forneci-
mento para os clientes do-
mésticos seja,  desde já, 
alargado por 30 dias adi-
cionais”, diz a ERSE.



11Sexta-feira 10 de Abril de 2020  oprogressodePAREDES

ESPECIAL COVID-19

Lar evacuado em Gandra
A 

Unidade de Cui-
dados Continua-
dos, Olhar Aten-

to, em Gandra, Paredes, no 
passado fim-de-semana, foi 
evacuada depois de terem 
sido confirmados quatro ca-
sos positivos de infeção por 
Covid-19.

Os doentes foram enca-
minhados para os hospitais 
de referência no tratamento 
da pandemia. Os restantes 
utentes foram transferidos 
para instalações da Santa 
Casa da Misericórdia de Pa-
redes. Os colaboradores que 
ficaram isolados com os 

doentes, seis pessoas, estão 
em quarentena em casa, por 
ordem da Direção-Geral da 
Saúde. A unidade de cuida-
dos continuados de longa 
duração e manutenção, on-
tem, foi alvo de uma ação de 
desinfeção levada a cabo 
uma equipa composta por 

militares da Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR), Gru-
po de Intervenção de Prote-
ção e Socorro (GIPS) e por 
membros do Serviço Munici-
pal de Proteção Civil de Pa-
redes. O Lar da Olhar Atento 
deverá reabrir na próxima 
semana.

Cerca de dois mil ido-
sos, utentes de lares e 
instituições dos conce-
lhos de Paredes, Penafiel 
e Castelo de Paiva estão 
a ser testados à Co-
vid-19. A medida abran-
ge os três concelhos da 
área de influência do 
ACES - Vale do Sousa Sul. 
Tendo em conta o au-
mento do número de in-
fetados em lares e Insti-
tuições Particulares de 
Solidariedade Social, as 
autarquias de Paredes, 

Penafiel e Castelo de 
Paiva avançam com uma 
medida preventiva e de 
contenção da pandemia, 
junto de um dos grupos 
de maior risco, os idosos. 

Na passada quarta-
-feira, o presidente da 
Junta de Recarei, Belmi-
ro Sousa, admitia ao Pro-
gresso de Paredes estar 
“preocupado com o Lar” 
do Centro Paroquial da 
Freguesia. Há registos 
de doentes e funcioná-
rios infetados. 

Idosos de Paredes 
rastreados à 
Covid-19

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

cupão de assinatura
NOME    
MORADA      
CÓDIGO POSTAL         LOCALIDADE         PAÍS         TELEFONE    
PROFISSÃO         DATA DE NASCIMENTO          /        /      Nº CONTRIBUINTE    
IBAN       PT   50001000003819565000117

Junto envio cheque/vale postal        no valor de €17.50 (Portugal), €24 (Estrangeiro). 
Emitido à ordem de UNI-Comunicação, S.A., para pagamento da minha assinatura anual do Jornal “O Progresso de Paredes” 
(renovável anualmente, salvo indicação contrária).

Contactos
Praça Capitão Torres Meireles, n.º 30 | 2.º Andar - Sala B

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520  | Telm.: 911 986 773
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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Aprovado Plano de Apoio à Economia 
Local para os próximos três meses 
FINANÇAS. O plano prevê apoios nas rendas, tarifas de água, medicamentos e impostos para os munícipes, mas também medidas 
para as empresas. Apoios concedidos mediante o preenchimento de requerimentos fornecidos pela câmara.

A 
Câmara de Pare-
des vai permitir o 
p a g a m e n t o  a 

prestações das rendas so-
ciais, por um lado e por ou-
tro compromete-se a devol-
ver o valor da tarifa do lixo e 
reforçar verbas para ali-
mentos, energia e medica-
mentos, beneficiando famí-
lias em 'lay-off' ou desem-
prego e empresas.

Estas medidas com um 
prazo de validade de três 
meses constam de Plano de 
Apoio à Economia Local que 
foi preparado para acorrer à 
situação provocada pela 
Covid-19, representando 
um envelope financeiro de 
500 mil euros.

Uma das fontes de finan-
ciamento são os apoios às 
atividades lúdicas e cultu-
rais que por força da pande-
mia não se realizam. Em 
reunião da Assembleia Mu-
nicipal (AM) realizada no 
dia 2 de abril, o presidente 
de câmara, Alexandre Al-
meida, disse que a altera-
ção orçamental pode ser 
feita apenas pelo Executivo 
sem necessidade de a sub-
meter à AM.

O Plano de Apoio à Eco-
nomia Local foi aprovado 

por unanimidade pelo Exe-
cutivo Municipal no passa-
do dia 2 de abril em reunião 
de Câmara realizada por 
videoconferência.

Nas medidas que visam 
ajudar diretamente as famí-
lias, destaca-se a devolução 
da tarifa fixa da água e sa-
neamento para os agrega-
dos em 'lay-off' ou desem-
prego, mediante requeri-
m e n t o s  q u e  s e r ã o 
d i s p o n i b i l i z a d o s  p e l o 
município.

O plano do município 
prevê também medidas pa-
ra as empresas, começando 
pela devolução a 100% da 

tarifa de lixo nos próximos 
três meses às empresas que 
sejam obrigadas ao encerra-
mento devido à pandemia.

Está twambém prevista a 
devolução total da derrama 
para empresas com volume 
de faturação até 150 mil 
euros.

Isenção das taxas de pu-
blicidade e de ocupação do 
solo durante três meses e 
isenção da taxa paga pelos 
feirantes no mesmo período 
também constam do plano.

A tarifa fixa da água e sa-
neamento para as empresas 
encerradas também será 
devolvida.

Os formulários para as 
pessoas individuais, as em-
presas e os empresários em 
nome individual poderem 
beneficiar das medidas do 
Plano de Apoio à Economia 
Local de Paredes estão dispo-
níveis no site: https://www.
cm-paredes.pt/pages/1482

No setor social, o Plano 
prevê o alargamento do 
apoio de 750 euros mensais 
aos corpos de bombeiros e 
delegações da Cruz Verme-
lha que estão a colaborar 
com a Câmara nas opera-
ções de desinfeção e no 
apoio aos idosos sem reta-
guarda familiar.

As instituições terão, 
também, apoio em mate-
riais de desinfeção e prote-
ção individual.

Os subsídios anuais aos 
bombeiros e Cruz Vermelha 
serão antecipados e proce-
der-se-á à distribuição de 
materiais de desinfeção às 
juntas de freguesia que es-
tão a colaborar nas opera-
ções de limpeza.

A câmara compromete-
-se também a fazer testes 
aos utentes e profissionais 
nas instituições de solida-
riedade, após o surgimento 
de um caso de infeção pela 
covid-19, se esse serviço 

não for assegurado em tem-
po útil pelas autoridades de 
saúde.

Redação  | texto

Alexandre 
Almeida
Presidente
da Câmara

“ E s t a s  m e d i d a s 
que o Município 
a d o t o u  p a ra  o s 
próximos três me-
ses serão reavalia-
das no final do tri-
mestre e poderão 
também ser refor-
çadas, e outras, en-
tretanto, poderão 
vir a ser tomadas. o 
Plano foca-se na 
sol idariedade e 
apoio às pessoas, 
estamos preocu-
pados com as famí-
lias que terão os 
seus rendimentos 
d i m i n u í d o s  p o r 
força do “layoff” ou 
por motivos de de-
semprego e tam-
bém com as em-
presas e as Institui-
ções Particulares 
de Solidariedade 
Social - IPSS.”

FOTO: DR
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PSD protesta
A

ntes da gestão so-
cialista tornar pú-
blica a elaboração 

do Plano de Apoio à Econo-
mia, Rui Moutinho, primeiro 
vereador do PSD, enviou um 
protesto ao Presidente da 
Câmara, subscrito pela res-
tante vereação laranja, onde 
alegava que a gestão socialis-
ta “ignorou a disponibilidade 
do PSD em trabalhar num 
plano conjunto ou que lhes 
[PSD] fosse dado conheci-
mento ou auscultados sobre 
medidas adotadas e/ou ado-
tar”.  Os social-democratas fi-
zeram idêntico reparo sobre 
a cooperação e colaboração 
da Câmara com os Presiden-
tes das Juntas de Freguesia 
usando a crítica que tem sido 
recorrente no discurso laran-
ja: “O PS continua a ostracizar 
as freguesias onde não é a 
força maioritária”. 

No protesto, os vereado-
res do PSD sugeriram a ado-
ção de 18 medidas de apoio 
que no entender dos social-
-democratas poderão ajudar 
a vida dos paredenses no 
combate às dificuldades 
criadas pela crise da Co-
vid-19. Entre as medidas 
propostas estão descontos 
na fatura da água e isenções, 
ações publicitárias de sensi-
bilização com recurso a figu-
ras públicas do concelho ou a 
devolução das receitas de 
IRS (5%), no ano de 2020, às 
famílias residentes no con-
celho, etc.

Mais tarde a Comissão 
Política Concelhia do PSD de 
Paredes, em comunicado, 
pedia mais ambição à autar-

quia na luta contra os efeitos 
da pandemia. “Achamos o 
montante de 500 mil euros 
disponibilizado pelo municí-
pio e o prazo de 3 meses ma-
nifestamente insuficientes”, 
considerava Ricardo Sousa, 
líder da concelhia laranja.  
Para a estrutura social-de-
mocrata são necessários, no 
mínimo, 5 milhões de euros. 
O financiamento seria obti-
do “pela realocação” de 1,6 
milhões de euros de receita 
extraordinária, do “redirec-
cionamento” do empréstimo 
de 2,4 milhões de euros re-

centemente aprovado (ver 
página 12) “e das folgas 
orçamentais”.

Os 5 milhões de euros, no 
entender do PSD, deveriam 
ser aplicados em medidas de 
emergência social, como a 
criação de cheques “alimen-
tos” e “medicamentos” e em 
medidas de apoio económi-
co-social e financeiro. Neste 
particular destaque para a 
ideia de ser criado “um fundo 
anual de apoio aos jovens pa-
ra a criação de pequenas e 
médias empresas” ou a “isen-
ção” até ao final da crise pan-

démica “da taxa dos resí-
duos” sólidos urbanos. Até 
ao final do ano de 2020, o 
PSD defende a isenção das 
taxas: para realizar as quei-
madas; de esplanadas; de 
publicidade; aos feirantes e 
vendedores ambulantes.

O PSD/Paredes defende 
igualmente que “seja acele-
rado o pagamento” às enti-
dades culturais, a “redução 
do prazo de pagamentos a 
fornecedores”, ou a criação 
de um gabinete de acompa-
nhamento de apoio aos ido-
sos que vivem mais isolados.

APOIO ÀS PESSOAS:

• Devolução a 100% da tarifa do lixo 
• Devolução a 100% da tarifa fixa da água
 e saneamento para as famílias
• Pagamento em prestações sem juros das rendas 
 de habitação social
 (Apoio destinado a pessoas que vejam o seu rendimento 
 reduzido, por motivo de “layoff” ou desemprego 
 no período da pandemia)
• Reforço das verbas de apoio social para a compra de 
 medicamentos
• Reforço das verbas de apoio social para cabazes 
 de alimentação
• Reforço das verbas de apoio social pontual, 
 por exemplo para pagamento de energia

APOIO ÀS EMPRESAS:

• Devolução a 100% da tarifa do lixo
• Devolução a 100% da tarifa fixa da água e saneamento
 (Apoio destinado a empresas encerradas por motivo 
 de “layoff” e durante o período de “layoff” 
 em função da pandemia)
• Devolução a 100% da derrama de 2019 a pagar em 2020 
 para as empresas com faturação até 150.000,00 €
• Devolução da taxa de publicidade e de ocupação 
 do solo nos próximos 3 meses
• Isenção da taxa paga pelos feirantes 
 nos próximos 3 meses

APOIO AO SETOR SOCIAL:

• Apoio financeiro de 750,00€ mensais às IPSS’S
• Apoio financeiro de 750,00€ mensais às Corporações
 de Bombeiros e Delegações da Cruz Vermelha que 
 estão a colaborar na desinfeção dos espaços públicos 
 e no apoio aos idosos sem retaguarda familiar
• Antecipação do subsídio anual às Corporações 
 de Bombeiros e Delegações da Cruz Vermelha
• Distribuição de material de desinfeção e proteção 
 individual às IPSS’S, Bombeiros e Delegações 
 da Cruz Vermelha

APOIO ÀS ASSOIAÇÕES DESPORTIVAS:

• Antecipação dos subsídios de apoio à formação 
 protocolados com as associações desportivas

APOIO ÀS ASSOIAÇÕES CULTURAIS:

• Antecipação dos subsídios anuais 
 às associações culturais

APOIO AOS ALUNOS:

• Apoio aos alunos de Paredes que não disponham de
 meios informáticos para concluir o último período letivo

Plano de Apoio  
à Economia Local  
de Paredes

FOTO: FLICKR.COM

Rui Moutinho,  
Vereador do PSD/Paredes
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Equipa liderada por engenheiro de Cête 
cria ferramenta gráfica adotada pela OMS 
no combate à covid-19
TECNOLOGIA. Países europeus adotam ferramenta gráfica desenvolvida por portugueses que ajuda a medir as necessidades hos-
pitalares face à pandemia do novo coronavírus.

A 
A d a p t t  S u r g e 
Planning Suport 
To o l ,  a  f e r r a -

menta gráfica foi desenvol-
vida pela  Glintt, Global In-
telligent Technologies uma 
multinacional de tecnolo-
gia e consultoria, cuja equi-
pa de trabalho foi liderada 
por Ricardo Gil Santos, um 
engenheiro industrial e de 
gestão natural de Cête. 

A Associação Portugue-
s a  d e  A d m i n i s t ra d o r e s 
Hospitalares (APAH) e a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) Europa cola-
boraram com a iniciativa. 

O software gráfico cria-
do pela Glintt, baseado no 
Microsoft Excel, permite 
que decisores políticos e 
especialistas em planea-
mento de cuidados de saú-
de façam a leitura de quan-
tos recursos humanos e 
materiais um país dispõe e 
de quantos precisa de con-
tratar em cada fase da pan-
demia de covid-19.  “Foi um 
trabalho desenvolvido em 
tempo recorde pela equipa 
da qual sou responsável”, 
salienta com orgulho, Ri-
cardo Gil Santos a O Pro-
gresso de Paredes.

O projeto já está a ser 
utilizado por vários países 
e responde a perguntas co-
mo por exemplo: “de quan-
tas camas vamos necessi-
tar para doentes em unida-
des de cuidados intensivos 
ou em enfermarias?;  de 
quantos médicos e de que 
especialidades vamos pre-
cisar?; quantos ventilado-
res vão ser indispensáveis 
para os doentes em estado 
crítico?, etc”.  Através da 
ferramenta é ainda possí-
vel determinar os incre-
mentos de necessidade de 
recursos humanos devido 

à probabilidade de infeção 
d o s  p r o f i s s i o n a i s  d e 
saúde.

Apresentada pela OMS 

no dia 8 de abril e já tradu-
zida em português, inglês, 
espanhol, russo e árabe, a 
Adaptt  Surge Planning Su-

port é definida como uma 
ferramenta flexível,  que 
permite aos utilizadores 
inserirem os dados epide-

miológicos do seu país, as 
capacidades de camas de 
diferentes tipologias e de 
recursos humanos (usando 

os códigos da Organização 
Internacional do Traba-
lho), variarem os cenários 
de mitigação e adaptarem 
a resposta a diferentes ta-
xas de ataque. 

Na prática, a ferramen-
ta agora adotada pela OMS 
permite, em simultâneo, 
evitar que um sistema de 
saúde possa entrar em co-
lapso, por falta de recur-
sos, ou o desperdício, por 
excesso de meios canaliza-
dos para o combate à pan-
demia em cada fase.

Cedida gratuitamente,  
a Adaptt  Surge Planning 
Suport já está a ser utiliza-
da por vários países na Eu-
ropa, África e Ásia e foi dis-
ponibilizada ao Ministério 
da Saúde português em 30 
de março.

Redação  | texto

Saber Mais 

A Glintt – Global Intelligent Technologies - é uma 

multinacional de tecnologia e consultoria, cotada na 

Euronext. O volume de negócios em 2019 foi de 

92,3 Milhões de Euros e conta com mais de 1100 co-

laboradores, que operam a partir de 10 escritórios 

em 6 países: Portugal, Espanha, Angola, Brasil, Rei-

no Unido e Irlanda. Com mais de 20 anos de expe-

riência, é uma empresa líder em consultoria e servi-

ços tecnológicos na Saúde, sendo reconhecida como 

parte do Sistema Científico e Tecnológico Portu-

guês e certificada por várias entidades nacionais e 

estrangeiras.
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A pandemia que vivemos 
levou a Federação Portu-
guesa de Futebol a cancelar 
os campeonatos de futebol 
jovem, sob a sua tutela, não 
havendo campeões, nem 
lugar a subidas e a descidas 
de divisão. Esta época é co-
mo se não tivesse existido e 
a próxima será com as mes-
mas equipas.
Mas nem todas as Associa-
ções de Futebol distrital se-
guiram o exemplo da FPF. A 
do Porto, por exemplo, re-
solveu aplicar apenas subi-
das de divisão (da 2ª divisão 
para a 1ª, já que da 1ª para o 

Nacional é da responsabili-
dade da FPF e isso não vai 
acontecer) e não despro-
mover nenhuma equipa.
Consequências disto, não 
pararam nas redes sociais 
queixas e lamentações de 
treinadores e jogadores, 
pelas decisões tomadas pe-
las entidades que gerem o 
futebol de formação em 
Portugal.
Foram vários os interve-
nientes a queixar-se de 
“uma época deitado ao lixo”, 
de “precipitação” e até de 
“insensibilidade de quem 
toma estas decisões”, ape-

O fim dos campeonatos de futebol  
de formação e os resultados desportivos

OPINIÃO

Sobre Futebol

lando a que a FPF devia “ter 
esperado mais tempo para ser 
possível jogar até ao fim”.
Que os mais jovens tenham 
este tipo de comentários e de-
sabafos, ainda se dá um des-
conto, mas que os mais velhos 
– essencialmente treinadores 
– o façam, já é mais incom-
preensível. Aliás, um dos pa-
péis dos treinadores no fute-
bol de formação, no meu en-
tender, devia ser educar os 
jogadores para serem ponde-
rados publicamente. E neste 
caso, mais importante que is-
so, ensinar aos jogadores que 
os resultados desportivos são 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

a consequência do processo 
– aquilo que é a essência – de-
senvolvimento e evolução 
para que possam ser melho-
res atletas, melhores despor-
tistas, melhores futebolistas e 
(a cereja no topo do bolo), se-
rem profissionais de futebol 
ou, pelo menos, continuarem 
o futebol após os 18 anos.
Por isso, nunca uma época 
desportiva é deitada fora se 
não sobem de divisão ou se 
descem de divisão (porque 
aliás, isso acontece todos os 
anos), mas sim, se não evoluí-
ram na modalidade. E por isso, 
os jogadores que são juniores 
de 2º ano que “terminam” a 
sua formação, não podem es-
tar revoltados e chateados 
por “lhes terem deitado fora 
uma época e a sua formação”, 
mas sim contentes ou não, 
consigo e com os seus treina-
dores (e com os seus clubes) 
por terem conseguido, em 

conjunto, atingirem o pata-
mar de ficarem nas equipas 
séniores dos seus clubes (ou 
de outros) – esse sim o verda-
deiro propósito do futebol de 
formação.
Mas atenção: que não se des-
virtuem estas minhas pala-
vras. Não estou a dizer que os 
resultados desportivos e a 
competição não são impor-
tantes. Nada disso. São im-
portantes, mas não o mais im-
portante. A medida extrema 
de finalizar os campeonatos 
no meio desta pandemia, po-
dia ter mostrado uma outra 
mentalidade de quem está na 
formação. O que revela que 
estamos longe daquilo que 
podia ser aprendido ao longo 
de mais de uma década no fu-
tebol jovem.
Deveria servir isto também 
para uma reflexão profunda 
de todos, mas, essencialmen-
te, dos treinadores e dos clu-

bes, que devem entender 
que, no futebol de forma-
ção, há que ter técnicos 
com sensibilidade, gosto e 
competência para o ensi-
no (não só de futebol, mas, 
primordialmente) dos 
jovens.
Podia também este mo-
mento ser o oportuno para 
os clubes, de uma vez por 
todas, seguirem as indica-
ções das entidades espe-
cialistas e acabarem com 
os resultados e classifica-
ções até aos infantis, como 
alguns já o fazem.
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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)
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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.

FPF dá por concluídas as  
provas nacionais não-profissionais
FUTEBOL. Paredes termina época na 8ª posição. Futuro do campeonato de Portugal pode passar pela sub-divisão da prova.

A 
Direção da FPF en-
tendeu dar por 
concluídas, sem 

vencedores, todas as suas 
competições seniores que se 
encontram nesta data sus-
pensas, não sendo atribuídos 
títulos nem aplicado o regime 
de subidas e descidas. 

À data da paragem do 
Campeonato, a 8 de março, na 
25ª jornada, o USC Paredes 
ocupava a 8ª posição da geral 
com 34 pontos.

A decisão de pôr um ponto 
final nos campeonatos surgiu 
após reunião da direção da 
FPF, na quarta-feira, 8 de abril 
por teleconferência, com as 
associações distritais e regio-
nais para análise do impacto 
da pandemia COVID-19 no 
futebol sénior não-profissio-
nal. A FPF entende que “conti-
nuam a não estar reunidas as 
condições de saúde pública 

para que clubes com estrutu-
ras amadoras, como é próprio 
das provas em que participam, 
possam treinar e competir em 
segurança”.

Por outro lado, sublinha a 
FPF, vigora em Portugal “o Es-
tado de Emergência”, pelo me-
nos, até ao dia 17 de abril, sen-
d o  p o s s í v e l  a  s u a 
prorrogação”.

Estas circunstâncias “im-
pedem o normal decurso das 
competições, sendo imprevi-
sível antever quando e se tais 
condições de saúde pública 
estarão reunidas ainda duran-
te esta época desportiva”.

Eurico Couto, treinador do 
União Sport Club de Paredes 
considera que a sua equipa 
“fez uma boa época, melhor 

que a anterior”. O técnico diz 
que em todo caso “preferia jo-
gar até ao fim das 34 jornadas”, 
até porque, sublinha, “vai ser 
muito tempo sem jogar e de-
pois não se sabe ao certo em 
que moldes se jogará na próxi-
ma época”.  

Em cima da mesa, pelo que 
o Progresso de Paredes pôde 
apurar está a divisão do cam-

peonato de Portugal em duas 
provas, isto é, em 1ª e 2ª divi-
são, o que a acontecer já na 
próxima época irá provocar 
acesa polémica.

Para já a FPF limita-se a 
dizer que continuará a estu-
dar com as associações dis-
tritais e regionais “os moldes 
em que decorrerão as com-
petições nacionais não-pro-

fissionais na época 2020/21”.
De igual forma a FPF diz 

que em irá analisar e comuni-
car “com a maior brevidade 
possível” de que forma serão 
“indicados os dois clubes que 
acedem à II Liga de futebol, 
bem como os representantes 
de Portugal na Liga dos Cam-
peões de futebol feminino e 
de futsal masculino”.

Redação  | texto

EURICO 
COUTO
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O vírus e a Igreja - Páscoa 2020
O

s tempos mudam e 
as pessoas têm que 
se adaptar aos ‘no-

vos tempos’! Foi e será sempre 
assim! Mas ninguém estava à 
espera, que fosse tão rápido e 
tão radical! 

– Há poucos dias (meses), 
nestas Paróquias do Divino 
Salvador de Castelões de Ce-
peda e de Santa Maria Madale-
na, viviam-se tempos inten-
sos… tempos de mudanças 
profundas: um pároco feito 
Bispo e a sua saída naturalmen-
te em festa, claro… Depois, a 
nomeação de um ‘novo’ padre 
que chega para viver e tentar 
ajudar a viver os sonhos dum 
povo que deseja celebrar a sua 
fé em Igreja… na igreja…: em 
celebrações com grande nú-
mero de fiéis, que tornam pe-
quena a casa de Deus (edifício);  
Numa organização (estrutura) 
pastoral e paroquial com defei-
tos, como em todas as comuni-
dades… mas também, e princi-
palmente, com muitas virtu-
des; num ‘mar de crianças’ em 
idade de catequese que en-
chem salas sem fim, numa ‘mi-
ni-cidade paroquial’; em gru-
pos litúrgicos e de caridade em 
número suficiente e adaptados 
à realidade citadina/rural que 
marca este espaço territorial; 
em movimentos e grupos de 
oração para todos os gostos, 
que ‘gastam’ o seu tempo na 
reflexão e na escuta da Palavra 
de Deus; em atividades lúdicas 
e festivas de convívio ou na in-
tenção de obter fundos para 
que as paróquias se renovem e 
se modernizem; em cuidados 
com os mais frágeis: (os idosos, 
os pobres e os doentes) que ne-
cessitam duma Igreja dinâmica 
e orante… duma Igreja que se 
dispõe a escutá-los, que deseja 
acompanhá-los e que se com-
promete a ajudá-los; 

E, por fim, estávamos e esta-
mos numa ‘caminhada espiri-
tual’ para as Festas da Páscoa, 
numa Quaresma intensa e fru-
tuosa, em comunhão com a di-
nâmica diocesana «Todos aqui 
Renascemos»…

É neste ambiente de ‘norma-
lidade’ que, sem avisar, aparece 
um vírus estranho. Uma doença 
letal – sabíamos pelas notícias 
que nos chegavam duma cidade 
da China, talvez desconhecida: 
Wuhan da província de Hubei…, 
mas que ainda parecia muito 

longe e quase impossível de cá 
chegar! 

Engano. Puro engano. O ví-
rus (o tal ‘coronavírus SARS-
-COV-2’, agora batizado de CO-
VID 19) chegou e fez-nos parar. 
Literalmente. Param as Confis-
sões Quaresmais. Param as Ca-
tequeses. Param as reuniões. 
Fecham-se as Igrejas. Adiaram-
-se casamentos e batizados. 
Reduziram-se ao mínimo as 
presenças nas exéquias. Cance-
laram-se Festas. Porque, agora, 
e com ‘força de lei’, as regras e a 
vida dos cristãos são obrigato-
riamente diferentes. Agora, só 
‘missas sem povo’ de padres a 
rezar sozinhos em Igrejas com 
mais bancos que pessoas, ou a 
tentarem transmiti-las, no mais 
puro amadorismo, para as pla-

taformas disponíveis que a tec-
nologia nos pode proporcionar. 

O Youtube e o Facebook en-
chem-se de Missas, que espera-
mos não ‘esvaziar nem tornar 
insignificante’ tão belo e tão im-
portante Sacramento na vida 
de todos os cristãos!

Mas, admiro a originalidade 
de alguns e a coragem de ou-
tros. E, para esta Páscoa, nunca 
vivida nem imaginada assim, 
não faltam, agora, propostas 
para todos os gostos. E nós, (Pa-
róquia do Divino Salvador de 
Castelões de Cepeda e Paró-
quia de Santa Maria Madalena), 
também nos servimos das mes-
mas ‘armas’. Também tentamos 
comunicar pelas ‘redes sociais’ 
para podermos chegar a todos 
ou, pelo menos, a um grande nú-

mero de pessoas, para lhes pro-
por a continuidade da dinâmica 
diocesana, «Todos aqui Renas-
cemos»: sem esperar o ‘gosto’ 
ou o ‘emoji’, colocamos fotogra-
fias da Igreja com o Verbo pro-
posto para cada semana, (RE-
NUNCIAR; REVESTIR; RENO-
V A R ;  R E C O N H E C E R ; 
REVIVER , REINAR E RESSUS-
CITAR) acompanhados de uma 
ou outra reflexão… E, depois, fi-
zemos uma proposta: «Perto da 
televisão ou computador, onde 
podem assistir às celebrações 
da Semana Santa e Páscoa que 
transmitiremos nas redes so-
ciais, cada família é convidada a 
ter um “CANTINHO DE ORA-
ÇÃO”: com um Crucifixo, (po-
dem juntar uma imagem de 
Nossa Senhora, imagens de ou-

tros santos de devoção e uma 
vela). Nas casas com crianças 
pequenas, podem juntar-se ou-
tros elementos, ou pode mesmo 
convidar-se as crianças a pintar 
algum episódio dos evangelhos 
ou a imagem de algum santo. 
Sobretudo, este ‘espaço de ora-
ção’ deve ser construído com a 
criatividade e o carinho de to-
dos os membros da família.»

Esta proposta não invalida 
nem anula todas as outras pro-
postas de paróquias ou de ini-
ciativas que, todos os dias apa-
recem nas ‘redes sociais’… 
porque, também elas nos po-
dem ajudar a viver esta Pás-
coa, sem ter de sair de casa. 
Porque é aí que temos de ficar, 
tal como nos pedem as autori-
dades de saúde. 

Caras e Caros 

Paredenses,

Este ano estamos impos-

sibilitados de comemo-

rar a Páscoa como sem-

pre fizemos.

A Páscoa é um tempo de 

esperança.

Acontece sempre no 

tempo da Primavera.

A Páscoa significa vida.

Acredito que para o ano 

vamos comemorar Pás-

coa como deve ser.

Mesmo assim,

Desejo a todos uma Boa 

Páscoa.

Quero dizer-vos que Câ-

mara Municipal está a fa-

zer o que pode para com-

bater esta doença e aju-

dar os Paredenses a 

vencê-la.

Estamos a dar o apoio 

possível às empresas.

Queremos manter o 

emprego.

Estamos em contacto 

constante com as Insti-

tuições da Saúde, de So-

lidariedade Social e de 

Proteção Civil.

Continuemos a compri-

mir as ordens e orienta-

ções das autoridades.

Fiquem em casa.

Não podemos facilitar.

Reparemos no que se 

passa em Itália e Espa-

nha que nos mostra o 

quanto esta doença é 

terrível.

Vamos ter esperança. 

Vamos ter paciência.

Mais cedo do que muito 

dizem poderemos voltar 

à normalidade.

Tenha cuidado por si, pe-

los seus, por todos nós.

Se puder, fique em casa.

Muito Obrigado!

Mensagem 
Pascal

ALEXANDRE
ALMEIDA 

Presidente da 

Câmara Municipal de Paredes

Fique em casa para bem de 
todos!

Desejo a todos uma santa 
Páscoa! Porque haverá sempre 
Páscoa!

O vosso pároco:
Pe. Rafael
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Eram tempos de abundância, em que o sol sorria para todos, em que a Demo-

cracia  se foi progressivamente sustentando até ao limite, com excessos nas 

escolas, com alunos a agredir professores, juízes molestados pelos condena-

dos,  profissionais de saúde violentados por doentes e familiares, onde o mais 

forte ditava a Lei, sem consequências, numa ausência de  princípios e valores  

entre os Humanos.

Depois de várias ameaças de epidemias por vírus, nestas últimas décadas, 

chegou à Europa neste princípio do ano 2020 a Pandemia que todos estamos 

a viver e toda a população, por ordens expressas das autoridades se refugiou 

nas suas casas escondendo- se deste maldito vírus. Já passam de 1 milhão e 

quinhentos mil em todo o mundo em isolamento total, para que a Sociedade 

possa sobreviver a esta ameaça. Para já restam-nos medidas medievais de 

combate tais como o isolamento social e lavagem de mãos, as melhores ar-

mas contra os contágios. No nosso código genético existe sempre o genes do 

homem primitivo conhecido pelo homem das cavernas que desde as suas 

versões mais remotas até ao chamado sapiens ou sábio, foi evoluindo e mo-

dificando-se tal como o cientista Darwin o demonstrou na sua teoria da evo-

lução das espécies.

Os vírus sofrem várias mutações e replicações ao longo do seu ciclo de vida, 

tornando- se difícil o tratamento imediato como é o caso do Covid 19, que em 

contacto com as células humanas pode causar a sua destruição e morte.

Nada neste mundo é tão paciente como um vírus à espera de um hospedeiro, 

porque todos os seres vivos, animais, plantas etc. vieram ocupar o seu 

espaço.

Em 2014 um grupo de cientistas franceses encontrou e fez renascer um ví-

rus que esteve 30 000 anos enterrado num conjunto de terra, gelo e rocha na 

Sibéria à temperatura média de 13,4 graus negativos. Em contacto com um 

ser vivo, voltou a multiplicar-se rapidamente, chamaram-lhe vírus siberium. 

O mesmo se passou com um vírus encontrado num sarcófago em Alexandria 

e que se presume ter entre 2000-2300 anos e também em contacto com um 

ser vivo voltou a multiplicar-se.

Afinal que espécies são estas que não estando vivas nem mortas e não têm 

metabolismo nem respiram, não se movem sendo constituídas por pedaços 

de acido nucleico e cercadas por uma ou mais proteínas, sendo inertes como 

um grão de areia, mas infimamente mais pequenas, rapidamente infetam e 

multiplicam se à custa do hospedeiro?

Há centenas de milhares de vírus, mas apenas cerca de 586 parasitam os 

Mamíferos e destes só cerca de 236 parasitam os humanos. Uma pessoa vive 

em média com cerca de 174 tipos de vírus nos seus mais de 30 biliões de cé-

lulas. O organismo, tem cerca de 39 biliões de microrganismos como bacté-

rias, vírus e fungos vivendo saudavelmente. Este equilíbrio desaparece 

quando somos invadidos por um agente patogénico tipo Coronavirus. Mui-

tos dos humanos têm defesas imunológicas suficientes para o combater, 

outros mais débeis de defesas, manifestam sintomas de febre, tosse irritati-

va e falta de ar, outros ainda sem capacidade de defesas imunológicas sofrem 

a destruição de órgãos, principalmente os pulmões, até à morte.

Quando passar esta pandemia, vamos chorar os mortos, vamos aprender 

esta lição e meditar para não repetir os erros do passado. Corrigir o que de 

mal foi feito como o abandono a que votamos as nossas famílias, incluindo os 

nossos filhos, na ganância do egocentrismo e do supérfluo, corrigir os males 

que provocamos ao nosso planeta, com toneladas de lixo diário como o plás-

tico, que destrói os nossos rios e Oceanos, deixando marcas irremediáveis 

na sua Fauna e Flora. Nada será igual na abundância, nas Empresas,nos em-

pregos, nas coisas supérfluas sobrepondo-se ao  que é essencial.

A História ensina-nos  que esta Pandemia  reforça  os laços de  união e solida-

riedade humanas  para todos nós, quando vemos partir centenas de milhares 

de mortos  ingloriamente,  ao nosso lado, também sabemos que são  os so-

nhos e os pesadelos que comandam a vida.

Antes, Agora e  
Depois da Pandemia

CAMILO MOTA
MÉDICO

No passado dia 6 de Abril de 2020, foi promulgada pelo Presidente da República a Lei n.º 4-C/2020, que aprova um regime 

excepcional para as situações de mora no pagamento das rendas devidas nos contratos de arrendamento urbano habita-

cional e não habitacional, e com entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma contratual, como 

forma de responder aos efeitos provocados na vida dos cidadãos, pela pandemia COVID-19.

A Lei entrou em vigor no dia 7 de Abril de 2020, e aplica-se às rendas que se vençam a partir do dia 1 de Abril de 2020.

No caso dos arrendamentos habitacionais, nos termos do artigo 3.º, a Lei aplica-se, nos casos em que, em relação ao Inqui-

lino, exista uma “quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar do arrendatário face aos rendimentos do 

mês anterior ou do período homólogo do ano anterior”, e a “taxa de esforço do agregado familiar do arrendatário, seja ou 

se torne, superior a 35 %”

Os Inquilinos que se enquadrem nesta situação, e estejam impossibilitados de pagar a renda, têm a obrigação nos termos 

do artigo 6.º da Lei 4-C /2020, de informar o seu senhorio, por escrito, até 5 dias antes do vencimento da primeira renda, 

que pretendem beneficiar deste regime excepcional contemplado na Lei, e para tal, devem juntar os documentos neces-

sários que comprovem a situação, no entanto, esses documentos ainda serão elencados em Portaria a publicar.

No caso das rendas que se venceram no dia 1 de Abril de 2020, a referida notificação pode ser feita até 20 dias após a data 

de entrada em vigor da presente Lei, ou seja, até ao dia 27 de Abril de 2020.

Em alternativa, o Inquilino, bem como no caso de estudantes, e respectivos fiadores,  com base no artigo 5.º da Lei 

4-C/2020, podem solicitar a concessão de um empréstimo sem juros, ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I. P. (IHRU), de forma a permitir o pagamento da diferença entre o valor da renda mensal devida, e o valor que resulta da 

aplicação ao rendimento do agregado familiar de uma taxa de esforço máxima de 35%.

Face ao exposto, pode acontecer que os Senhorios tenham uma forte quebra de rendimentos caso os Inquilinos não optem 

por solicitar um empréstimo ao IHRU, e então nesse caso, nos termos do artigo 5.º, n.º 3 da Lei, é contemplada a possibilida-

de de os Senhorios de contratos de arrendamento para habitação que tenham, “uma quebra superior a 20 % dos rendi-

mentos do agregado familiar do senhorio face os rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior”, 

e “essa percentagem da quebra de rendimentos seja provocada pelo não pagamento de rendas pelos arrendatários” pos-

sam recorrer a um empréstimo do IHRU, um empréstimo também sem juros, de forma  a que possam ser compensados 

pelo valor da renda mensal, devida e não paga pelo Inquilino, desde que, o rendimento disponível restante do agregado 

desça, e que seja por esse motivo, inferior ao do IAS (Indexante dos Apoios Sociais).

Saliente-se que, o Senhorio, nos termos do artigo 4.º da Lei, só pode resolver o Contrato “por falta de pagamento das rendas 

vencidas nos meses em que vigore o Estado de Emergência e no primeiro mês subsequente, se o inquilino não efectuar o 

pagamento no prazo de 12 meses contados do termo desse período, em prestações mensais não inferiores a um duodéci-

mo do montante total, pagas juntamente com a renda de cada mês”

Por sua vez, caso o contrato de arrendamento cesse por iniciativa do Inquilino torna exigível, a partir da data da cessação, 

o pagamento imediato das rendas vencidas e não pagas nos termos da Lei 4-C/2020.

No que respeita aos arrendamentos não habitacionais/comerciais, nos termos do artigo 7.º da Lei, aplica-se a estabeleci-

mentos abertos ao público que se destinem a actividades de comércio a retalho e de prestação de serviços encerrados, ou 

que tenham as respectivas actividades suspensas, e ainda aos estabelecimentos de restauração e similares, mesmo que 

estes mantenham a sua actividade para efeitos exclusivos de confecção destinada a consumo fora do estabelecimento ou 

entrega no domicílio.

Assim, o Inquilino que se enquadre nessas situações identificadas na Lei n.º 4-C/2020, pode nos termos do artigo 8.º, diferir 

o pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigore o estado de emergência, e no primeiro mês seguinte, para os 

12 meses seguintes aos do termo desse período. Podendo realizar o pagamento em prestações mensais, desde que não 

sejam inferiores a um duodécimo do montante total, e serão pagas juntamente com a renda do mês correspondente.

Acrescente-se que, não pode ser invocada como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção do con-

trato, a falta de pagamento das rendas que se vençam nos meses em que vigore o Estado de Emergência, e no primeiro mês 

seguinte, conforme contemplado no artigo 9.º da Lei n.º 4-C/2020, assim como não podem ser exigidas penalidades.

No que concerne às entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma contratual, poderão nos 

termos do artigo 11.º da Lei, reduzir as rendas aos Inquilinos que tenham, “comprovadamente, uma quebra de rendimentos 

superior a 20 % face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior, quando da mesma resulte 

uma taxa de esforço superior a 35 % relativamente à renda”.

Este regime, não se aplica aos beneficiários de regimes especiais de arrendamento habitacional ou de renda, como o ar-

rendamento apoiado, a renda apoiada e a renda social, conforme n.º 2, do artigo 11.º da Lei.

Mas, em alternativa, caso os Inquilinos comprovem ter deixado de auferir quaisquer rendimentos após 1 de Março de 

2020, podem, isentá-los do pagamento de renda, nos termos do n.º 3, do artigo 11.º da Lei.

Ou então, nos termos do n.º 4, simplesmente estabelecer moratórias, sem sujeição a qualquer requisito de quebra de 

rendimentos.

A pandemia veio alterar toda a nossa forma de viver, trazendo limitações económicas que se reflectem no dia-a-dia, e que 

determinaram a criação de legislação excepcional, para dar resposta à nova realidade vivida pelos portugueses, e todos 

teremos que estar à altura de responder ao desafio, conscientes da obrigação de cumprimento das normas, pois é só uma 

fase que seremos capazes de ultrapassar e vencer, saindo disto tudo mais fortes.

Regime Excepcional de Pagamento de 
Rendas em Tempos de Pandemia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO
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Segundo o Presidente 
da Junta de Freguesia de 
Baltar, Jorge Coelho, no se-
guimento de uma reunião 
em video-conferência com 
a Câmara Municipal de Pa-
redes e com as outras fre-

guesias, todas as atividades 
(festas de verão , romarias, 
passeios séniores quer da 
Junta quer da Câmara e ati-
vidades no auditório Balta-
rarte) estão canceladas até 
ao final do ano de 2020. 

Posteriormente as diversas 
comissões serão contacta-
das para planear devida-
mente o próximo ano de 
2021. Esta é uma medida 
realista e responsável, pois 
espera-se que os próximos 

meses sejam de melhoria 
sustentada em medidas in-
teligentes que previnam 
uma inversão do risco de 
propagação do Covid 19. 
Jorge Coelho referiu ainda 
no seu comunicado aos bal-

tarenses: “vamos certa-
mente vencer esta pande-
mia, voltar ao dia a dia de 
forma consistente, mas te-
mos de ser pacientes e ter 
uma visão de responsabili-
dade a longo prazo”.

    BALTAR

Todas as atividades  estão canceladas até ao final do ano de 2020 
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O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma vez 
vandalizado. Desta vez, atira-
ram pedras à Cruz que está 
iluminada e partiram a mesma, 

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

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

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

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

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

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

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

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

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

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

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

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES

Uma Luz pela  
esperança e por 
respeito àqueles 
que partiram

Limpeza do Cemitério

A junta de Freguesia ilu-
minou o cemitério de Baltar 
em sinal de respeito por 
a q u e l e s  q u e  p a r t i ra m  e 
cujos familiares estão im-
pedidos de os visitar. Esta é 
uma época muito difícil pa-
ra todos, mas também é a 
época pascal que é um pe-
ríodo de grande significado 
para a comunidade.

A t e n d e n d o  à  a t u a l 
conjuntura de pandemia, 
que provocou o encerra-
mento dos cemitérios e 
tendo em conta que não 

existem previsões para a 
reabertura dos mesmos, a 
J u n t a  d e  Fr e g u e s i a  d e 
Baltar, procedeu à limpe-
za do cemitério, retirando 

círios usados e flores em 
más condições, com a fi-
nalidade de continuar a 
a s s e g u ra r  a  d i g n i d a d e 
deste espaço.

No sentido de meno-

rizar o perigo de contá-

gio por Covid19, a Junta 

de Freguesia ofereceu 

separadores para colo-

car no atendimento da 

unidade de saúde. Este é 

apenas mais um peque-

no gesto para vencer o 

inimigo num local que é 

bastante propício ao 

contágio.

A primeira colabo-
ração com o Progres-
so de Paredes aconte-
ceu em 16 de Março 
d o  a n o  d e  2 0 0 0 .  O 
convite foi endereça-
do pelo senhor “José 
Maria “ , proprietário 
do jornal na altura. 
São perto de 500 edi-
ções, sem falhar uma 
única vez. Agradeço 
publicamente ao Se-
nhor José Maria, e aos 
proprietários poste-
riores, Elias Barros  e 
Joaquim Neves ( atual 
proprietário ), COR-
TAR A REFERENCIA 
NOMINAL OU PER-
GUNTAR AO ENGE-

NHEIRO SE QUISE-
RES QUE SEJA ELE A 
DECIDIR pela  reno-
vação da colaboração 
e pelas condições que 
sempre proporciona-
ram, isto é sem qual-
quer tipo de censura. 
A g ra d e ç o  t a m b é m 
aos diferentes jorna-
listas do Progresso de 
Paredes,  que sempre 
f o r a m  i m p e c á v e i s 
com o colaborador de 
Baltar. O mundo era 
muito diferente em 
2000, não havia face-
book e a internet es-
tava nos seus primór-
dios. As notícias de 
Baltar eram a única  

referência para mui-
tos baltarenses espa-
lhados pelo mundo 
que recebiam o Pro-
gresso de Paredes.  
Muitos baltarenses 
fizeram chegar sem-
pre o seu carinho pela 
“página de Baltar” do 
Progresso de Pare-
des. Hoje em dia tudo 
mudou e as notícias 
são avassaladoras, 
pelo que o que é im-
presso fica e existe fi-
sicamente e no fundo 
tem mais significado.  
Nos últimos 20 anos 
também se escreveu a 
h i s t ó r i a  d e  B a l t a r. 
Obrigado.

Colocação de Acrílicos de Separação   
na Unidade de Saúde de Baltar 

20 anos de “ Notícias de Baltar “

De um momento para o 
outro, caiu uma bomba. Não 
uma bomba que destruiu 
prédios e estradas, parques e 
rios, e que, por arrasto, uma 
bomba que destruiu tímpa-
nos e envenenou o ar, mas 

uma bomba silêncio, que, aos 
saltos, entrou em vários cor-
pos. E que portanto, permitiu 
ao medo esburacar o sosse-
go da nossa cidade. 

Mas a nossa cidade, como 
é forte, como tem por hábito 
viver da luta, soube dar a vol-
ta, soube desfazer o hábito 
que permitia a cada um viver 
a vida à sua maneira. Por is-
so, sente-se que as pessoas 
estão a cumprir com a qua-
rentena, que estão confina-

das a um espaço exíguo, mo-
nótono, e que, nos espaços 
públicos, seguem os conse-
lhos da Direcção-Geral da 
Saúde (DGS). 

O futuro é incerto, por-
que o número de infecta-
dos não para de nos apavo-
rar, e o nosso concelho não 
foge à regra. Mas tenho a 
certeza que vamos ficar to-
dos bem, porque amamos a 
nossa vida, porque ama-
mos a nossa cidade. 

    LORDELO 

Bomba silêncio

SÍLVIO  
SILVA
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De Itália, em tempos 
de pandemia do CO-
VID-19, chegou a todo o 
mundo o cartaz com um 
arco-íris pintado, onde 
se diz: (tradução em Por-
tuguês) “Vamos todos 
ficar bem!”! 

Vamos. Porque esta 
epidemiologia não vai 
ser o fim do mundo!

Mas, sairemos dela 
melhores pessoas?!

U n s ,  s i m !  O u t r o s , 
c e r t a m e n t e ,  n e m 
tanto…

Senão vejamos, por 
um lado temos os que 
aplaudem os médicos e 
enfermeiros, temos os 
que, agradecem aos au-
xiliares de limpeza dos 
hospitais, temos os que 
a g r a d e c e m  a  t o d o s 
aqueles que permitem 
que tenhamos farmácias 
abertas, os que agrade-
cem àqueles que não 
nos deixam faltar os ali-
mentos essenciais, os 
que agradecem aos fun-

cionários camarários 
que recolhem o lixo, os 
que agradecem por ter 
uma casa, com água, luz, 
TV, computador, e inter-
net, onde podem estar 
em teletrabalho e na 
companhia dos seus, a 
cumprir as medidas im-
postas por lei, a aguar-
dar para dar uma cami-
nhada ou uma corrida de 
10 km, e a inventar for-
mas de recriar os dias… 
Por respeito próprio, 
pelos seus, e pelo próxi-
mo. Estes vão sair me-
lhores quando isto tudo 
chegar ao fim, porque 
souberam dar valor às 
pequenas grandes coi-
sas da vida…

Temos os outros, que 
reclamam porque estão 
na fila do supermercado, 
porque estão na fila da 
Farmácia… Que dizem 
que, isto é só um negócio 
dos ventiladores, e das 
máscaras, e do álcool 
gel… Que não conse-
guem estar em casa por-
que faz mal à saúde es-
tar fechado, e por isso 
saem várias vezes para 
fazer compras essen-
ciais, para passear o cão, 
para correr ou caminhar 

com um grupo de amigos 
para fora da zona habi-
tacional, e por mais de 
15 minutos… Os que 
aproveitam a quarente-
na para arrumar tudo e 
mais alguma coisa lá de 
casa, e deitar todo o tipo 
de lixo nos contentores, 
porque devem pensar 
que os funcionários da 
recolha do lixo podem 
levar com tudo e com 
mais alguma coisa, e que 
não têm de ter condi-
ções de segurança, por-
que não devem ter famí-
lias para proteger…

Este contentor é uma 
realidade na minha fre-
guesia, e deixa-me en-
vergo n h ada ,  p o rqu e 
grande parte dos habi-
tantes desta zona, tem 
um quintalzinho, onde 
podiam recolher o lixo 
provisoriamente, até 
existirem condições de o 
ir depositar ao conten-
t o r,  s a l v a g u a r d a n d o 
quem trabalha, e evitan-
do esta imagem triste de 
lixo a transbordar! Mas 
esta realidade é assim 
desde sempre, piorou em 
tempo de quarentena!

Haja paciência, te-
nham noção!

    CRISTELO

Vamos-todos-ficar-bem

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

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

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

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

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

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

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

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

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

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

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

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

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa fez a higieniza-
ção de todo o espaço. Aten-
dendo a que o cemitério 
está encerrado a visitas, a 
autarquia colocou flores e 
velas à entrada do templo. 

Esta foi a forma encon-
trada pela Junta de Fregue-
sia de Rebordosa, para mi-
nimizar o impacto da medi-
da junto da população que 
está privada de visitar os 
s e u s  f a m i l i a r e s  a l i 
sepultados. 

“Vivemos um tempo ex-
cecional que é tão difícil. O 
simples gesto de não po-
dermos sair de casa para 
visitar os nossos entes que-
ridos, tem em nós uma car-
ga emocional enorme e este 

é o nosso gesto”, explica Sa-
lomé Santos, Presidente da 
Junta de Rebordosa.

A autarca apela ao espí-
rito comunitário da fregue-
sia ao lembrar que há várias 
pessoas que pertencem a 
grupos de risco e que “por 
nenhuma razão” devem sair 
de casa. “Pedimos aos fami-
liares, vizinhos e amigos 
dessas pessoas para que as 
ajudem a liquidar as suas 
contas mensais via online, 
por exemplo”.

    REBORDOSA

Cemitério higienizado e apelo  
ao espírito comunitário
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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

Correr “Kilómetros em Casa” para ajudar hospitais

Um grupo de amantes do 
desporto lançou uma iniciativa, 
denominada “Kilómetros em 
Casa”, que desafia os partici-
pantes a percorrerem, em qua-
tro horas de prova, a maior dis-
tância possível num espaço 
confinado à habitação de cada 
um. A iniciativa tem o objetivo 
angariar 30 mil euros para doar 
ao Centro Hospitalar do Tâme-
ga e Sousa, em Penafiel e ao 
Hospital de S. João, no Porto.

A organização, composta 
por vários elementos de vários 
locais e de diferentes conce-
lhos, como Paredes, Paços de 
Ferreira, etc, está confiante 

que vai conseguir atingir a me-
ta para ajudar os hospitais.

Basicamente a ideia desta 
atividade é fazer uma prova 
desportiva, dentro de casa. A 
prova pode ser feita em pas-
sadeiras, bicicleta, elíptica, 
remo, etc

“O objetivo é que cada um, 
durante as quatro horas da 
prova, faça os quilómetros que 
conseguir. A prova não tem ca-
ráter competitivo. É aconselhá-
vel que fique registado o tempo 
e os Km”, explica fonte da 
organização. 

Os interessados podem ins-
crever-se nas várias platafor-

mas online – com o nome da 
iniciativa – sendo depois redi-
recionados para uma platafor-
ma de crowdfunding onde se 
fazem também os donativos. O 
valor da inscrição “é aquele que 
as pessoas quiserem dar”, a pla-
taforma para donativos vai fi-
car aberta “mais uns dias” após 
a realização da prova.

A “Kilómetros em Casa” vai 
acontecer no dia 19, entre as 8 
e as 12 horas e será acompa-
nhada por uma equipa de 
streaming, que fará diretos 
com todos os participantes, 
que receberão um dorsal da 
prova, após a inscrição.

O seu jornal
Quinzenalmente  com  toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

PUB
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Estatuto Editorial

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

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

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

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

A geopolítica da 
solidariedade e do egoismo

A 
França confiscou 
no porto de Mar-
selha e no centro 

logístico da cidade de 
Lyon quatro milhões de 
mascaras sanitárias des-
tinadas a Espanha e à Itá-
lia, que uma empresa 
sueca transportava da 
China. O Secretariado 
Geral da Defesa e Segu-
rança Nacional francês 
devolveu apenas metade 
das mercadorias enco-
mendadas, no final do in-
cidente diplomático en-
tre a França e a Suécia, e  a 
“título excepcional”. A 
mesma França de Ma-
cron apreendeu 680.000 
máscaras destinadas à 
Republica Checa, que por 
sua vez apreendeu um 
lote semelhante destina-
do à Itália. A Turquia fez o 
mesmo com material 
destinado a Espanha. Os 
Estados Unidos da Amé-
rica desviam nos aero-
portos chineses másca-
ras com destino a França, 
Alemanha ou Brasil pa-
gando três a quatro ve-
zes mais o preço original. 
Práticas agressivas, dirão 
alguns. Eu chamaria pira-
taria moderna, ladroa-
gem, expressão grotesca 
de bestialidade. O bluff da 
Liberté, Egalité, Fraterni-
té.  Os slogans do sonho 
americano,  do Make 
America Great Again! e 
do World´s Highest Stan-
dard of Living completa-
mente falidos. A cínica 
cooperação atlântica na 
salvação de pessoas da 
tragédia do Covid 19. O 
velho Oeste Americano 
revisitado. Afinal quanto 
vale uma vida? Para a lógi-
ca capitalista, nacionalis-
ta e imperialista, há gra-

duações de valor: um se-
nador americano valerá 
certamente muitos ido-
sos em França ou Itália, 
atento o potencial na má-
quina irresistível  da 
produção. 
Era um anónimo militar 
americano. Brett Crozier 
denunciou situação limite 
no navio que comandava. 
Acabou despedido por 
Trump, mas a sua tripula-
ção prestou-lhe homena-
gem enquanto abandona-
va USS Theodore Roose-
velt, porta-aviões com 
uma tripulação de 5000 
marinheiros e já com uma 
centena de casos de Co-
vid-19 confirmados. A 
CIA, a máquina de guerra, 
o império mundial de ma-
nipulação mediática, não 
estão de quarentena. Os 
bombardeiros estratégi-
cos nucleares dos Estados 
Unidos, os “invisíveis” B2 
Spirit, estão nas Lajes, nos 
Açores, afirmando a sua 
presença na guerra aérea 
na Europa. 
Afinal muitos dos nossos 
aliados são governados 
por crápulas, gente im-
becil e perigosa. Gente 
que na parte esquerda 
do tórax não tem cora-
ção, antes sim, a carteira 
e os interesses. Sabemo-
-lo todos.  

Países europeus, criados 
fiéis dos States, persis-
tem em impor em tempos 
de pandemia, sanções 
políticas e económicas, 
num desprezo indigno 
pela sorte dos povos. 
Portugal inqualificavel-
mente não se demarca 
d e s t a  s e l v a j a r i a .  A s 
atuais elites europeias, 
enredadas em contradi-
ções e oportunismos, 
afastaram-se com es-
trondo dos sentimentos 
mais comuns, e mais pu-
ros, da população. Inca-
pazes outrora de previ-
são, e agora de atuação 
rápida, as elites euro-
peias temem (e bem!) os 
tempos pós- crise de saú-
de pública, os tempos da 
reconstrução da confian-
ça e da normalidade.     
As expressões de sólida 
solidariedade são outras, 
mesmo entre países euro-
peus. Os hospitais ale-
mães recebem doentes 
graves franceses e italia-
nos. A Rússia, a China e 
Cuba cooperam na ajuda, 
com sinais práticos e ou-
tros mais simbólicos. Mas 
acima de tudo (que não é 
pouco), há novas pontes 
de humanidade em cada 
bairro, em cada comuni-
dade, em cada local de 
trabalho. O que é tudo.

A 
crise que vivemos revelou clara-
mente a crise do multilateralismo, 
derivada da incapacidade dos me-

canismos multilaterais de oferecer solu-
ç õ e s  p a r a  o s  p r o b l e m a s 
contemporâneos. 
Afinal, da mesma forma que as organiza-
ções de escopo mundial (Organização das 
Nações Unidas (ONU), Organização 
Mundial do Comércio (OMC), dentre ou-
tras), são cada vez menos capazes de al-
cançar compromissos satisfatórios e de 
estabelecer condições para implementá-
-los, as iniciativas regionais têm enfrenta-
do dificuldades em produzir ações coor-
denadas entre os seus Estados membros. 
Atente-se as dificuldades da União Euro-
peia, cujo processo decisório é relativa-

mente autônomo, em tratar de forma 
conjunta a presente crise do COVID-19 e 
a crise dos refugiados.
A legitimidade, ou a sua falta, dos organis-
mos internacionais é uma das possíveis 
causas da crise do multilateralismo. O 
multilateralismo passou por uma amplia-
ção da agenda, aumentando a perceção 
do impacto das decisões tomadas nos or-
ganismos internacionais nas políticas do-
mésticas e, em última análise, na vida coti-
diana dos mais diversos agentes econômi-
cos e sociais. Contudo, como estas 
organizações internacionais foram pen-
sadas para reunir Estados, ficam cada vez 
mais nítidos os obstáculos institucionais 
para um relacionamento fluído entre os 
organismos multilaterais e os agentes 
econômicos e sociais.
Este processo agrava-se com a crise dos 
sistemas domésticos de governo. Afinal, 
as instituições do Estado que antes atua-
vam como intermediárias entre a vontade 
dos atores não-estatais e os organismos 
internacionais passaram a estar cada vez 
mais sobre questão. Assim, as crises pelas 

Crise

N
ão raras vezes ouvia-se lá por ca-
sa que, no tempo dos avós, a 
guerra obrigou a ficar em casa, a 

racionar comida e a estar preparado para 
qualquer eventualidade. Quase como um 
vaticínio negativista que aos olhos da mi-
nha geração parecia muito longínquo e 
inacreditável, o que faz com que os tem-
pos que vivemos por estes dias sejam (co-
mo se fossem retirados de um filme) de 
um confronto com um isolamento impen-
sável e de perplexidade perante números 
incríveis como os registados hoje (dia 7 de 
Abril) no concelho de Paredes com 129 
casos positivos da COVID-19 e 4 óbitos, 
um desafio de proporções e consequên-
cias inimagináveis! 
Por isso, apresento antes de mais uma pala-
vra de pesar e condolências às famílias.
De facto, na gestão desta pandemia e so-
bretudo no início, a verdade é que a socie-
dade civil em muitos casos se antecipou à 
Direção-Geral da Saúde e ao Estado e 

passadas estas semanas de luta que, em 
muitos casos, foi de frente de guerra, em 
especial dos profissionais da área da saú-
de para conter esta pandemia e evitar 
mortes, perante a evolução do número de 
novos infetados no nosso país, parece po-
der concluir-se que a sociedade civil e o 
Estado tomaram no momento certo as 
decisões corretas. Ficar em casa!
Apesar de enorme incertezas, não só nos-
sas - cidadãos comuns, mas de especialistas 
da saúde (técnicos e académicos), entra-
mos numa fase de controlo do processo de 
novos contágios e em Portugal e tudo indica 
que estamos a conseguir realizar o objetivo 
de achatar a curva epidemiológica, o que 
em nada deixa concluir sobre futuro cresci-
mento do número de contaminados ou de 
novos surtos de novas formas deste ou de 
outros vírus. E assim, fica patente a incapa-
cidade da ciência em ter certezas e assim 
dar diretrizes mais concretas.
Assim, temos certamente duas incertezas 
em cima da mesa que obrigam a manter o 
alerta e as mangas arregaçadas: não haverá 
uma data rigorosa para o regresso/recome-
ço das atividades de forma transversal ou 
gradual, mas temos de ter otimismo já que 
não é possível assegurar a segurança e a vi-
da de forma certa, mas é possível preparar-
mo-nos para um grande desafio que será 
um progressivo regresso à “normalidade” a 
decorrer nos próximos meses.
Se todos fomos unânimes e unidos no ob-
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Crise
quais passam os partidos políticos e as de-
silusões com os próprios sistemas de re-
presentação nacionais agravam a perce-
ção da distância entre o que é decidido no 
âmbito internacional e as vontades dos 
atores domésticos, impactados em seu 
cotidiano pelas decisões.
Em síntese, são cada vez mais notáveis as 
dificuldades que os atores econômicos e 
organizações sociais encontram para 
atuar de forma coordenada entre si, os 
Estados e as Organizações Internacio-
nais. Resultado disso, a incapacidade de 
consolidação de mecanismos de governa-

bilidade internacional nas diferentes 
áreas da vida econômica e social gera a 
perceção de que o multilateralismo é ine-
ficiente e incapaz de produzir bens públi-
cos internacionais e, portanto, deve ser 
abandonado. 
Assiste-se, assim, a um adensamento das 
tensões e contradições entre o doméstico 
e o internacional, com a manifesta incapa-
cidade para gerar soluções com o inerente 
prejuízo para o cidadão. 
Ao que não é alheia a falta de capacidade, 
v i s ã o  e  l i d e r a n ç a  d o s  s e u s 
representantes.

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

para a angariações de 
fundos, que permitam 
realizar as festividades.
Num concelho com uma 
forte indústria e comér-
cio dependentes destas 
festividades, esta medi-
da não foi fácil de tomar, 
mas face ao contexto 
que se vive é uma medi-
da necessária.
Outras das medidas que 
sabemos terem um forte 
impacto na economia lo-
cal é a não autorização 
da realização das Feiras 
do nosso Concelho, te-
mos um vasto conjunto 
de comerciantes que vi-
vem destas feiras, sabe-
mos do impacto que isto 
vai ter certamente, mas 
atendendo ao momento, 
foi mais uma das muitas 
decisões difíceis que se 
impunham tomar.
O encerramento dos 
cemitérios (exceto para 
a realização de cerimó-
nias fúnebres), foi tam-
bém das medidas difí-
ceis, pois mexe com a 
parte sentimental de 
todos nós.
Como estas foram to-
madas pelo Município 
de Paredes e por muitos 

outros Municípios um 
conjunto de medidas 
que visam proteger os 
s e u s  c i d a d ã o s ,  c r i a r 
condições para que fi-
quem o máximo de pes-
soas em casa, pois por 
enquanto o isolamento 
social continua a ser o 
melhor dos remédios 
contra esta pandemia.
Muito provavelmente 
até existir uma vacina 
ou medicamento eficaz, 
a vida como a conhecía-
mos até aqui, vai sofrer 
alterações, muitas des-
tas restrições vão de-
morar a desaparecer, 
outras vão desaparecer 
só em parte.
Mas uma coisa é certa, 
t e m o s  a g o ra  d e  n o s 
preocupar com esta pri-
meira batalha e apren-
der com ela forma de 
enfrentar outras bata-
lhas nesta guerra contra 
o Covid-19.
Ficar em casa, continua a 
ser a arma mais podero-
sa que todos temos, va-
mos usá-la, sem medo, 
com determinação.
A todos votos de uma 
Boa Páscoa, em casa 
obviamente. 

P
ara que tudo fi-
que bem, nem 
sempre se pode-

rão tomar medidas “sim-
páticas”, algumas certa-
mente vão desagradar a 
alguns dos nossos con-
terrâneos, durante todo 
este processo de qua-
rentena, importa tentar 
que as populações evi-
t e m  a o  m á x i m o  a s 
deslocações.
Muito recentemente o 
Município de Paredes 
deliberou, em reunião 
com os Presidentes de 
Junta de Freguesia, que 
não iria conceder licen-
ças para a realização de 
Festas e Romarias du-
rante este ano de 2020, 
salvaguardando no en-
tanto a possibilidade 
de se realizarem as ce-
lebrações religiosas 
quando as condições o 
permitirem e em arti-
culações entre os Páro-
cos das Freguesias, a 
Delegada de Saúde e o 
próprio Município.
Esta medida não só visa 
evitar as aglomerações 
típicas das festas e ro-
marias, mas visa princi-
palmente evitar que 
neste período mais cri-
tico exista alguma ativi-
dade por parte das co-
missões de festas, ativi-
dades bem necessárias 

Para que tudo fique bem….Recomeço? Coragem e Dete  rminação!
jetivo de controlar a pandemia com o 
isolamento social para permitir que o 
sistema de saúde pudesse ter capacida-
de de responder às pessoas infetadas de 
forma mais agressiva, agora entraremos 
numa fase de procurar o equilíbrio entre 
o controlo dos contágios e a normaliza-
ção da vida, ou seja, esse recomeço da 
normalidade da vida com uma evolução 
progressiva que vai ter implicações so-
bre a saúde, a segurança, a liberdade, a 
economia e a estrutura familiar.
Os grandes desafios impõe coragem e 
determinação nas escolhas a fazer para 
que o frágil equilíbrio entre o que é acei-
tável perder e a destruição eminente das 
condições de vida se possa reestabele-
cer sabendo que teremos sempre um 
antes e um depois da COVID-19. 
Na saúde, as opções de uso de máscara, 
com uso obrigatório ou condicionado a 
determinadas atividades ou a extensão 
da implementação dos testes de despiste 
deste vírus como condição fundamental à 
retoma de atividades serão decisões ful-
crais com implicações de liberdade, mas 
sobretudo com implicações num SNS de-
pauperado. O impacto no adiamento ge-
neralizado de consultas, exames e cirur-
gias e tratamento de outras doenças terá 
certamente também implicações negati-
vas. Em termos de segurança, o controlo 
de circulação de pessoas e mercadorias 
nas fronteiras poderá implicar logísticas 

complexas ou medidas de proteção de da-
dos que certamente nos aproximarão do 
que hoje sucede em regimes políticos de 
países como a China. 
No ensino, a “reabertura” das escolas ficará 
certamente condicionada a grupos, à teles-
cola, ao ensino à distancia, mas será funda-
mental para o reativar da normalidade, em 
particular para garantir condições de aces-
so ao ensino superior aos jovens. Na econo-
mia, voltará com certeza o debate sobre o 
investimento do Estado e a abertura à ini-
ciativa privada, assim como será funda-
mental o impacto económico das medidas 
que condicionem a economia global (com a 
procura/limitação da produção local) e a 
regulação de determinados bens e serviços 
(considerados essenciais) e, nomeadamen-
te, o controlo das importações. Natural-
mente que estas opções terão consequên-
cias no desemprego e consequentemente 
na pobreza, assim como nas relações com a 
Europa e outros parceiros comerciais.
Por muito que haja solidariedade europeia 
já se percebe que será inevitável o aumento 
do endividamento público, e daqui a algum 
tempo estaremos de novo em resgate, o 
que para além de nos colocar a apertar o 
cinto irá estrangular novamente o SNS e a 
resposta do estado às pessoas. 
Nestes desafios fundamentais caberá ao 
Governo avaliar a situação da epidemia e 
contribuir de forma efetiva para evitar uma 
segunda vaga de contágios. A todos nós ca-
be-nos mantermos o sentido de responsa-
bilidade e  determinação pessoal no que 
fazemos e na forma como vivemos.
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FALECEU

JOSÉ MOREIRA MACHADO
Faleceu no dia 4 de abril com 89 anos.  

Era natural de Vilela – Paredes e residente  

na Rua da Boavista, nº. 344, 1º esq. Vilela,  

Paredes. Era casado com Maria Odete da Cunha e Silva.

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos e demais família, vêm por este meio, 

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 

pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 

à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 

endereçadas aquando do falecimento e do funeral, do seu ente 

querido José.

A FAMÍLIA

Funerária Val de Sousa - (Gerência de José Paulo Couto) - Rua de Santo Estêvão, 

n.º 97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

FALECEU

JOÃO MANUEL  
LEÃO BARBOSA REGO
Faleceu no dia 28 de março com 73 anos.  

Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Trav. da Amoreira, nº. 28, Mouriz, Paredes. Era casado com 

Ana Rosa Pereira de Bessa, 

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e 

na impossibilidade de o fazer pessoalmente, comunicar e agra-

decer a todas as pessoas pelas provas de carinho e amizade 

que lhes foram endereçadas aquando do falecimento.

A FAMÍLIA

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MANUEL FERREIRA  
DA ROCHA
Faleceu no dia 20 de março com 90 anos.  

Era natural de Boelhe-Penafiel e residente 

na Rua Nova Fonte Sagrada, nº. 71,   Paredes. Era casado com 

Maria Alice Ferreira. 

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e 

na impossibilidade de o fazer pessoalmente, comunicar e agra-

decer a todas as pessoas pelas provas de carinho e amizade 

que lhes foram endereçadas aquando do falecimento .   

A FAMÍLIA

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ERNESTO PINTO MARTINS
Faleceu no dia 27 de março com 61 anos. Era 

natural Louredo - Paredes e residente na Rua 

do Confronto Novo, nº. 56, Louredo, Paredes. 

Era casado com Matilde Rosa Ribeiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-

lecimento 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  
LOUREDO/ PAREDES

FALECEU

FERNANDO HENRIQUE 
FERREIRA DE BRITO
Faleceu no dia 3 de abril com 84 anos.  
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente  

na Rua Dr. Carlos Amaral, nº. 40, Besteiros, Paredes. Era casa-
do com Maria da Conceição Moreira Lopes.

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 fa-
lecimento 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

BESTEIROS/ PAREDES

FALECEU

ARMANDO MOREIRA LEAL
Faleceu no dia 27 de março com 67 anos.  
Era natural de Rebordosa - Paredes  
e residente na Rua de Santa Marta, nº. 727, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Jacinta  

da Cunha Rodrigues Leal.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento 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

CLEMENTINA DA 
CONCEIÇÃO TEIXEIRA
Faleceu no dia 5 de abril com 88 anos.  
Era natural de Travanca - Amarante  

e residente na Rua Alto de Trigais, nº. 455, Baltar, Paredes.  
Era viúva de António Bessa Alves.

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 fa-
lecimento 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

BALTAR/ PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO NUNO  
MOREIRA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 4 de abril com 48 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e  

residente na Rua Albano Jesus Amaral, nº. 1(Adil), Lordelo, 
Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento 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

ANTÓNIO RIBEIRO LEÃO
Faleceu no dia 24 de março com 77 anos.  
Era natural de Freamunde - Paços de Ferreira  
e residente na Rua de Searas, nº. 14, 
Rebordosa, Paredes. Era casado com  

Rosa Moreira Lopes Leão.

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 fa-
lecimento 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

REBORDOSA/ 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

FALECEU

FRANCELINA 
GONÇALVES NUNES
Faleceu no dia 26 de marçol com 84 anos.  
Era natural de Lisboa e residente na Rua  

do Ribeiro, nº. 206, Madalena, Paredes. Era viúva de  
Manuel dos Santos  Ribeiro de Carvalho.

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 fa-
lecimento 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

MADALENA/ PAREDES

FALECEU

JOÃO ERNESTO  
PEREIRA MARTINS
Faleceu no dia 30 de marçol com 82 anos.  
Era natural de Freamunde - Paços de Ferreira 

e residente na Rua Nova da Campa, nº. 239, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Maria Adelaide Ferreira da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento 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

MANUEL CARLOS  
DA SILVA PINHO
Faleceu no dia 29 de março com 80 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua de Lamas, nº. 144, Mouriz, Paredes.  Era casado com 
Maria Isabel Barbosa Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento 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  
MOURIZ/ PAREDES

FALECEU

MARIA JÚLIA  
MOREIRA CARDOSO
Faleceu no dia 6 de abril com 96 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e  

residente na Rua Dr.Jerónimo Pereira Leite, nº. 237, Cristelo, 
Paredes.  Era viúva de Luís Pinheiro Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento 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

CRISTELO/ PAREDES

FALECEU

RITA MOREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 2 de abril com 74 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua do Vinhal, nº. 20, Lordelo, Paredes.   

Era casada com Fernando Reis Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-

lecimento 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

Quinzenalmente  com   

toda  a informação  de Paredes

O seu jornal

Rua Dr. José Correia,  

nº71 - 2º Esquerdo

Castelões de Cepêda   |  4580 - 128

Paredes

Novas  instalações do

Progresso de Paredes
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