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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

N
este tempo de pandemia e de emer-
gência sanitária, e confinado em casa 
há perto de dois meses, deu-me tempo 

para pensar em tantas situações de crises do 
passado e num leque vasto de pessoas que nos 
deixaram depois de tanta luta pela continua-
ção da vida, sem conseguirem vencer as sur-
preendentes doenças que os afligiram. Parece 
incompreensível que a Humanidade consiga 
ultrapassar a nossa atmosfera na conquista de 
outras paragens e não tem solução para doen-
ças prolongadas, que causam sofrimento e 
morte de tanta gente. Todas as partidas, pela 
lei da morte, são dolorosas para quem fica, mas 
algumas, que antecipam o fim esperado de vi-
da, e ainda mais depois de atribulado sofrimen-
to, são ainda mais difíceis de suportar. Nos tri-
butos, recordo tantas personalidades da vida 
de Paredes, que nos deixaram depois de muito 
sofrimento físico e mental. Hoje quero recor-
dar Maria Antónia Soares de Almeida e Costa. 
Nasceu 1954, em Rossas, Arouca, onde fez o 

ensino primário e o Ciclo Preparató-
rio. Em 1967, foi para Penafiel, viver 
com os seus tios, D. Laurinda Almeida 
e Dr. Aurélio Tavares, sendo este o Di-
retor da Escola Industrial e Comercial 
de Penafiel, e filósofo, possuidor da 
Comenda da Ordem de Santiago e Es-
pada. Maria Antónia frequentou o 
Curso Comercial com sucesso. Terminado o 
curso, ingressou na mesma escola mas agora 
como Administrativa. Mais tarde, por concur-
so, foi transferida para a Escola do Magistério 
Primário de Penafiel, onde permaneceu até 
1983. Já casada com o Professor Laurindo 
Costa e mãe do Escuteiro Jorge e da Ana, reali-
zou o gosto pessoal pela área comercial ao fun-
dar a Sapataria Anajó, que foi uma das mais 
conceituadas de Paredes, na Avenida da Repú-
blica e com filial na Rua 1º de Dezembro. Maria 
Antónia, bem conhecida pela forma de cativar 
e por mostrar um inusitado gosto pelo bem 
vestir e calçar, tinha também o gosto pela novi-

dade e qualidade do calçado que ven-
dia, e isso em muito contribuiu para o 
seu sucesso comercial. Conheci Maria 
Antónia, enquanto Dirigente Escutei-
ro local, sendo ela mãe do Jorge, que 
foi escuteiro no Agrupamento de Pa-
redes e tia do nosso saudoso Cami-
nheiro “Vieirinha”. Facilmente fui cati-

vado por tão excelente senhora, como amigo e 
como cliente com a minha família. Tinha um 
diálogo pessoal e comercial de raro encanto e 
de uma humildade admirável. Mas, tudo o que 
de encanto tinha foi “roubado” pela doença, 
numa idade em que os projetos ainda são mui-
tos. Deixou uma família unida e respeitada e 
um invejável rol de amigos, de quem gostava e 
por eles era estimada. Partiu em 2019, depois 
de totalmente cansada de lutar contra a doen-
ça. A sua imagem ficará retida na mente dos 
que a amavam, dos amigos e de quem a conhe-
cia, como uma linda mulher, pessoalmente bem 
formada e inovadora. Paz à sua alma.

Maria Antónia Soares de Almeida Costa

POR: GASTÃO MOREIRA

Quando a vida bate forte
E a sua alma sangrar
Quando esse mundo pesado
Lhe ferir, lhe esmagar…
É hora do recomeço,
Recomece a Lutar!
Quando tudo for escuro
E nada iluminar
Quando tudo for incerto
E você só duvidar
É hora do recomeço…
Recomece a Acreditar!
Quando a estrada for longa
E seu corpo fraquejar
Quando não houver caminho
Nem um lugar para chegar
É hora do recomeço,
Recomece a Caminhar!
Quando o mal for evidente
E o Amor se ocultar
Quando o peito for vazio
E o abraço faltar

É hora do recomeço,
Recomece a Amar!
Quando você cair
E ninguém lhe aparar
Quando a força do que é ruim
Conseguir lhe derrubar,
É hora do recomeço,
Recomece a Levantar!
E quando a falta de esperança
Decidir lhe açoitar
Se tudo que for real
For difícil suportar,
Mais uma vez …
É hora do recomeço,
Recomece a Sonhar!

Enfim Meu Povo: 
É preciso um final
Para poder recomeçar,
Como é preciso cair
Para poder se levantar.
Nem sempre engatar à Ré

Significa voltar.
REmarque aquele encontro.
REconquiste um Amor.
REúna quem lhe quer bem.
REconforte um sofredor.
REanime quem está triste.
E REaprenda na dor.
RECOMECE.
Se REfaça,
RElembre o que foi bom
REconstrua cada sonho
REdescubra algum dom
REaprenda quando errar
REbole quando dançar!
E se um dia …
E se um dia lá na frente
A vida der uma ré
Recupere sua Fé e
RECOMECE,
novamente!

Por BRÁULIO BESSA

EDITORIAL

Recomece
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.ptTendo em conta mais uma re-

novação do Estado de Emer-
gência em Portugal, é natural 
que algum “stress” e ansieda-
de ocorram na população em 
geral. Estávamos habituados 
a uma vida de “stress,” onde 
pouco tempo sobrava para 
ficar em casa, connosco pró-
prios e com os familiares. É 
uma realidade diferente, 
mais intensa em termos de 
relações familiares! Afinal, 
caro leitor, quantas vezes re-
clamou dessa falta de tempo? 
Esta é a altura para apreciar 
essa oportunidade! 
O estado mental e emocional 
com que vivemos cada mo-
mento, vai ser determinante 
para a perceção do bem-es-
tar ou de felicidade que senti-
mos. Assim, os momentos 
que normalmente denomi-
namos de desconfortáveis, 
podem ser desafios para pro-
mover o nosso desenvolvi-
mento pessoal e potenciar 
positivamente as relações 
familiares. Afinal, está a lidar 
com as pessoas de quem mais 
gosta! Vale a pena esse esfor-
ço, por si e por elas!
A vida, e o prazer de viver 
tem de continuar. Assim, por-
que não aproveitar de forma 
criativa o tempo livre que 
tem? Nesse sentido, seria in-
teressante dar resposta às 
seguintes questões:
Há quanto tempo não lê um 
livro da temática de que mais 
gosta?
Qual o tempo de qualidade 
dedicado aos seus familiares 
em atividades comuns?
Que novas aprendizagens 
pode fazer no dia-a-dia em 
sua casa?
Na gestão de conflitos faz 
uso da sua inteligência emo-
cional e espiritual?
Quanto pode evoluir pessoal 
e familiarmente neste perío-
d o  d e  r e c o l h i m e n t o 
obrigatório?
(…)
Através da Prática do Coa-
ching, presencialmente ou 
on-line, poderá adquirir e de-
senvolver competências es-
senciais para se sentir mais 
seguro e confiante para ul-
trapassar os seus desafios.

JOSÉ CASTRO

Nutricionista (2957N) 

na Clínica Ana Silva

dac.nutricionista@gmail.com

www.clinica-anasilva.pt
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Recuperação de 
material roubado 
em Lordelo

A GNR, através do Núcleo de Investiga-
ção Criminal (NIC) de Felgueiras, no dia 21 
de abril, recuperou vários artigos furtados, 
em Lordelo e efetuou a detenção dos 
suspeitos.

As detenções ocorreram no âmbito de 
uma investigação do NIC relacionada com 
furtos em estabelecimentos comerciais, 
ocorridos nos dias 20 e 21 de abril, nos 
concelhos de Lousada e Paços de Ferreira. 

Os militares realizaram diligências que 
culminaram numa busca domiciliária, per-
mitindo identificar um homem e uma mu-
lher, de 30 e 28 anos, respetivamente, am-
bos com antecedentes criminais pela prá-
tica de crimes contra o património.

Da ação policial foi possível apreender 
a roupa utilizada nos furtos e recuperar 
vários telemóveis e maços de tabaco furta-
dos, os quais, após reconhecimento, foram 
entregues aos proprietários.

O homem foi constituído arguido e a 
mulher ficou detida por ter um mandado 
de detenção pendente.

Os factos foram remetidos ao Tribunal 
Judicial de Lousada, ao Tribunal Judicial de 
Paços de Ferreira e ao Tribunal Judicial de 
Matosinhos.

Incêndio em carro obriga 
à evacuação de prédio

Um carro incendiou-se 
numa garagem de um pré-
dio em Paredes, localizado 
na Avenida Francisco Sá 
Carneiro. As chamas fica-
ram confinadas ao veículo 
e não provocaram feridos.

Por precaução, enquan-
to procediam ao combate 

às chamas e à ventilação do 
espaço devido ao fumo 
provocado pelo incêndio, 
os Bombeiros Voluntários 
de Paredes ordenaram a 
retirada dos moradores 
dos 28 apartamentos exis-
tentes no edifício de sete 
andares.

Violência conjugal 
termina em tragédia 
CRIME. Episódio de violência extrema em família acaba mal. Discussão do casal acon-
teceu na presença das filhas e de uma neta. 

U
m homem com 
70 anos terá ten-
tado matar a mu-

lher à facada e a seguir ter-
-se-á suicidado. O terrível 
episódio que terá tido ori-
gem num quadro de desa-
venças familiares ocorreu, 
ao início da tarde do dia 22 
de abril, no interior do apar-
tamento do casal, na rua An-
tónio Araújo, em frente à 
E s c o l a  S e c u n d á r i a  d e 
Paredes. 

A filha do casal, Dora Pa-
checo, de 45 anos, também 
ficou ligeiramente ferida. 

A discussão que acabou 
em tragédia está a ser inves-
tigada pela Polícia judiciária 
atendendo a que subsistem 
dúvidas sobre vários por-
menores relacionados com 
a tentativa de suicídio. 

Depois de esfaquear a 
mulher, Ana Barbosa e a fi-
lha com golpes de faca, o ho-
mem António Joaquim Bar-
bosa, antigo carpinteiro da 
câmara de Paredes, ter-se-á 
trancado num quatro com 

acesso para uma das varan-
das. Aí com ajuda de um ca-
bo ter-se-á enforcado. 

A mulher apesar de feri-
da ainda conseguiu arrom-
b a r  a  p o r t a  d o  r e f e r i d o 
quarto para, alegadamente, 
tentar evitar que o marido 
se matasse. Com a ajuda da 

filha terá cortado o cabo que 
mantinha suspenso o ho-
mem que a tinha acabado de 
esfaquear. Este terá, então, 
caído desamparado e batido 
violentamente com a cabe-
ça no chão. 

“Para além do ferimento 
na cabeça provocado pela 

queda o homem tinha ou-
tros causados por uma faca”, 
disse Bruno Bessa, adjunto 
do comando dos bombeiros 
de Paredes. 

Os meios de emergência 
Bombeiros, VMER do Vale 
do Sousa, GNR e a PJ foram 
mobilizados para o local.

Redação  | texto
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Paredes em “online” 
 com 25 de Abril
CERIMÓNIA. Institucionalmente a “Revolução dos Cravos” 
vai ser assinalada nos Paços do Concelho com hastear das ban-
deiras de Portugal e do Concelho. 

FLORESTA. Previstas coimas e contraordenações, que têm um 
valor entre 280 e 10 mil euros, para particulares, e entre três 
mil e 120 mil euros para empresas.

O 
46º aniversário 
do 25 de Abril 
que amanhã, sá-

bado é evocado no país, vai 
ser comemorado no conce-
lho de Paredes com diversas 
iniciativas na internet.  Foi a 
fórmula encontrada pelo 
município para respeitar a 
Revolução de Abril sem be-
liscar as medidas de afasta-
mento social ditadas pela 
pandemia da Covid-19.

Durante a tarde no site 
do município e no Facebook, 
serão declamados “25 Poe-
mas de 25 poetas” evocati-
vos da Liberdade pelo ator e 
e n c e n a d o r  F e r n a n d o 
Soares.

Na rede será ainda possí-
vel “apanhar” um vídeo ins-
titucional com diversas 

mensagens a evocar o 25 de 
Abril, com o Presidente da 
Câmara, Alexandre Almei-
da, a prestar uma homena-
gem simbólica aos profissio-
nais de saúde (médicos, en-
f e r m e i r o s ,  a u x i l i a r e s ) , 
Bombeiros, Cruz Vermelha, 
IPSS'S, funcionários da au-
tarquia e das juntas de fre-
guesia que, na linha da fren-
te, permitem que o concelho 
continue a funcionar neste 
p e r í o d o  d e  p a n d e m i a 
COVID-19.

À noite, às 21h25, no Fa-
c e b o o k  d a  a u t a r q u i a  é 
transmitido um concerto do 
cantor e guitarrista Jorge 
Lomba com o reportório 
musical de “25 minutos de 
25 de Abril”.

A nível institucional, o 25 
de abril é simbolicamente 
assinalado na manhã, deste 
sábado, às 11 horas, com o 

hastear da bandeira de Por-
tugal e da bandeira do Con-
c e l h o ,  a o  s o m  d o  h i n o 
acional.

Associam-se à celebra-
ção os presidentes da As-
sembleia e da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, , respeti-
vamente, Baptista Pereira e 
Alexandre Almeida, e repre-
sentantes dos partidos com 
assento na Assembleia 
Municipal.

“Com o programa de co-
memorações online do 25 
de Abril, o município garan-
te de forma simbólica, mas 
cheia de significado, a evo-
cação da data neste mo-
mento particularmente difí-
cil, o devido recato e a salva-
guarda de se evitarem os 
contactos sociais neste mo-
mento de estado de emer-
g ê n c i a”,  j u s t i f i c a  f o n t e 
municipal.

O 
prazo para a lim-
peza de terre-
nos foi alargado 

de 15 de março até ao final 
deste mês de abril – portan-
to, mais mês e meio para 
cumprir a obrigação. Esta 
alteração está incluída no 
decreto-lei que estabelece 
medidas excecionais e tem-
porárias relativas à pande-
mia por Covid-19.

O objetivo foi criar me-
lhores condições para que 
as pessoas possam cumprir 
a limpeza dos terrenos, ten-
do em conta as fortes limita-
ções de circulação que exis-
tem atualmente, na sequên-
cia do estado de emergência 
que está em vigor.

Apesar do alargamento 
dos prazos as regras man-

têm-se as mesmas. Isto é, os 
proprietários estão obriga-
dos a limpar os terrenos nu-
ma faixa com largura não in-
ferior a 50 metros à volta 
das casas, mas também dos 
armazéns, oficinas, fábricas, 
qualquer edifício que esteja 
localizado numa área rural 
ou florestal.

Também é preciso cortar 
os ramos das árvores até 
quatro metros acima do 
chão e manter uma distân-
cia de quatro metros entre 
árvores - distância que au-
menta para 10 metros no 
c a s o  d e  p i n h e i r o s  e 
eucaliptos.

É ainda necessário cortar 
árvores e arbustos que este-
jam a menos de cinco me-
tros das casas e impedir que 
os ramos se projetem sobre 
o telhado.

Já à volta das aldeias e de 

outras instalações, como 
parques de campismo ou 
parques industriais, é obri-
gatório fazer limpeza e cor-
te de árvores ate uma dis-
tância de 100 metros.

Estão previstas coimas e 
contraordenações, que têm 
um valor entre 280 e 10 mil 
euros, para particulares, e 
entre três mil e 120 mil eu-
ros para empresas.

A GNR prevê iniciar a fis-
calização da limpeza da flo-
resta logo a partir de 1 de 
maio. 

Se os proprietários não 
cumprirem com a obrigação 
de limpar os terrenos até ao 
final do mês, caberá às Câ-
maras Municipais realizar 
todos os trabalhos de ges-
tão de combustível. Têm até 
31 de maio para o fazer – é 
este o novo prazo para as 
autarquias.

Redação  | textoRedação  | texto

Alargado prazo 
para limpeza 
de terrenos
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Matrículas no pré-primário  
e básico já em maio e na Internet

A
s matrículas no 
pré-primário e 
ensino básico vão 

decorrer entre o dia 4 de 
maio e 30 de junho. De prefe-
rência, terão que ser feitas 
pela internet.

Já existem datas para as 
matrículas nos ensinos pré-
-primário e básico. Segundo 
o Decreto-Lei nº 14-G/2020, 
já publicado em Diário da Re-
pública, as matrículas podem 
ser efetuadas entre os dias 4 
de maio e 30 de junho.

No referido diploma, que 
também prevê as regras ge-
rais para o ensino à distância, 
avisa-se, contudo, que as ma-
trículas terão que ser feitas 
"preferencialmente via In-
ternet, no portal portaldas-
matriculas.edu.gov.pt, com 
recurso à autenticação atra-
vés de cartão de cidadão, 
chave móvel digital ou cre-
denciais de acesso ao Portal 
das Finanças".

As listas dos alunos admi-
tidos em cada estabeleci-
mento de ensino terão que 
ser publicadas no dia 24 de 
julho, no caso do ensino bási-
co, e no dia 30 de julho, no 
caso do secundário.

Já as turmas têm que es-
tar constituídas "no prazo de 
15 dias", após a publicação 
das referidas listas.

JÁ HÁ CALENDÁRIO

PARA OS EXAMES 

NACIONAIS 

DO SECUNDÁRIO

Os calendários das pri-
meira e segunda fases dos 
exames nacionais do Ensino 
Secundário foram já publica-
dos em Diário da República.

De acordo com o Decre-
to-Lei, as duas fases dos exa-
mes nacionais estão distri-
buídas da seguinte forma:

1ª FASE

Período de aplicação da com-
ponente de produção e intera-
ção orais das Línguas Estrangei-
ras e de Português Língua Não 
Naterna: de 6 a 23 de julho:
Afixação das pautas:
 3 DE AGOSTO.

Afixação dos resultados 
d o s  p r o c e s s o s  d e 
reapreciação: 
1 DE SETEMBRO.

2ª FASE

Período de aplicação da 
componente de produção e 
interação orais das Línguas 
Estrangeiras e de PNLM: de 
1 a 7 de setembro

Afixação das pautas:
16 DE SETEMBRO.

Afixação dos resultados 
d o s  p r o c e s s o s  d e 
reapreciação: 
7 DE OUTUBRO.

De acordo com o diploma 
do Ministério da Educação, 
são várias as regras excecio-
nais para o que resta do pre-
sente ano letivo. Recorde-
-se que o terceiro período 

letivo arrancou esta terça-
-feira para milhares de estu-
dantes, para muitos deles 
num modelo de ensino à dis-
tância. O documento apro-
vado e publicado prevê que 

as aulas à distância se po-
dem estender até ao dia 26 
de junho para todos os ní-
veis de ensino, e projeta ain-
da as datas para as matrícu-
las do próximo ano.

Redação  | texto

O PAN - Pessoas-Ani-
mais-Natureza questionou 
o governo sobre as inúme-
ras denúncias que recebeu 
acerca da contaminação do 
rio Ferreira. Há quinze dias, 
o BE tinha feito o mesmo. 

O PAN refere, em comu-
nicado, que submeteu uma 
pergunta ao Governo, ques-
tionando novamente o Mi-

nistro do Ambiente e Ação 
Climática, João Pedro Ma-
tos Fernandes, sobre o atual 
estado de funcionamento 
da ETAR de Arreigada.

“Esta é já a quarta per-
gunta que o PAN dirige ao 
Governo acerca da ETAR de 
Arreigada”, após terem pas-
sado alguns meses desde as 
declarações do Ministro do 

Ambiente e da Ação Climá-
tica, a 14 de janeiro, onde 
garantiu que “em 15 dias a 
três semanas a ETAR estará 
pronta e ligada. Não é por 
falta de inspeção alguma 
que deixará de estar ligada”.

Como os crimes ambien-
tais no Rio Ferreira subsis-
tem e apesar das sucessivas 
declarações do Ministro do 

Ambiente e da Ação Climá-
tica, nada se alterou, o PAN 
questionou Matos Fernan-
des “sobre data em que vai, 
efetivamente, entrar em 
funcionamento a ETAR de 
Arreigada, se a qualidade da 
água no Rio Ferreira tem si-
do monitorizada, quais os 
produtores de efluentes in-
dustriais atualmente servi-

dos pela ETAR de Arreigada, 
se o Ministério do Ambiente 
e da Ação Climática tem 
identificado os autores das 
descargas ilegais no Rio Fer-
reira, e em caso afirmativo, 
que ações desenvolveu rela-
tivamente aos infratores”.

No requerimento assi-
nado por Bebiana Cunha, 
deputada do PAN, eleita 

pelo círculo eleitoral do 
Porto, pode ler-se que “as 
populações e os ecossiste-
mas de Paços de Ferreira e 
Paredes não podem conti-
nuar a ser desprezadas des-
ta forma, com promessas 
vãs feitas apenas para si-
lenciar os que sofrem dia 
a p ó s  d i a  c o m  e s t a 
situação”.

Ministro do Ambiente volta a ser criticado por causa da poluição no Rio Ferreira
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A Junta de Re-
bordosa realojou 
u m a  f a m í l i a  e m 
quarentena na Es-
c o l a  d o  M u r o .  A 
habitação em que 
v i v i a  “ n ã o  t ê m 
c o n d i ç õ e s  p a r a 
que fosse imple-
mentado o isola-
mento necessário 
nesta fase”.

A  s i n a l i z a ç ã o 
do caso partiu das 
a u t o r i d a d e s  d e 
saúde e da prote-
ção civil. A Junta 
está a dar apoio no 
que toca a forneci-
mento de alimen-
tação através de 
c o l a b o r a ç ã o  d a 
Associação para 
Desenvolvimento 
de Rebordosa.

Face ao aumen-
to de casos suspei-
tos na Cidade de 
Rebordosa “está já 
preparado um pla-
n o  p a ra  a c o l h e r 
o u t ra s  p e s s o a s , 
que por indicações 
médicas apresen-
tam sintomas sus-
p e i t o s  d e  C o -
vid-19”, acrescen-
ta Salomé Santos.

Família  
faz  
quarentena 
na escola 

Indisciplina dos paredenses 
justifica número elevado 
de contágios por covid-19
PANDEMIA. Há cafés, tascas e até bares/sedes de clubes de futebol, que estão 
abertos e clientela não lhes falta. Vítimas do coronavírus no nosso concelho não 
têm um padrão de idades.

O 
c o n c e l h o  d e 
Paredes regis-
ta atualmente 

250 casos de infeção por 
covid-19, quatro dos quais 
já faleceram. Na região, 
pior só em Felgueiras com 
275 infetados. Paços de 
Ferreira está com 219 víti-
mas do novo coronavírus. 
Penafiel, o concelho mais 
populoso da região a se-
guir a Paredes, tem 134 
casos de infeção. 

No concelho de Paredes 
o número elevado de infe-
tados pelo coronavírus, 
pode estar relacionado 
com a indisciplina face às 
medidas de confinamento 
impostas pelo Estado de 
Emergência.  Outra das 
particularidades da pande-
mia no nosso concelho é a 
disparidade de idades das 
vítimas. “Não há um pa-
drão. É transversal a todas 
as idades. Novos e velhos”, 
adianta fonte autárquica. 

Apesar das restrições 
impostas pelas medidas 
de confinamento reforça-
das pelo Estado de Emer-

gência,  O Progresso de 
Paredes sabe que há inú-
meros cafés e tascas e até 
bares/sedes de clubes de 
futebol,  que aparentam 
estar fechados, mas que 
na realidade estão aber-
tos. Clientela, novos e ve-
lhos, não falta e o risco de 
contágio, como se perce-
be, aumenta desmesura-
damente. Há presidentes 
de junta que se confessam 
“fartos” de fazer denún-
cias junto da GNR tal é o 
número elevado de deso-
b e d i ê n c i a s  a o 
confinamento.

Redação  | texto

Paulo Pinheiro
| texto

Acesso limitado 
à informação

Desde o dia 11 de abril, a informação do número de 
infetados por covid-19 ficou condicionada após a 
Direção Geral de Saúde (DGS) ter proibido as câ-
maras municipais de divulgarem os números de 
vítimas de coronavírus que diariamente lhes che-
gavam através do Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES). Assim, os números oficiais que são 
revelados dia após dia em conferência de imprensa 
transmitida pelas televisões, além de estarem des-
fasados da realidade, não discrimina por concelho, 
o número de vítimas mortais. Em Paredes, há a la-
mentar quatro mortes, as que se conheciam até ao 
dia 11. Paços de Ferreira com cinco mortes é o con-
celho com mais vítimas na região.

E m  R e b o r d o s a ,  p o r 
exemplo, houve quem fos-
se apanhado numa paste-
laria já depois de lhe ter 
sido diagnosticada infeção 
por covid-19. A resposta 
do visado às autoridades 
que o abordaram já na rua, 
foi que só tinha ido “tomar 
um café” e que não via “ne-
nhum mal nisso”. 

Após este episódio, a 
Junta de Freguesia emitiu 
um comunicado onde se 
apela à "responsabilidade 
dos munícipes", sobretudo 
aos que se encontram em 
regime de quarentena, re-
cordando que “o controlo 
do surto de coronavírus na 
região também depende 
do comportamento das 
pessoas”.

A autarquia liderada 
por Salomé Santos lembra, 
igualmente,  o apelo da 
DGS para que as pessoas 
evitem "deslocações des-
necessárias e participa-
ções em reuniões, de for-
ma a reduzir o número po-
tencial de contagiados".

UM CASO FELIZ 

QUE NOS TOCA

Mas no meio desta pan-
demia, nem tudo é mau. 
Aníbal Ruão, 93 anos, anti-
go diretor e proprietário 
de O Progresso de Pare-
des, estava internado des-
de o dia 28 de março no 
Hospital da CUF, no Porto 
com covid-19, e teve alta 
no domingo de Páscoa.

O “Sr. Ruão”, como é cari-
nhosamente tratado nas 
ruas de Paredes, terá con-
traído infeção pelo novo 
coronavírus depois de uma 
ida ao hospital de Penafiel 
por causa de uma queda.

Distanciamento 
Social
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Hospital Particular de Paredes  
apoia combate à COVID- 19
PANDEMIA. Prevendo a evolução da pandemia da COVID-19 em Portugal, o Hospital Particular de Paredes adquiriu, no final do 
mês de março, novos equipamentos. Foi, assim, criada uma unidade de 16 camas, suscetível de ser colocada ao dispor do Serviço 
Nacional de Saúde, Instituições Privadas, IPSS ou utentes privados.

N
o passado dia 2 
de abril, a Dele-
gada de Saúde 

de Paredes solicitou ao Hos-
pital Particular de Paredes a 
resolução de um problema 
de saúde pública, provoca-
do pela COVID-19, numa 
unidade de cuidados conti-
n u a d o s  d a  f r e g u e s i a  d e 
Gandra. 

Neste contexto, a Dele-
gada de Saúde, em concor-
dância com a Unidade de 
Cuidados Continuados da 
freguesia de Gandra, trans-
feriu 12 doentes não-Co-
vid-19 para o Hospital Parti-
cular de Paredes, por um 
período de 14 dias.  

Os utentes deram entra-
da no Hospital Particular de 
Paredes, no passado dia 6 de 
abril, para iniciar o período 
de quarentena, na nova uni-
dade criada, com circuitos 
próprios e equipa técnica a 
trabalhar em exclusivo, e de 
acordo com todas as normas 
de qualidade e segurança, 
para estes pacientes, no pe-
ríodo de permanência no 
Hospital. Durante esse pe-
ríodo, a Unidade de Cuida-
dos Continuados de Gandra 
procedeu à limpeza e desin-
feção do seu espaço.  

Findo o período de qua-
rentena, no dia 17 de abril, 

estes pacientes realizaram 
o teste COVID-19, cujo re-
sultado, conhecido no dia 
seguinte, levou a que meta-
de dos utentes permaneces-
sem no Hospital Particular 
de Paredes, tendo os restan-
tes regressado à Unidade de 
Cuidados Continuados, em 
segurança. Marco André 
M a r t i n s ,  P r e s i d e n t e  d o 

Conselho de Administração 
garante que a Administra-
ção do Hospital Particular 
de Paredes decidiu asso-
ciar-se a esta iniciativa, “não 
t e n d o  o b t i d o  q u a l q u e r 
mais-valia financeira, de-
monstrando, assim, a cons-
ciência do desafio que en-
frenta e da necessidade de o 
setor Privado, Público e So-

cial darem as mãos no con-
texto desta pandemia, que 
urge ultrapassar com celeri-
dade”, advoga.

Assim, o responsável faz 
questão em nome da insti-
tuição que dirige “agradecer 
à Delegada de Saúde, na 
pessoa da Dra. Fátima Mar-
ques, ao Presidente da Insti-
tuição de Cuidados Conti-

nuados de Gandra, Sr. Co-
mendador António Rocha, 
ao Município de Paredes, a 
confiança em si depositada 
para dar seguimento aos 
tratamentos dos utentes, 
bem como aos seus parcei-
ros,  Germano de Sousa, 
ACES e Rede Nacional de 
Cuidados Continuados, às 
várias empresas que, neste 

período difícil, têm forneci-
do vários equipamentos de 
proteção individual - essen-
ciais para o desempenho da 
sua atividade -  e a todos os 
seus profissionais envolvi-
dos nos cuidados a estes pa-
cientes”, sublinha Marco 
André Martins -Presidente 
d o  C o n s e l h o  d e 
Administração.
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Coronavírus está a afetar a saúde mental 
de mais de 80% dos portugueses
SAÚDE. Conclusão é de um estudo feito pelo Barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública.

C
e r c a  d e  8 2  p o r 
cento dos portu-
gueses sente que 

o coronavírus está a ter al-
gum efeito negativo na sua 
saúde mental. A conclusão 
provém do questionário 
“Opinião Social” do Baróme-
tro Covid-19 da Escola Na-
cional de Saúde Pública que 
recolheu 160.157 respostas 
entre 21 de março e 10 de 
abril.

Além destes dados,  o 
questionário fez perceber 
ainda que um quarto dos in-
quiridos afirma sentir-se an-
sioso, em baixo, ou triste “to-
dos os dias” ou “quase todos 
os dias”. Desses, a maioria 
são mulheres e pessoas em 
teletrabalho. Os investiga-
dores apontam como possí-
vel explicação para este fe-
nómeno o facto de as mulhe-
r e s  e m  t e l e t r a b a l h o 
poderem estar a sentir difi-
culdades em gerir a sua ativi-
dade profissional em simul-
tâneo com a vida pessoal e 
familiar.

Ainda de acordo com o 
estudo, quase um terço das 
pessoas reportou distúrbios 
de sono; um quarto diz sentir 
que não consegue fazer tudo 
o que precisava de fazer; e 
23% confessa estar sempre a 
pensar na Covid-19. 

À “Lusa“, Sónia Dias, coor-
denadora científica do estu-
do, explica que, “os idosos 

quem se sente, com menor 
frequência, agitado, ansioso 
ou triste quando comparados 

com a população entre os 26 
e os 65 anos”. Os investigado-
res alertam ainda para um 

possível aumento do consu-
mo de comida calórica, taba-
co e álcool. “Uma percenta-

gem de participantes, que 
nos chama a atenção, revela 
que aumentaram os compor-
tamentos prejudiciais à sua 
saúde, dado que 16% admite 
comer mais doces, gorduras 
ou comidas mais calóricas e 
8% reconhece estar a fumar 
mais ou a beber mais álcool”, 
explica Sónia Dias.

Quem está a adotar este 
tipo de comportamentos re-
porta sentir-se ansioso com 
mais frequência. De acordo 
com o questionário, as mu-
lheres são quem mais conso-
me alimentos hipercalóricos.  
Para lidar melhor com a si-
tuação em que o País está 
mergulhado, 80% dos inqui-
ridos afirma a importância 
do contacto com os familia-
res e amigos, mesmo que à 
distância. Mais de metade 
procura manter rotinas e 
aproveita o tempo para pôr 
em prática os seus hobbies 
favoritos. Cerca de 45% diz 
limitar ao máximo a quanti-
dade de informação que lê 
sobre o vírus.

“Os nossos resultados 
mostram que é essencial que 
se divulguem, de forma clara 
e simples, estratégias de pro-
moção de comportamentos 
saudáveis, do bem-estar e da 
qualidade de vida, nomeada-
mente na área da alimenta-
ção saudável e promoção da 
atividade física”, defende a 
investigadora

Redação  | texto c/ Lusa
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Hemodiálise durante a pandemia covid-19

A 
Associação Na-
cional  de Cen-
tros de Diálise 

(ANADIAL), face a algumas 
notícias que têm vindo a pú-
blico, sente-se na obrigação 
de comunicar aos insufi-
cientes renais crónicos por-
tugueses, em programa de 
hemodiálise, às suas famí-
lias e à população em geral 
que,  desde a primeira hora, 
em estreita ligação com as 
autoridades de saúde e com 
as associações de doentes, 
definiu planos de contin-
g ê n c i a  p a ra  l i d a r  c o m  a 
emergência sanitária decor-
rente da pandemia por infe-
ção por SARS – COV – 2 e o 
risco que a mesma repre-
senta para as clínicas de diá-
lise e para os seus doentes e 
profissionais.

Para além dos seus planos 
de contingência, tem pro-
posto às autoridades de saú-
de, diversas medidas de miti-
gação do risco de contágio 
do vírus que, sendo a maior 
parte das vezes “silencioso” e 
sem sintomatologia associa-

da, tem uma enorme capaci-
dade de propagação.

Boa parte dessas propos-
tas foram já acolhidas e cons-
tam da Norma 08/2020 da 
Direção-Geral da Saúde, 
norma esta para a qual a 
ANADIAL deu o seu contri-
buto e que é estrita e inte-
gralmente cumprida por to-
das as clínicas de diálise, na 
parte que lhes compete, para 
além do seu já mencionado  
plano de contingência que 
foi, em devido tempo, entre-
gue à Direção-Geral da Saú-
de, mais concretamente, à 
Presidente da Comissão Na-
cional de Acompanhamento 
da Diálise.

A preocupação cimeira 
das clínicas de diálise nossas 
associadas foi, desde a pri-
meira hora, o superior inte-
resse e a proteção dos doen-
tes e dos profissionais de 
saúde ao seu serviço.

Apesar de todos os esfor-
ços e do rigor colocado na 
segurança, nos quais se in-
cluem a realização de testes 
aos doentes e aos profissio-
nais, não é possível aqui, co-
mo o não é nos hospitais do 
SNS, evitar doentes positi-
vos COVID-19. 

Desde logo, porque as clí-

nicas são de ambulatório e os 
doentes fazem a maior parte 
da sua vida fora delas, em ca-
sa, nos locais de trabalho e 
nas suas deslocações, no-
meadamente de casa para a 
clínica e volta, tendo tam-
bém, por vezes, internamen-
tos nos hospitais do SNS com 
os quais as clínicas se articu-
l a m ,  q u a n d o  s u r g e m 
intercorrências.

Por outro lado, alguns dos 
profissionais de saúde estão 
nas clínicas em regime de 
acumulação de funções, de-
sempenhando também a sua 

atividade nos hospitais pú-
blicos, circulando nos dois 
espaços, com todos os riscos 
associados. Estão, estoica-
mente, nas duas “frentes” e 
merecem todo o nosso reco-
nhecimento e gratidão.

Para mitigar o risco, pro-
pusemos no início da pande-
mia, o transporte individual 
de doentes de e para as clíni-
cas e a criação, em cada re-
gião, de contingentes de pro-
fissionais de saúde afetos, 
durante o período de emer-
gência sanitária, exclusiva-
mente a cada uma das ativi-

dades – hospitais do SNS e 
clínicas de diálise e, mais re-
centemente, uma “via verde” 
para estes doentes, nos hos-
pitais com os quais as clínicas 
se articulam.

A questão dos transpor-
tes já foi objeto de tomada de 
medidas por parte das auto-
ridades de saúde e se ainda 
não é a ideal, melhorou subs-
tancialmente, nomeada-
mente, com diminuição de 
lotação dos veículos de 
transporte de doentes, nos 
casos em que não é possível 
o transporte individual e 

com distribuição de másca-
ras cirúrgicas pelos doentes 
e pelos transportadores, por 
parte das administrações re-
gionais de saúde. A segunda 
questão é mais difícil de im-
plementar face à escassez de 
recursos humanos e à neces-
sidade de estruturação e 
ponderação da medida, in-
compatível com a vertigem 
dos acontecimentos na “li-
nha da frente”. Quanto à “via 
verde”, estamos esperança-
dos que as autoridades de 
saúde a possam implemen-
tar a breve trecho.

Lamentamos todos os 
óbitos ocorridos no nosso 
país e no mundo e expressa-
mos a nossa profunda solida-
riedade com as famílias 
enlutadas. 

Aos doentes insuficientes 
renais crónicos e profissio-
nais de saúde com a doença 
COVID-19, desejamos uma 
c o m p l e t a  e  r á p i d a 
recuperação.

Da nossa parte, fica o 
compromisso e a certeza de 
tudo, mas tudo, sem qual-
quer tipo de concessão, fa-
zermos, como até aqui, para 
mitigar o risco de contágio 
d o s  n o s s o s  d o e n t e s  e 
profissionais.

Andreia Garcia 
Associação Nacional de  
Centros de Diálise
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Corona vírus faz regressar 
o drama do desemprego
MERCADO LABORAL. Paredes tem mais duas centenas de desempregados. Lousada 
e Felgueiras duplicam e triplicam o aumento registado no nosso concelho. 

O
s efeitos econó-
micos da epide-
mia da covid-19 

já se começam a sentir no 
mercado laboral. No último 
mês o desemprego deu já si-
nais claros de estar a subir. 
Os dados de abril e maio irão, 
p o r  c e r t o ,  c o n f i r m a r  a 
tendência.

No concelho de Paredes, 
em março, comparativa-
mente com o mês de feve-
reiro, mais 220 pessoas se 

inscreveram no Instituto de 
Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP). Ao todo o 
nosso município contabili-
z a v a  3 . 2 6 7  p e s s o a s 
desempregadas.

Na região do Tâmega e 
Sousa o desemprego cresce 
em quase todos os conce-
lhos, sendo que, segundo da-
dos do IEFP, são mais 1600 
pessoas que estão à procura 
de trabalho, aos quais acres-
ce os 216 de Valongo.  

No último mês o desem-
prego subiu sobretudo em 
Felgueiras com mais 610 

desempregados e em Lou-
sada com mais 439 inscri-
tos no IEFP.  

Em termos globais, na 
nossa região, o número de 
desempregados ultrapassa 
os 20 mil (velhos e novos de-
sempregados). Numa equa-
ção simples através de uma 
conta de multiplicar por 
agregado familiar de três 
pessoas, chega-se à conclu-
são de que haverá 60 mil 
p e s s o a s  a f e t a d a s  p e l o 
desemprego. 

Alargando a análise o to-
do o norte do país, de feve-

reiro para março (período 
em que se começou a sentir 
os primeiros efeitos da pan-
demia), foram 10 mil pes-
soas o número de desem-
pregados, o que engrossou 
o lote de desempregados 
de longa e curta duração 
p a r a  o s  1 3 4 . 5 7 8 
desempregados.

Com a crise económica 
despoletada pela pandemia 
da covid-19 o cenário tende 
a agudizar-se e por arrasta-
mento o mercado laboral irá 
voltar a sentir apertos inima-
gináveis em finais de 2019.

Redação  | texto

Governo garante que pagamentos do 
“lay-off” a partir desta sexta-feira

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, anunciou que os 
apoios para as empresas que 
pediram até à primeira sema-
na de abril para aderir ao 'lay-
-off' simplificado vão come-
çar a ser pagos na sexta-feira, 
enquanto os restantes no 
início de maio.

"Relativamente à compar-
ticipação do 'lay-off', o com-
promisso que está assumido e 
que iremos cumprir é que to-
dos os pedidos entrados até ao 
final da primeira semana de 
abril serão pagos dia 24, dia 28 
e dia 30 de abril e que os res-
tantes, que entraram entre-
tanto, serão pagos durante a 
primeira quinzena de maio", 
afirmou António Costa.

O primeiro-ministro res-
pondia ao CDS-PP durante o 
debate quinzenal que decor-
re na Assembleia da Repúbli-
ca, em Lisboa.

Antes, o líder parlamen-
tar do CDS, Telmo Correia, 
lembrou que o partido pro-
pôs "outro modelo em rela-
ção ao 'lay-off'".

"Nós defendemos também 
que o pagamento fosse feito 
de forma direta, até porque 
seria mais rápido fazer chegar 
o dinheiro às empresas, e mui-
tas têm sido as queixas das em-
presas de que o dinheiro não 
chega", assinalou. Na sua inter-
venção, o deputado centrista 
perguntou a Costa se estaria 
"em condições de dar uma ga-
rantia que efetivamente no dia 

28 a comparticipação da Segu-
rança Social chegará e as em-
presas não estarão numa si-
tuação complicada em relação 
à aplicação do regime de 'lay-
-off', uma vez que não foi segui-
da a sugestão do pagamento 
direto".

No dia 30 de março, a mi-
nistra do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social disse 
que, quanto aos prazos de pa-
gamento do apoio às empre-
sas que aderirem ao 'lay-off' 
simplificado devido à pande-
mia de covid-19, foram criados 
"mecanismos de automatiza-
ção dos processos para que o 
pagamento seja o mais rápido 
possível e permitindo que o 
c o n t r o l o  s e j a  f e i t o  à 
posteriori".

"O que temos previsto é o 
pagamento ser feito no dia 28 
de abril", adiantou na altura 
Ana Mendes Godinho. As em-
presas que aderirem ao 'lay-o-
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Recibos verdes e  
sócios-gerentes com  
redução parcial de atividade 
já podem pedir apoio
SUBSÍDIO. O formulário para pedidos de apoio a recibos verdes e sócios-gerentes já 
está disponível e pode ser requerido até ao próximo dia 30.

O 
formulário onli-
ne para traba-
lhadores inde-

pendentes e sócios-geren-
tes com quebra significativa 
da atividade já está disponí-
vel na Segurança Social e o 
apoio financeiro relativo ao 
corrente mês de abril pode 
ser requerido até ao próxi-
mo dia 30. 

Os trabalhadores inde-
pendentes com paragem 
total de atividade devido à 
Covid-19 ou que tenha tido 
uma quebra de pelo menos 
40% da faturação no perío-
do de 30 dias anteriores ao 
pedido apresentado na Se-
gurança Social já poderão 
entregar o formulário aqui. 

No pedido, é necessário 
atestar através de uma de-
claração do próprio conjun-
tamente com certidão de 
contabilista certificado, a 
quebra registada.

A Segurança Social ex-
plica que esta é comparada 
com “a média mensal dos 

dois meses anteriores ao 
pedido ou; o período homó-
logo do ano anterior ou; a 
média de todo o período em 
atividade para quem tenha 
iniciado atividade há me-
nos de 12 meses”.

Os recibos verdes têm, 
assim, a partir de abril “direi-
to a um apoio financeiro cor-
respondente ao valor da re-
muneração registada como 
base de incidência contribu-

tiva, com o limite de um IAS 
(438,81 euros) nas situações 
em que o valor da remunera-
ção registada como base de 
incidência é inferior a 1,5 IAS 
(658,22 euros)”.

No caso em que a remu-
neração registada como 
“base de incidência contri-
butiva é igual ou superior a 
1.5 IAS (658,22 euros), tem 
direito a um apoio financei-
ro correspondente a 2/3 do 

valor da remuneração re-
gistada como base de inci-
dência contributiva com o 
l i m i t e  m á x i m o  i g u a l  à 
RMMG (635 euros)”.

Já nas situações de “que-
bra abrupta e acentuada de, 
pelo menos, 40% da fatura-
ção, o valor do apoio finan-
ceiro é multiplicado pela 
respetiva quebra de fatura-
ção, expressa em termos 
percentuais”.

Redação  | texto

Governo garante que pagamentos do 
“lay-off” a partir desta sexta-feira

ff' podem suspender o contra-
to de trabalho ou reduzir o 
horário dos trabalhadores 
que, por sua vez, têm direito a 
receber dois terços da remu-
neração normal ilíquida, sen-
do 70% suportada pela Segu-
rança Social e 30% pela em-
presa. Na sua intervenção, 
Telmo Correia aproveitou 
também para criticar a "buro-
cracia em relação às linhas de 
crédito", falando na necessi-
dade de apresentação de "no-
ve documentos", e salientou 
que, para "as pequenas em-
presas familiares", o CDS pro-
pôs "a existência de uma espé-
cie de apoio a fundo perdido".

Porém, "não foi esse o cri-
tério seguido, o critério se-
guido foi o das linhas de cré-
dito", lamentou, consideran-
do que "seria previsível" 
porque como "há tantas em-
presas paradas, os pedidos só 
poderiam ser muitos".

"Não podemos por só res-
ponsabilidade na banca, por-
que a partir do momento em 
que há uma garantia de Esta-
do, o Estado é responsável por 
isso, e se o Estado resolve não 
dar apoio direto, tem de ga-
rantir que apoio não é buro-
crático e é eficaz", defendeu o 
líder parlamentar do CDS.

Relativamente aos apoios 
a fundo perdido, o primeiro-
-ministro salientou que é ne-
cessário "ter a noção" de que 
se trata do "dinheiro do con-
junto dos portugueses".

"Portanto, nós temos de 
olhar para esta crise, mas tam-
bém para o depois de amanhã 
desta crise, e é absolutamente 
essencial que neste momento 
não andemos a contar os tos-
tões, mas temos que ter em 
conta que é fundamental res-
ponder à crise sanitária, à cri-
se económica, à crise social e 
ter capacidade de sustenta-
damente fazermos isto por 
um horizonte que ainda não 
sabemos neste momento di-
zer qual é", acrescentou.

Na ótica de António Cos-
ta, "a pior coisa" que o Gover-
no poderia fazer seria "voltar 
atrás relativamente a alguma 
dessas medidas de forma 
precoce". No que toca à buro-
cracia exigida, o chefe de Go-
verno explicou que serve pa-
ra conhecer se as empresas 
têm dívidas ao Estado e veri-
ficar a sua solidez económica, 
argumentando que "não faz 
sentido o Estado apoiar 
quem deve dinheiro ao Esta-
do", nem "empresas que já 
antes não eram viáveis".
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Militares vão às escolas 
dar formação sobre desinfestação 
HIGIENIZAÇÃO. Tropas vão também participar em "ações de sensibilização junto dos alunos". Planeamento da "Operação gigan-
tesca" é feito esta sexta-feira.

O
s militares vão 
lançar uma "ope-
ração gigantes-

ca" em cerca de 800 escolas, 
incluindo a desinfeção de es-
colas antes de reabrirem as 
aulas do 11.º e 12.º anos. 

No total ,  serão 80 as 
equipas de militares (60 do 

Exército e 20 da Marinha) 
que vão "apoiar a abertura 
do ano escolar, um trabalho 
da maior relevância para as 
Forças Armadas", disse o al-
mirante António Silva Ribei-

ro, Chefe do Estado-Maior-
-General das Forças Arma-
das, acrescentando que a 
ação foi acertada pelo pró-
prio em reuniões com os mi-
nistros da Defesa Nacional, 

da Saúde e da Educação. Se-
gundo o almirante, "vão 
abrir 800 escolas do ensino 
secundário", para aulas do 
11.º e 12.º ano, e foi pedido 
às Forças Armadas que se 
"disponibilizassem para 
apoiar o Ministério da Edu-
cação e da Saúde no desen-
volvimento de medidas de 
confiança e de segurança 
nas escolas".

Os militares, na descri-
ção de Silva Ribeiro, vão 
"andar por todo o país a dar 
formação a professores e 
funcionários", para "desinfe-
tar alguns estabelecimen-
tos que estiveram abertos", 
além de "ações de sensibili-
zação junto dos alunos".

Será uma "operação gi-
gantesca" cujo planeamen-
to será feito esta sexta-fei-
ra e "para começar a traba-
lhar logo que possível", 
concluiu.

Nas últimas semanas, as 
Forças Armadas têm ajuda-
do com o apoio em instala-
ç õ e s  h o s p i t a l a r e s ,  a t é 
2.300 camas, mas também 
nas desinfeções de lares de 
idosos ou no apoio em ser-

viço vários, como hemodiá-
lise no Porto para utentes 
do Serviço Nacional de Saú-
de, em Braga.

Em 09 de abril, o primei-
ro-ministro, António Costa, 
anunciou que, até ao 9.º 
ano, todo o terceiro perío-
do prosseguirá com ensino 
à distância, com avaliação, 
mas sem provas de aferição 
nem exames, mantendo-se 
os apoios às famílias com 
filhos menores de 12 anos.

No ensino secundário 
ainda pode haver aulas pre-
senciais no terceiro perío-
d o ,  m a s  C o s t a  n ã o  d e u 
certezas.

A nível global, segundo 
um balanço da AFP, a pan-
demia de covid-19 já provo-
cou mais de 170 mil mortos 
e infetou quase 2,5 milhões 
de pessoas em 193 países e 
territórios.

Em Portugal, que vive 
em estado de emergência 
desde 19 de março, morre-
ram cerca de 800 pessoas 
das 21.500 registadas co-
mo infetadas, de acordo 
com a Direção-Geral  da 
Saúde.

Redação  | texto c/ Lusa
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Igrejas vão reabrir, mas diferentes

N
uma altura em 
que se discutem 
os primeiros le-

vantamentos às restrições 
causadas pela COVID-19 
em Portugal, e se prevê a 
abertura de creches, cabe-
leireiros e comércio local 
no próximo mês de maio, 
também as igrejas devem 
reabrir para a celebração 
de missas com fiéis nas pró-
ximas semanas. Mas exis-
tem limitações.

No próximo mês será 
possível voltar às missas, 
celebrar casamentos ou ba-
tizados, mas a capacidade 
de ocupação das igrejas se-
rá de apenas um terço, de-
vendo haver um controlo 
previamente estabelecido 
que limite a entrada a mais 
p e s s o a s  d o  q u e  o 
permitido. 

É esperado que o levan-
tamento às atuais proibi-
ções ocorra já  em maio, 
apesar de ainda não existir 
uma data concreta. No en-
tanto, as celebrações ao ar 
livre, com grandes aglome-
rados de pessoas, conti-
nuam proibidas por tempo 
indeterminado.

Este fator ganha ainda 
mais relevo à medida que 
nos aproximamos da pri-
meira quinzena de maio, 
conhecida pelas peregrina-
ções a Fátima, culminando 
nas celebrações religiosas 
de 13 de maio no conhecido 
santuário.

A medida de reabrir as 
igrejas, mas com uma ocu-
pação de apenas um terço 
da sua capacidade também 
deverá ser aplicada a casa-
mentos, batizados e fune-
rais, embora no caso das 
cerimónias fúnebres se 

mantenham as restrições 
de acesso aos cemitérios, 
até novas diretrizes das au-
toridades de saúde.

REABERTURA DO 

PEQUENO COMÉRCIO

Mantendo-se uma evo-
lução favorável da pande-
mia, a perspetiva governa-
mental é de permitir a rea-
bertura de algumas das 
micro, pequenas e médias 
empresas obrigadas a fe-
char em março. Ou seja: pe-
queno comércio de bairro 
como restaurantes, cafés, 

barbearias e cabeleireiros, 
sapatarias e lojas de roupa 
em geral e todo o outro pe-
queno comércio encerra-
das desde 19 de março.

Um dos números referi-
dos pelo Infarmed como 
perspetivando uma evolu-
ção favorável da pandemia 
em Portugal foi o da taxa de 
infeção. Ao princípio, um 
infetado contagiava 1,8 
pessoas; agora, um infeta-
do contagia 0,9. Carla Nu-
nes responsável da Escola 
Nacional de Saúde Pública, 
Carla Nunes, referiu núme-

ros preocupantes sobre o 
impacto emocional da pan-
d e m i a  n a s  p e s s o a s .  Po r 
exemplo: 80% queixam-se 
de ter agora problemas de 
sono; e 60% temem ou já 
s o f r e m  d e  p e r d a s  d e 
rendimento.

Impõe-se, por isso, come-
çar a reabrir o país de forma 
"seletiva, gradual e assimé-
trica". Está, por exemplo, ex-
cluído no curto e médio pra-
zo autorizar grandes con-
centrações de massas (jogos 
de futebol ou espetáculos, 
nomeadamente).

O Presidente da Repúbli-
ca Marcelo Rebelo de Sousa 
alerta que "naturalmente, é 
uma transição que, em Por-
tugal, como noutros países 
europeus, terá de ser feita 
com precaução, com as mes-
mas atitudes que os portu-
gueses têm tido, de serieda-
de, de proteção sanitária, de 
distanciamento no convívio 
com os outros, mas com uma 
retoma progressiva da vida 
social e económica".

Questionado sobre se 
essa "retoma progressiva" 
acontecerá com ou sem no-

va renovação do estado de 
emergência durante o mês 
de maio, o Chefe do Estado 
respondeu: "É cedo para, 
nesta ocasião, estarmos a 
falar do que vai ser assunto 
a decidir no início de maio."

"Haverá uma nova reu-
nião, proposta pelo senhor 
primeiro-ministro, no dia 
28 de abril, para ver os da-
dos, ver a evolução, fazer o 
balanço do que se passou 
em abril, e depois natural-
mente decidir em relação 
ao futuro imediato, a maio", 
disse Marcelo.
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Câmara distribui 
computadores,  
tablets e ligações  
à Internet para  
que ninguém  
fique para trás 

Linha de apoio  
a doentes COVID-19

A Câmara Municipal da Paredes inves-
tiu cerca de 366 mil euros em equipamen-
to informático para emprestar aos alunos 
do concelho que não consigam aceder à 
internet para acompanhar o ensino à dis-
tância assim definido para o 3º período 
pelo Ministério da Educação .

A autarquia adquiriu 725 computado-
res portáteis, 602 tablets e 1016 ligações à 
Internet de banda larga para dar possibili-
dade aos alunos mais carenciados de 
acompanharem devidamente o ensino à 
distância.

“Esta medida visa apoiar os alunos que 
necessitem de ‘ferramentas informáticas’ 
para que possam acompanhar as ativida-
des letivas e prosseguir o ensino à distân-
cia no terceiro período “sem haver desi-
gualdades em contexto escolar”, afirmou a 
autarquia.

Depois de um levantamento feito pelos 
agrupamentos de escolas do concelho, o 
pelouro da edução liderado por Paulo Sil-
va, concluiu que existem alunos sem com-
putador em casa, ou que têm de o partilhar 
c o m  i r m ã o s  o u  f a m i l i a r e s  e m 
teletrabalho.

Os equipamentos já foram particamen-
te todos distribuídos, em regime de em-
préstimo, por intermédio das escolas, que 
os fizeram chegar aos encarregados de 
educação.

Citado em comunicado, o autarca, Ale-
xandre Almeida, referiu que “no que res-
peita à Educação, em Paredes, nenhum 
aluno pode ficar para trás”.

A Câmara Municipal de 
Paredes criou uma linha 
telefónica exclusiva para o 
apoio a doentes testados 
p o s i t i vo  à  C OV I D - 1 9 . 
Através do contacto tele-
fónico 966 245 525, os 
utentes recebem apoio 

psicológico, esclarecem 
dúvidas e podem solicitar 
apoios materiais, em caso 
de necessidade. A Linha de 
A p o i o  a o  D o e n t e  C O -
VID-19 funciona de segun-
da a sexta-feira das 9 horas 
às 12h e das 14h às 17h.

LINHA  EXCLUSIVA 966 245 525

Investimentos de combate 
à COVID-19 com  
apoio do NORTE 2020
ECONOMIA. Concursos de acesso ao apoio decorrem até 29 de maio e somam a atri-
buição de fundos europeus de 12 milhões de Euros a investimentos em curso ou inicia-
dos desde 1 de fevereiro.

A
s empresas e en-
tidades do siste-
ma de inovação, 

como laboratórios, com in-
vestimentos em bens ou 
serviços relevantes para o 
c o m b a t e  à  d o e n ç a  C O -
VID-19 podem beneficiar 
de financiamento do NOR-
TE 2020. 

Em causa está o apoio ao 
desenvolvimento de medi-
camentos e tratamentos re-
levantes (incluindo vacinas), 
seus produtos intermédios, 
princípios farmacêuticos 
ativos e matérias-primas; 
dispositivos médicos e equi-
pamento médico e hospita-

lar (incluindo ventiladores, 
vestuário e equipamento de 
proteção, bem como instru-
mentos de diagnóstico) e as 
matérias-primas necessá-
rias; desinfetantes e seus 
produtos intermédios e 
substâncias químicas bási-
cas necessárias para a sua 
produção e ferramentas de 
recolha e processamento de 
dados.

O concurso Inovação 
Produtiva COVID-19 prevê 
o apoio a empresas que pre-
tendam lançar, reforçar ou 
reverter as suas capacidades 
de produção de bens e servi-
ços e inclui projetos de novos 
ou melhorados métodos de 
fabrico, de logística ou distri-
buição, bem como o aumen-

to da produção. A taxa máxi-
ma do incentivo atribuído a 
fundo perdido é de 80 por 
cento e pode ser majorada 
em 15 pontos percentuais se 
o projeto for concluído no 
prazo de 2 meses.

O concurso I&D Empre-
sas - COVID-19 dirige-se a 
empresas e entidades do 
sistema de inovação, como 
laboratórios, com investi-
mentos em provas de con-
ceito relativas a ideias ou 
protótipos que tenham re-
sultado de projetos de ID 
realizados ou em curso, para 
fazer face ao COVID-19 e 
que estejam no processo de 
passagem para um produto 
comercialigível, bem como 
projetos de construção ou 

modernização das infraes-
t r u t u r a s  d e  e n s a i o  e 
otimização.

Os documentos relativos 
aos concursos encontram-
-se disponíveis em www.
norte2020.pt/concursos/
concursos-abertos, na área 
C o m p e t i t i v i d a d e  e 
Internacionalização.

O NORTE 2020 (Progra-
ma Operacional Regional do 
Norte 2014/2020) é um ins-
trumento financeiro com 
uma dotação de 3,4 mil mi-
lhões de Euros de apoio ao 
desenvolvimento regional 
do Norte de Portugal.

Está integrado no Acor-
do de Parceria PORTUGAL 
2020 e tem como Autorida-
de de Gestão a CCDR-N.

Redação  | texto c/ Lusa

Rua Dr. José Correia,  nº71 - 2º Esquerdo  |  Castelões de Cepêda   |  4580 - 128
Paredes

Novas  instalações do

Progresso de Paredes

PUB
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Ser árbitro é muito difícil. 
Nós, treinadores, desempe-
nhamos essa função em to-
dos os treinos e vemos bem 
quão difícil é; ainda mais se-
rá em jogos oficiais, que de-
cidem a vida de muita gente. 
Quem só vê futebol na tele-
visão, terá mais dificuldades 
de entender. Os árbitros 
devem ser muito bem pre-
parados e muito bem pagos.
Há árbitros de enorme 
qualidade. Que começam 
nos distritais. E já me cru-
zei com muitos talentos, 
nos jogos em que partici-
pei: uns deixaram a arbi-

tragem (Luís Machado, 
Carlos Andrade, Valter 
Gouveia, Paulo Nunes, Pe-
dro Barbosa, Carlos Dias... 
e Hélder Lamas, cidadão 
de Lordelo... árbitro e ho-
mem exemplar!); 
outros perdi-lhes 
o rasto (Bruno Li-
nhares, Carlos Fi-
l ipe Silva,  João 
Santos); a maioria 
continua o seu per-
curso; e há quem já 
esteja na 1ª e 2ª Ligas. Des-
tes, em actividade, não 
quero nomear para não me 
esquecer de ninguém – 

ESPECIAL COVID-19

"Kilómetros em Casa" angaria 30 mil euros 
para os hospitais de S. João e Penafiel 

U
m  g r u p o  d e 
1 5  a m i g o s 
aficionados 

pelo "running" angariou 
30 mil euros, no espaço 
de 20 dias,  através de 

uma corrida solidária 
virtual. A verba, conse-
guida através da prova 

"Kilómetros em Casa", 
vai ser distribuída em 
partes iguais pelo Hospi-

tal de S. João, no Porto, e 
pelo Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa, em 
Penafiel, atualmente no 
combate à pandemia de 
Covid-19.

A prova decorreu no 
passado domingo e reu-
niu 2800 inscritos, sen-
do que cada pessoa con-
tribuiu com o valor que 
entendeu.  O objetivo 
era cada atleta percor-
r e r  a  m a i o r  d i s t â n c i a 
possível em quatro ho-
ras de prova, num espa-
ço confinado, em casa. 
Cada participante esco-
lheu a modalidade que 
pretendeu exercitar. O 
H o s p i t a l  d e  S .  J o ã o  – 
Porto e Centro Hospita-
lar do Tâmega e Sousa – 
Penafiel ,  citados pela 
plataforma do Kilóme-
tros em Casa agradece-
ram a iniciativa.

A arbitragem precisa de mudanças

OPINIÃO

Sobre Futebol

porque são muitos. As fracas 
condições que lhes dão, o sis-
tema injusto de avaliações de 
que são alvo e a forma absur-
da como são as quotas, que os 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

impedem de subir de catego-
ria, devem ser os principais 
motivos de desistirem, de 
não chegarem ao topo ou de 
demorarem muito a conse-
gui-lo. Alguns deles até têm 
de mudar da Associação de 
Futebol do Porto para a de 
Vila Real, Guarda, Viseu e 
Bragança, por exemplo, para 
ascenderem à categoria Na-
cional, por ser mais fácil, o 
que comprova a qualidade 
dos filiados portuenses. Ou-
tros preferem deixar de ser 
árbitros principais e passam a 
árbitros assistentes para 
a t i n g i r e m  c a t e g o r i a s 

superiores.
E porque é que à 
frente do nome do 

árbitro vem o nome 
da sua associação? A 

qualidade deve sempre so-
brepor-se a qualquer outra 
condição. Não consigo en-
tender este tipo de discrimi-

nação. Percebo que os árbi-
tros tenham que ter provas 
físicas e escritas (de ingresso 
ou aptidão), não concebo 
que as mesmas tenham gran-
de (ou alguma) influência na 
sua avaliação final. Os árbi-
tros têm que subir, manter-
-se ou descer de categoria 
apenas e só por aquilo que 
fazem dentro do campo. Isso 
não acontece.
Será que não há recursos pa-
ra dar melhores condições 
financeiras aos árbitros? Se-
rá que não há recursos para 
dar melhores condições de 
treino aos árbitros? E será 
que não há recursos para os 
árbitros poderem ter obser-
vadores em todos os jogos? 
Sim, observadores. Os ob-
servadores não deviam ser 
apenas para dar “porrada” 
nos árbitros, mas acima de 
tudo para os premiar pelas 
muitas e muitas excelentes 

arbitragens. Não se es-
queçam que não há fute-
bol sem árbitros. E quan-
to melhores forem, me-
lhor é o futebol. E sim, 
atrás disse bem – em to-
dos os jogos!
E, depois, para clarificar 
tudo, porque só a trans-
parência ajuda à boa ima-
gem do sector e do fute-
bol, as avaliações de to-
dos os jogos (e as finais) 
deviam ser públicas.
Mas há mais coisas que 
deviam ser repensadas e 
melhoradas.
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

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

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

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

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

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

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

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

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

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

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

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

OPINIÃO

Sobre Futebol

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

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

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

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

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

Filipa Carneiro, 
Diretora Clínica
do Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa

“Muito  
grata pela 
solidariedade  
e espírito  
contributivo 
demonstrado”

Luís Porto Gomes, 
Vogal Executivo 
do Centro Hospitalar 
de São João.

“Agradecemos a vos-

sa disponibilidade e 

iniciativa original em 

ajudar o Hospital de 

São João. Compro-

metemo-nos a aplicá-

-lo em equipamentos 

concretos (desde os 

ventiladores, bom-

bas e seringas de per-

fusão e demais equi-

pamentos de cuida-

dos intensivos até 

aos equipamentos de 

proteção individual- 

máscaras, luvas, ba-

tas, viseiras-entre 

outros) que já se es-

tão a adquirir atual-

mente no âmbito do 

Covid-19”.
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ESPAÇO SOCIÉTARIO

D
eus criou o Universo, as Estrelas, os Cometas e Planetas, onde 
está incluído o nosso, a Terra. Aqui aparecem todas as espécies 
de seres vivos conhecidos, bactérias, vírus, protozoários, rep-

teis, peixes, mamíferos, uma vasta imensidão de fauna e flora, alguns de 

visualização microscópica até aos mamíferos com toneladas de peso, 

como os cetáceos (a baleia). Outras espécies já desaparecidas há milha-

res ou milhões de anos e ainda outros em  vias de extinção.

Começando por estes últimos o exemplo dos dinossauros desapareci-

dos porque na evolução das espécies foram substituídos por outros, 

ou ainda o seu habitat natural foi sendo destruído sem possibilidade 

de retorno.

Um dos grandes responsáveis pela destruição de habitats foi o Homem, 

mas também tem sido vítima desta destruição, provocando um desequi-

líbrio ecológico. com queimadas, com a poluição provocada pela extra-

ção dos hidrocarbonetos (petróleos), com a produção de milhares ou 

milhões de toneladas de plástico diários que são insolúveis na natureza, 

até à produção de gazes carbónicos ou de estufa pelas fábricas e/ ou 

automóveis com as consequências bem conhecidas de todos, com as 

mortes que nem as máscaras evitam, como acontece com maior incidên-

cia nos países asiáticos.

Este desequilíbrio permanente, provoca ainda intempéries nomeada-

mente ciclones, catástrofes por inundações, incêndios florestais cau-

sados pelas secas severas, tudo isto porque nós os Humanos ao que-

rermos dominar o mundo, não nos respeitamos, nem nos dominamos 

a nós próprios.

Como um mal nunca vem só, chegam as pandemias, porque continua-

mos a insistir nos mesmos erros, pagando uma fatura de milhões de 

mortes como na gripe pneumónica espanhola de 1918 e agora concre-

tamente nesta gripe de Covid 19, repetindo -se um cenário mortífero. 

Tal como a gripe espanhola que veio de barco, para além de muitas mor-

tes deixou um rasto de fome e miséria, pior que qualquer uma das gran-

des guerras mundiais, é essa a primeira consequência desta atual pan-

demia que viajou de avião e rapidamente se estendeu a todas as partes 

do mundo.

Como vamos sobreviver, sem dinheiro, sem trabalho, com Empresas 

a fechar todo os dias e quando acabar o isolamento vamos sair para o 

nosso dia a dia, olhando para todos os lados, chorando os que parti-

ram, vítimas deste vírus “negro,” com as prateleiras dos supermerca-

dos em estado de míngua e outros tantos sem futuro á vista.

 O futuro não se adivinha fácil; esta crise abrange todas as gerações que, 

num futuro próximo terão de arregaçar as mangas e ir à luta e encontrar 

nesta crise oportunidades de crescimento. 

Repetir os erros cometidos no passado, de agressões ambientais, 

desequilíbrios nos ecossistemas, não nos poupando a uma vida sau-

dável, pelo contrário um estilo de vida que nos leva a doenças como a 

diabetes, a hipertensão, A.V.C., depressões, doenças cardíacas ou 

cancro, que em percentagem anual matam mais do que qualquer ví-

rus da gripe.  

Esta crise prova que a Natureza não perdoa e será sempre implacável 

com aqueles que a agridem. 

Quando nos isolamos como arma para combatermos um vírus sem tra-

tamento á vista, apenas  com lavagem de mãos e pouco mais, não esta-

mos senão a pagar pelos erros cometidos contra a Natureza. 

Devemos todos aprender com os erros do passado: demasiadas vidas 

humanas foram ceifadas por este vírus que não se vê, mas que provoca 

medo e respeito na vida de todos nós.

O bem,  
o mal e a pandemia

CAMILO MOTA
MÉDICO

A 
pandemia da Covid-19, fez o mundo parar, escolas e empresas fechadas, 
igrejas vazias, espectáculos adiados, estádios despidos, ruas desertas…
Com a pandemia foi decretado o Estado de Emergência no país, de forma a 

limitar direitos, liberdades e garantias, em prol do interesse colectivo, evitando a 

propagação sem controlo do coronavírus, e criada legislação excepcional e tempo-

rária, para dar resposta às necessidades de uma população obrigada a ficar em 

casa.

Actualmente, a situação parece estar controlada, mas teremos que aprender a con-

viver no dia-a-dia com o vírus, mantendo a protecção e regras de comportamento 

já adquiridas, sempre atentos, para que não surjam recaídas, de forma a não se per-

der o que até agora se ganhou.

E com base nesse pressuposto de, não se perder o que até agora se ganhou, o Presi-

dente da República renovou o Estado de Emergência, com acordo do Governo até 

02 de Maio de 2020, através do Decreto 20-A, de 17-04-2020, manifestando o de-

sejo de que seja a última renovação. 

Esta segunda renovação do Estado de Emergência mantém, tal como no decreto 

anterior, várias limitações, embora seja menos restritivo prevendo um gradual re-

gresso à normalidade.

De notar as alterações ocorridas, no que concerne às deslocações, agora podem ser 

impostas pelas autoridades públicas restrições "simétricas ou assimétricas, desig-

nadamente em relação a pessoas e grupos etários ou locais de residência", em fun-

ção da situação epidemiológica, e anteriormente não estava assim previsto.

Quanto ao direito à iniciativa privada, agora podem ser "definidos critérios diferen-

ciados" dos serviços, nomeadamente com "aberturas com horários de funciona-

mento adaptados". Admite-se que essa diferenciação possa ser feita de acordo com 

os sectores de actividade, da dimensão da empresa, da área ou da localização do 

estabelecimento. 

Com estas medidas pretende-se que aconteça uma "a abertura gradual, faseada ou 

alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".

De acrescentar que, tendo em atenção que o Estado de Emergência se prolonga até 

ao dia 2 de maio, o Presidente da República defende que as limitações ao direito de 

circulação permitam a celebração do 1.º de Maio, "Tendo em consideração que no 

final do novo período se comemora o Dia do Trabalhador, as limitações ao direito de 

deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal comemoração", refere. 

No entanto, no que respeita aos direitos dos trabalhadores, mantém-se suspenso o 

direito à greve, mas já será possível os representantes dos trabalhadores e dos em-

pregadores (comissões, sindicatos e associações de empregadores) participarem 

na elaboração da legislação laboral. 

Assim, o direito de participação deixa de estar suspenso, mas pode ser "limitado nos 

prazos e condições de consulta", para que não haja "demora na entrada em vigor de 

medidas legislativas urgentes". 

De salientar ainda que, no que respeita a aplicar novas medidas excepcionais aos 

cidadãos presos, tal não consta do actual Estado de Emergência, pois entendeu-se 

que as decisões que já foram tomadas, foram suficientes.

E, com estas medidas se vai caminhando para o regresso à normalidade, com  a ne-

cessidade imperiosa de se manterem os comportamento individuais e sociais ade-

quados, no seguimento do que até aqui se tem feito, pois só assim poderemos con-

tinuar a lutar para vencer o vírus que mudou as nossas vidas! 

O caminho de  
regresso à normalidade 
“Ganhar Abril”

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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Na semana passada fale-
ceu um baltarense que mar-
cou uma geração. Nasceu a 
21 de Setembro de 1938 e 
desde cedo começou a parti-

cipar na vida da Freguesia de 
Baltar. Foi presidente dos 
Bombeiros Voluntários de  
Baltar desde o ano de 1971 
até ao ano de 1992. Foi ainda 
presidente da Assembleia 
Geral da corporação.  Foi fun-
damental para a construção 
do atual quartel dos Bombei-
ros voluntários  de Baltar e 
foi um empresário de relevo 
no concelho, tendo sido mes-
mo presidente da antiga As-

sociação Industrial de de Pa-
redes. Durante o seu manda-
to à frente  da Associação 
Empresarial de Paredes, foi 
criada a primeira feira de mó-
veis da região do Vale do Sou-
sa, que se denominava “PAR-
MÓVEL . A feira funcionou 
durante quatro anos e fun-
cionava nas antigas instala-
ções da atual Escola Secun-
dária de Paredes. Foi uma 
iniciativa pioneira na época e 

que deu lugar a outras feiras 
que lhe seguiram o rasto. Es-
teve  ligado a muitos projetos 
e instituições e foi uma figura  
com influência política na sua 
época.  Serviu os  seus Bom-
beiros de Baltar durante 
mais de 30 anos, e foi decisi-
vo para o aparecimento do  
Jardim de Infância Glória 
Leão de Baltar, sendo um 
exemplo  de cidadania. Foi 
um homem acessível e amigo 

do seu amigo, emérito mem-
bro de várias associações fi-
lantrópicas. Ajudava muita 
gente de forma anónima, 
pois não sabia dizer não  Foi 
ainda membro dos Rotários 
de  Paredes, onde desenvol-
veu uma ação meritória. De 
tal forma se entregou à causa 
dos Bombeiros, que a asso-
ciação o reconheceu como 
Presidente Honorário. Fer-
nando Emílio foi alguém que 

deixou a sua marca na vila de 
Baltar e no Concelho, pelo 
que merece ser recordado e 
valorizado.

    BALTAR

FERNANDO EMÍLIO 1938-2020

Presidente Honorário dos Bombeiros Voluntários de Baltar  
foi um dos fundadores da  extinta “PARMÓVEL”
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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

As obras de requalifica-
ção do Nicho do Alardo es-
tão quase concluídas. A re-

qualificação do nicho do 
Alardo era uma velha aspi-
ração das pessoas daquela 
zona da Cidade de Rebordo-
sa. Cientes da importância 
que esta obra representava 
para as pessoas em geral e 
as mais idosas em particular, 
a Junta de Freguesia decidiu 
requalificar o espaço. Com 
este projeto a Junta de Fre-

guesia valorizou este espa-
ço e criou as condições ne-

cessárias para as pessoas 
que o frequentam.

    REBORDOSA

Obras do Nicho do Alardo 
quase concluídas
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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

Poeta Daniel Faria 
nasceu há 49 anos
Um dos Poetas mais importantes de Portugal nasceu em Bal-
tar em 10 de Abril de 1971
Ao longo de 20 anos o poeta foi neste espaço muitas vezes re-
ferenciado,  mas no entanto o poeta ainda é desconhecido 
para muitos. No Brasil é estudado e reconhecido como um dos 
maiores poetas da língua portuguesa.  A  TSF dedicou-lhe uma 
semana inteira a abordar a sua obra.
Em  jeito de homenagem, publica-se  um poema de Daniel Fa-
ria,  que nos faz pensar neste momento único da humanidade 
e que mostra a clarividência sobre a vida do malogrado poeta 
baltarense:
Magoa ver a magnólia cair. Acredita.
O relâmpago vem
Sobre ela. A tempestade.
As plantas são tão frágeis como as cabanas dos homens.
Somos muito frágeis os dois neste poema
Com o relâmpago, a cabana, com a magnólia aos ombros
Sem nenhum terreno pulmonar intacto
Para depois de nos olharmos um de nós dizer
Plantêmo-la aqui – aqui
É o meu pulso, a minha boca
É a retina com que procuras, é a madeira da porta
Com que te fechas em casa. Prometo-te
Eu nunca vou fechar os olhos.
As mãos.

Face às solicitações que têm existido por parte 

de algumas famílias em dificuldades, a Junta de 

Freguesia vai tentar corresponder de forma posi-

tiva , criando um " Banco Alimentar" para tentar 

menorizar os efeitos da crise gerada pela pande-

mia " covid 19 ". A Junta apela ao comércio tradi-

cional e a todos aqueles que queiram colaborar 

com os mais necessitados, que podem entregar os 

seus donativos em géneros nas instalações da Jun-

ta de Freguesia, entre as 9h e as 13h.

A Junta de Freguesia procedeu a uma nova lim-

peza e desinfecção do cemitério, colocando flores 

na entrada do cemitério Foi ainda colocada uma 

cruz com a simbologia: Amor e Perdão e que sim-

boliza a principal mensagem da   época pascal que 

tem particular significado na comunidade. Os 

bombeiros voluntários em cooperação com a Jun-

ta de Freguesia, têm efectuado um trabalho de 

desinfestação de longo alcance e que tem sido fun-

damental, juntamente com a postura da popula-

ção, para que a situação da pandemia esteja situa-

da em números que não são catastróficos. 

Banco Alimentar 
na Junta 
de Freguesia

Nova desinfeção na 
entrada do cemitério 
e noutros locais da 
Vila de Baltar
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Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Estatuto Editorial

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

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

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

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

Abril 2020

N
este período doloroso de isola-
mento social e de paragem da 
vida normal, duas ideias sur-

gem como prioritárias. 
Há uma economia que temos de salvar 
agora, sem descurar a vida das pessoas, 
nomeadamente da população de risco, 
que importa continuar a proteger. 
Num quadro do enfrentamento de uma 
muito grave crise da saúde pública, de-
vemos impedir a recessão prolongada 
ou mesmo uma depressão profunda da 
economia. Há risco de grande sofri-
mento num quadro de uma economia 
parada. Há previsões de queda do PIB 
em Portugal que variam entre 5,7% se-
gundo o Banco de Portugal e 20% de 
acordo com uma mais pessimista dos 
e c o n o m i s t a s  d a  U n i v e r s i d a d e 
Católica.
O regresso ao trabalho, de forma gra-
dual, com segurança, coloca-se como 
inevitável nos próximos tempos, numa 
estratégia programada e inteligente, 
sector por sector. É um debate atual, a 
meu ver, mais importante que o da cur-
va dos números. A multiplicação da 
realização de testes, de diagnóstico e 
de imunidade, poderia definir um qua-
dro de maior certeza num universo de 
uma inultrapassável incerteza.
Há sugestão de horários de entrada e 
saída diferenciados por setores para 
evitar grandes juntamentos nos trans-
portes públicos, e nas empresas crian-
do equipas rotativas (umas trabalhan-
do numa semana, outros em outra) pa-
ra reduzir os riscos. Há empresas e 

pequenas lojas ou serviços com possi-
bilidade de algum controlo de risco da 
pandemia, que nos próximos tempos 
(uma quinzena?) poderiam reabrir. 
Há serviços públicos de saúde que po-
deriam talvez retomar a normalidade 
da assistência em programas de saúde 
prioritários. Há um hiato que a não ser 
rapidamente quebrado, originará cres-
centes e irremediáveis patologias. Fica 
a ideia. 
Tão importante como divulgar um bole-
tim epidemiológico diário do número 
de infetados, do números de interna-
dos em enfermarias gerais, do numero 
de internados em cuidados intensivos, 
do número de recuperados, do número 
de óbitos, é difundir agora um boletim 
epidemiológico social da pandemia (ou 
a pretexto da pandemia). 
Sei que não é muito popular dizer isto, 
que vai contra a corrente mediática e 
sentimental, da avaliação da doença, 
do isolamento social e do sofrimento, 
muito centrada nos profissionais de 
saúde. Mas é preciso dizer que a misé-
ria, a quebra de rendimentos abaixo do 
nível de subsistência, a fome também 
matam, também produzem desespero 
e infelicidade. Aliás deve ser salientado 
que o medo e a impotência, sempre 
presentes desde o inicio da pandemia, 
estão igualmente presentes em ambas 
as dimensões, a saúde pública e a crise 
económica e social. 
E esta é outra ideia.

O
s dias como os vivemos hoje são 
de uma terrível sensação de im-
posição e de mudança. Vivemos 

uma situação que ninguém tinha imagi-
nado ou sequer estava preparado. Nem 
sequer se punha a hipótese de algo seme-
lhante suceder...Vivíamos as nossas vidas 
mais ou menos tranquilamente, aceitan-
do a globalização e nas nossas rotinas e 
dávamos quase tudo por garantido!
Vai daí e chega um vírus da China, e tudo o 
vírus mudou! A forma como vivemos a 
família, como nos relacionamos, como 
nos alimentamos, o teletrabalho, o traba-

lho dos profissionais de saúde, o lay-off, o 
afastamento social, o confinamento, a 
quarentena, enfim…, tudo o vírus mudou! 
Em curto tempo, a vida mudou, e mudou 
para sempre!
Acredito que as nossas raízes nos obriga-
rão a sermos como nós próprios, no ca-
rácter daquilo que nunca muda, mas cer-
tamente que na economia e na vida vai 
levar muito tempo a voltar àquilo que tí-
nhamos e jamais o viveremos igual.
A pouco e pouco começa a querer tomar 
forma a retoma da vida “normal” e ao 
mesmo tempo a sentirem-se os efeitos 
das consequências de uma paragem tão 
abrupta como a que tivemos. Por exem-
plo na compra de bens alimentares, ape-
sar do açambarcamento a que todos as-
sistimos no início da pandemia, em que os 
supermercados tinham dificuldades em 
repor os produtos, isso acabou, as vendas 
dos distribuidores caíram para 50%, em 
quase todos os produtos. As pessoas con-
finadas em casa consomem de maneira 
diferente, e isso coloca outros desafios à 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Olhar para o prato e para a  frente!

mariocamilomota@gmail.com

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

L
imitar direitos fundamentais, já di-
zia Hesse, é “coordenar mutuamen-
te as condições de vida garantidas 

pelos direitos de liberdade”, tarefa que a 
Constituição esquematiza em grandes li-
nhas, apostando basicamente na produ-
ção de concordância prática, uma coorde-
nação proporcional que, ao fim e ao cabo, 
não prescinde da arte da dogmática relati-
va aos limites e restrições.
No momento em que as condições de 
vida estão a ser duramente postas à 
prova, e, com isso, também a capacida-
de de o Direito, em especial dos direi-
tos fundamentais, de reagir de modo ao 
mesmo tempo eficaz e constitucional-
mente consistente, às diversas, com-
plexas e urgentes exigências que gravi-
tam em torno da contenção e combate 
à pandemia, também o direito funda-
mental à liberdade religiosa se torna, 
assim como outros direitos, mais vul-
nerável a restrições, legitimadas, à par-
tida, pela causa da saúde pública.
Aliás, convém recordar que mesmo em 
tempos “normais”, ou seja, não marca-

dos por quadros de aguda crise e insta-
bilidade, não seria possível conceber 
uma ordem jurídico-constitucional co-
lonizada pela religião (ou por qualquer 
valor ou ideologia), ao menos em se tra-
tando de um Estado Democrático de 
Direito como é o caso do formatado 
pela nossa Constituição.
Por outro lado, seja no caso da liberdade 
religiosa, seja no tocante a outros direi-
tos e garantias fundamentais, não existe 
suporte juridicamente legítimo a justifi-
car intervenções no seu âmbito de pro-
teção que possam resultar no esvazia-
mento do respetivo núcleo essencial. 
A Constituição veda expressamente a 
restrição geral à liberdade de religião 
ou de crença (e de trocar uma ou outra), 
mas sujeita a liberdade de manifestar a 
própria religião e as próprias crenças 
às limitações prescritas por lei e que 
sejam necessárias para proteger, no 
que interessa agora, a saúde pública.
Em casos de colisão, mesmo sem ex-
pressa reserva legal, é possível restrin-
gir aspetos da liberdade religiosa em 
face de direitos de terceiros (vida, inte-
gridade física etc.) e mesmo de outros 
bens de hierarquia constitucional, res-
plandecendo, aqui, a saúde pública.
Todavia, se a ausência de expressa re-
serva de lei não desautoriza, por si só, 
eventuais restrições a direitos funda-
mentais, nenhuma intervenção restri-
tiva pode deixar de observar determi-

O exemplo da Igreja, em tempos  de Pandemia
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agricultura e aos produtores. Agora as-
siste-se um pouco por todo o Portugal 
aos produtores individuais a entregar os 
produtos em casa, e mesmo o Estado re-
forçou a campanha para o consumo de 
produto Português, um esforço de pro-
dução e de logística para minimizar o 
impacto negativo da Covid-19.
Recordo-me de iniciar 2020 (até aqui) 
com a expectativa do que seria o anun-
ciado: “European Green Deal”, a bandei-
ra verde/ambiental da nova comissão 
Europeia, com uma Presidente que se 
apresentou com um propósito de fazer a 
agenda de acordo com os mais quentes 
temas do velho continente e agora mais 
recentemente a reavivou a estratégia 
“farm to fork”. Tal como na necessidade 
de dar um impulso à produção agrícola 
(que hoje em dia poderá equilibrar me-
lhor com medidas ambientais), também 
aqui se aplicam repetidos argumentos 
ambientais de minimizar a pegada eco-
lógica (cortar na logística) e levar da hor-
ta diretamente para a mesa. Sabemos 

bem, na nossa mesa mediterrânica como 
isso é saudável trazendo nutrientes, pala-
dar e textura à comida.
E agora? Será que o vírus pode precipitar o 
desenvolvimento da economia rural e até 
da autossuficiência alimentar? Não sabe-
mos, não me parece, mas sabemos que 
esta crise vai certamente obrigar a mudar 
a perspetiva da sociedade e do país, vai 
valorizar a agricultura e os agricultores de 
todo o Vale do Sousa, que fornecem o 
grande Porto, e vai fazer com que os três 
pilares da sustentabilidade sejam incluí-
dos na equação da globalização. 
Esta é sem dúvida uma oportunidade para 
agarrar desafios, quando as coisas volta-
rem ao normal, quando a questão sanitá-
ria for resolvida e quando possamos vol-
tar às nossas rotinas, valorizar a produção 
local, a qualidade do que fazem à nossa 
volta, a nossa eficiência e eficácia e a nossa 
sustentabilidade. E refiro-me à nossa en-
quanto português, enquanto português 
em isolamento social, enquanto pareden-
se e enquanto ser pensante do aproveita-
mento de todos os recursos desta terra. 
Bem hajam as iniciativas de Comércio Lo-
cal e Justo!

O exemplo da Igreja, em tempos  de Pandemia
nados critérios (“limites dos limites”) 
constitucionais expressos e implícitos, 
designadamente, as exigências da pro-
porcionalidade e da proteção do nú-
cleo essencial, pena de materialmente 
inconstitucionais.
Não há, pois, como questionar, em ter-
mos gerais, que a liberdade religiosa 
pode ser restringida, proporcional-
mente, respeitado seu núcleo essen-
cial, se a medida se revelar necessária 
para a proteção da coletividade, como 
se dá para  fazer face a estados de 
emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do co-
ronavírus responsável pelo surto de 
2019, tendo em atenção as medidas de 
isolamento e quarentena, tal como de-
finidas no Decreto Presidencial.
Evidente, portanto, que o distancia-
mento social recomendado tensiona 
com aglomerações em locais de culto, 
configurando um típico caso de colisão 
de direitos e/ou bens de estatura consti-
tucional, carente de equacionamento.
A Regulamentação do Governo acres-
centou comandos referindo que as me-
didas restritivas, quando adotadas, 
deverão resguardar o exercício e o fun-
cionamento de serviços públicos e ati-
vidades essenciais, dispondo, sobre 
tais serviços públicos e atividades 
essenciais.
Mas estas medidas só serão proporcio-
nais se não afrontarem os elementos 

identitários do princípio e dever de 
neutralidade do estado, e de não fra-
cassarem quando submetidas ao teste 
de proporcionalidade, já que adequa-
das (a despeito de suas importantes 
diferenças) à promoção do fim que as 
legitima, qual seja, a garantia da vida, 
da integridade física e da saúde (indivi-
dual e coletiva), mas também necessá-
rias (consistem em alternativas compa-
rativamente menos restritivas do que 
outras disponíveis, ainda que distintas 
quanto aos níveis de intensidade da 
restrição) e, por último, proporcionais 
em sentido estrito, dito de outro modo, 
razoáveis por não incidentes na proibi-
ção de excesso de proteção, em espe-
cial por deferentes ao núcleo essencial 
da liberdade religiosa (mesmo a inter-
dição absoluta do funcionamento de 
cultos em locais com a presença de gru-
pos de pessoas, preserva a liberdade 
plena de opção religiosa, de cumprir os 
respetivos rituais, inclusive – embora a 
distância – a de culto).
Assim, volta-se ao ponto: as medidas 
que limitam e mesmo impedem, tempo-
rariamente (na pendência das razões 
legítimas que as emanaram), a realiza-
ção de cultos presenciais coletivos são 
constitucionalmente legítimas por as-
segurarem a coordenação mútua das 
condições de vida, inclusive espiritual, 
visando a reduzir a morte e a doença, 
em tempos de pandemia.

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

O 
Primeiro Ministro de Por-
t u g a l  A n t ó n i o  C o s t a 
anúnciou que pretende 

no inicio do mês de Maio imple-
mentar um conjunto de medidas 
de "desconfinamento", e que as 
mesmas serão tomadas de forma 
gradual e medido o seu impacto na 
evolução da covid-19 para "não 
correr o risco de ter de reverter os 
passos", importa reter esta última 
afirmação. O período de confina-
mento social foi duro e penoso pa-
ra praticamente todos nós, mas 
importa não deitar a perder o “su-
cesso” para já alcançado na luta 
contra o Covid-19.
O futuro próximo vai obrigar a al-
gumas mudanças no nosso quoti-
diano, e teremos de nos habituar 
por exemplo ao uso de máscaras, 
aos cuidados constantes com a hi-
gienização das mãos, dos espaços 
de trabalho e dos espaços sociais.
A Câmara de Paredes adquiriu em 
máscaras sociais no valor de 100 
mil euros, estas máscaras tem a 
vantagem de serem laváveis e são 
certificadas, o que permite garan-
tir a sua eficácia.
As máscaras são para doar, às cor-
porações de Bombeiros e às Dele-
gações da Cruz Vermelha Portu-
guesa que depois irão disponibili-
zá-las à comunidade, a troco de um 
valor simbólico por unidade, per-
mitindo assim a possibilidade de a 
população ficar com máscaras de 
qualidade por um valor simbólico 
e ainda apoiar as entidades que 
diariamente prestam socorro à 
nossa população.

Esta medida pretende que a maio-
ria do Paredenses possam ter 
acessos a máscaras laváveis e mais 
duradouras, uma vez que no futu-
ro imediato e segundo as regras 
previstas durante o período de 
“desconfinamento” emitidas pela 
Direção-Geral da Saúde (DGS), as 
máscaras passarão a fazer parte 
integrante da nossa vida, era im-
portante por isso possibilitar que 
as mesmas estivessem acessíveis à 
nossa população a um custo redu-
zido. Os cidadãos para poderem 
adquirir as mesmas apenas terão 
de se deslocará aos quartéis dos 
Bombeiros, Delegações da Cruz 
Vermelha e Juntas de Freguesia 
para adquirir às máscaras sociais a 
valores reduzidos e contribuir 
dessa forma com um donativo que 
reverterá para as nossas corpora-
ções de Bombeiros e Delegações 
da Cruz Vermelha.
Do pouco que vamos sabendo so-
bre as medidas previstas para o 
período de “desconfinamento”, fa-
la-se na obrigatoriedade do uso de 
máscaras em transportes públi-
cos, nas escolas e espaços de aten-
dimento ao público, por isso sem 
dúvida que todas as iniciativas que 
visam dotar a população destas 
máscaras e sensibilizar para a ne-
cessidade e obrigatoriedade do 
u s o  d a s  m e s m a s  s ã o  m u i t o 
bem-vindas.
Compete a cada um de nós contri-
buir para manter Portugal longe 
dos números trágicos atingidos 
noutros países da Europa e do 
Mundo, compete a cada um de nós 
cumprir as regras de distancia-
mento social e tomar as precau-
ções devidas para ajudar a travar o 
avanço da pandemia.
O aligeirar das medidas não signi-
fica a vitória nesta guerra, signifi-
ca apenas que vencemos uma pe-
quena batalha.

Aligeirar,  
mas não descuidar

A Igreja Católica deu um exemplo firme, contun-
dente e tremendamente exemplar na forma como 
seguiu as indicações das autoridades nacionais, 
em prol da saúde de todos e acomodou o culto à 
situação de emergência.
O mesmo não poderemos dizer da Assembleia da 

Republica e mesmo do Presidente da Republica. As 
celebrações do 25 de Abril e do 1º de Maio exigiam 
esse sentido de proporcionalidade e de neutrali-
dade. Condiciona-se o culto, mas não se condicio-
nam as festividades laicas.  Estas decisões não são 
de um estado laico, mas de um estado laicista.
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FALECEU

JOAQUIM FERREIRA
Faleceu no dia 19 de abril com 93 anos.  

Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente na Rua Daniel Faria r/c drt. nº. 18 

Madalena, Paredes. Era viúvo de Josefina da Silva. 

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

MADALENA/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DA MOTA
Faleceu no dia 14 de abril com 88 anos.  

Era natural de Caçarilhe-Celorico de Bastos  

e residente na Rua de Balmontes, nº. 87,   

Paredes. Era casado com Maria da Conceição Rodrigues  

de Abreu.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada  

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, comunicar  

e agradecer a todas as pessoas pelas provas de carinho e ami-

zade 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

GRACINDA  
DA SILVA CUNHA
Faleceu no dia 20 de abril com 58 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente  

na Trav. da Corujeira, nº. 21, Vila Cova de Carros, Paredes.

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

VILA COVA DE CARROS/ PAREDES

FALECEU

MARGARIDA 
DIAS DE SOUSA
Faleceu no dia 18 de abril com 79 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua das Cales, nº. 297, Lordelo, Paredes. Era viúva  
de Joaquim 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

FALECEU

ANTERO DIAS 
CARNEIRO DA COSTA
Faleceu no dia 22 de abril com 77 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua Antero Ferreira Leal, nº. 1550, Lordelo, Paredes.  
Era casado com Maria Adília de Sousa Ribeiro.

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 MOREIRA 
DE BRITO
Faleceu no dia 21 de abril com 83 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes  

e residente na Rua de Povoada, nº. 106, Besteiros, Paredes.  
Era casado com Maria de Fátima de Oliveira 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

ÁLVARO FERNANDO 
MARTINS DA SILVA
Faleceu no dia 19 de abril com 68 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua da Abroeira, nº. 34, Lordelo, Paredes. Era casado  
com Maria Deolinda Oliveira Monteiro 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

LORDELO/ PAREDES

FALECEU

AMÉRICO 
DE SOUSA RIBEIRO
Faleceu (Alemanha),no dia 10 de abril  
com 68 anos. Era natural de Sobrosa-Paredes  

e residente no Padrão, Lordelo, Paredes. Era casado com  
Maria Irene Dias dos Santos Ribeiro.

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

DOMITÍLIA  
MORAIS

                             09-07-1929 – 20-04-2020

 

A família vem por este meio comunicar o falecimento da sua 

ente querida Domitília Morais, bem como agradecer a todos 

os familiares e amigos, que, impedidos de estarem presentes 

no funeral devido à atual situação, manifestaram o seu pesar 

através de telefonemas, orações e de outras formas.

Um especial agradecimento também a todos os colaboradores 

e à administração do Centro Paroquial de Recarei, bem como a 

toda a equipa do Hospital Padre Américo.

A FAMÍLIA
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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

PUB

FACTOS & PROTAGONISTAS

Aos familiares  

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas 

condolências

Morreu Luís Sepúlveda, o escritor 
do exílio e das fábulas mágicas

M
orreu, aos 70 
anos, Luís Se-
púlveda, víti-

ma de infeção pelo novo co-
ronavírus. Faleceu no dia 19 
de abril. O escritor chileno 
era um dos nomes maiores 
da literatura latino-ameri-
cana. Sepúlveda deixa uma 
vasta obra literária, um au-
têntico “exercício de memó-
ria”, onde a fábula, melhor 
género para conhecer o ser 
humano “à distância”, como 
dizia, se convertia num pre-
texto para se debruçar so-
bre as personagens que foi 
conhecendo ao longo da vi-
da. Porque a escrita não fa-

zia parte de uma terapia pa-
ra curar feridas do passado. 
A escrita era sempre parte 
do presente do autor.

A “História de um caracol 
que descobriu a importân-
cia da lentidão”, é um dos 
muitos títulos que lavrados 
p e l a  p e n a  d e  L u í s 
Sepúlveda. 

“Os caracóis que vivem 
no prado chamado País do 
Dente-de-Leão, sob a fron-
dosa planta do calicanto, 
estão habituados a um esti-
lo de vida pachorrento e si-
lencioso, escondidos do 
olhar ávido dos outros ani-
mais, e a chamar uns aos ou-

tros simplesmente «cara-
col». Um deles, no entanto, 
acha injusto não ter um no-
me e fica especialmente in-
teressado em conhecer os 
motivos da lentidão. Por is-
so, e apesar da reprovação 
dos outros caracóis, embar-
ca numa viagem que o vai 
levar ao encontro de uma 
coruja melancólica e de uma 
tartaruga sábia, que o guiam 
na compreensão do valor da 
memória e da verdadeira 
natureza da coragem, e o 
ajudam a orientar os seus 
companheiros numa aven-
t u r a  o u s a d a  r u m o  à 
liberdade.”

A História de um caracol 
que descobriu a importân-
cia da lentidão, está disponí-
vel para leitura na biblioteca 
ALORD, em Lordelo.

PUB
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