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EDITORIAL/OPINIÃO

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

Podemos definir, por outras pa-

lavras - desgraça pública, desas-

tre, catástrofe, infortúnio, tragé-

dia, adversidade... Uma nova 

etapa, no nosso País e no mundo! 

Considero uma fase de alerta 

contínua, mas com esperança, 

no dever cívico de todos os cida-

dãos, no pensar do próximo e na 

renovação das mentalidades.

Calamidade é também o que o 

nosso corpo está a sentir! A falta 

de movimento articular e mus-

cular, de exercício de resistência, 

de uma passada normal da mar-

cha, da impulsão circulatória 

vascular, na drenagem dos fluí-

dos corporais que, aumentam 

consideravelmente o número de 

casos, tais como doenças cardio-

vasculares, enfartes, AVCs, hi-

pertensão arterial e doenças 

degenerativas, tais como artro-

ses, osteoporose, diabetes e 

doenças cerebrais que têm ma-

tado silenciosamente os nossos 

cidadãos, devido ao estado de 

confinamento. Para que todas 

estas situações regridam, nesta 

fase, é mais que importante o 

USO de MÁSCARA, estes novos 

acessórios que, existem em vá-

rios modelos e feitios e serão a 

nossa FUTURA LIBERDADE, 

tanto para o corpo, como para a 

mente e para a economia. 

O uso de máscara, permitirá a 

caminhada, algo tão simples, 

mas tão necessária para todo o 

movimento e saúde do corpo. 

Nesta atividade física, movem-

-se os ombros, omoplatas, colu-

na, anca, joelhos e pés. Algo tão 

simples e automático, certo? 

Contudo quando existe rigidez e 

dor, TODAS estas estruturas fi-

cam comprometidas, permitin-

do compensações e maior gastos 

de energia.

Como inverter esta situação? 

Primeiro devemos querer e ter 

iniciativa, depois ter força para 

avançar. A nossa determinação é 

meio caminho andado para a re-

cuperação. Sugiro exercícios físi-

cos para braços, pernas e coluna, 

se puder em casa, caminhar e se 

for necessário procure um pro-

fissional de saúde.

Cuidem-se por si e por todos!

Estado de 
Calamidade

       TRIBUTO …

O 
Concelho de Paredes está de luto. O 
Concelho somos todos nós, como po-
vo que habita toda a área territorial 

que se chama Paredes. Como povo que somos, 
necessitamos uns dos outros e de mais alguns. 
Estes são os que estão sempre disponíveis, pa-
ra nos atenderem nas nossas aflições, esque-
cendo-se muitas vezes que está na hora do seu 
descanso ou até em dia de folga, e quantas ve-
zes já no prolongamento da noite. Servidores 
incansáveis e prontos na hora certa. Vem isto a 
propósito do luto pela perda de um extraordi-
nário Paredense, Joaquim Ferreira, conhecido 
entre os mais velhos por “Quim das águas”, nas-
cido no Lugar do Monte da Vila, em Paredes, 
em 1927. Há uns meses atrás, vi-o cair na rua, 
por um desequilíbrio devido a baixa tensão ar-
terial. Corri para ele, mas a sua reação de ho-
mem duro da vida fez com que se levantasse 
com um sorriso de agradecimento. Fiquei cola-
do ao muro e pensei que quem tinha que agra-
decer era eu, ao fantástico profissional dos 

serviços das águas da Câmara Munici-
pal de Paredes. Dei-lhe um abraço, e 
todo o meu corpo tremia ao olhá-lo, 
com a sua firmeza de querer vencer a 
idade dos 92 anos. Homem forte, como 
sempre. Filho de um pintor da constru-
ção civil, tornou-se canalizador logo 
após o ensino primário, e quis seguir a 
profissão de que mais gostava. Segundo ele di-
zia, “era a minha paixão”. Em 1954 foi admitido 
na Câmara Municipal de Paredes, já considera-
do um mestre na arte. Em pouco tempo e por 
mérito próprio, passou a chefe dos Serviços 
Municipalizados das Águas e dedicou-se afin-
cadamente ao conhecimento de toda a rede da 
água do Concelho, e à sua renovação em tem-
po útil. Passou a Encarregado Geral em 1986, 
até à sua reforma, com cerca de 40 anos de ser-
viço. Foi Louvado pelo Conselho de Adminis-
tração dos Serviços Municipalizados, pelos 
serviços prestados com qualidade e saber. Es-
tava sempre pronto, sem contrariedade, para 

atender todos os pedidos de ajuda ur-
gente que eram solicitados pelos 
munícipes, e recusava agradecimen-
tos. Para além da sua esmerada educa-
ção, era possuidor de muita bondade e 
sentido de profissionalismo que o dis-
tinguia e, como tal, era admirado pela 
hierarquia que nele confiava total-

mente. Tornou-se num profissional respeitado 
pelo povo, e os amigos chamavam-lhe “Quim 
das águas”, sendo assim tratado até partir em 
Abril de 2020, aos 93 anos de idade. Refor-
mou-se, com o dever cumprido e com um Lou-
vor atribuído pelo Presidente do Executivo da 
Câmara Municipal de Paredes, em 1993, pelos 
serviços prestados com mérito ao longo da sua 
carreira e como referência a ser seguido. Obri-
gado Sr. Joaquim Ferreira, em nome de quem 
serviu e ajudou, no seu serviço de prontidão 
aos munícipes do Concelho de Paredes, na 
área das águas municipais. Foi excelente. Pare-
des perdeu um Mestre. Descanse em paz.

Joaquim Ferreira (Quim das águas)

POR: GASTÃO MOREIRA

S
obrevivemos ao confinamento com Honra e Distin-
ção até porque nada nos faltou verdadeiramente: 
Energia, ajuda, solidariedade, até boa disposição.

Até agora todos os nossos problemas foram resolvidos 
ou pelo menos adiados.
O mundo lá foi continuando a rolar até mais saudavel-
mente em termos de poluição.
Por Portugal falando conseguimos resultados aceitáveis 
dentro da fatalidade.
Enfim resignamo-nos a ter resiliência, confiando num fu-
turo melhor.
Mas, agora, começa uma fase mais exigente pois já não 
poderemos refugiar-nos no isolamento.
Temos que retomar a nossa vida mas não o podemos fa-
zer da forma que gostaríamos: Voltar a ser exatamente 
como foi.
Quer seja por imposição legal, quer seja por irresistivel 
instinto, quer seja por moda, no regresso à socialidade 
vamos manter-nos sempre afastados.
Agora é o afastamento que aí vem!
O Afastamento será a nova palavra de ordem:
Não nos aproximaremos dos outros, e

Quando sentirmos alguém a aproximar-se de nós, tere-
mos sempre a tendência de nos afastar porque insensi-
velmente veremos no outro todo o perigo e ameaça.
Suporemos que vamos ser os únicos a tomar cuidado e 
por isso o perigo de contágio o vai estar ali num eventual 
aperto de mão, num abraço, ou até num simples respirar 
em nossa direcção.
O perigo vai estar sempre na nossa cabeça e nos nossos 
pensamentos.
E, se calhar, até temos razão e o perigo vem daí, ou, se ca-
lhar, somos nós que não queremos deixar de ter razão 
porque fica bem.
Mas é inevitável que seja assim.
A minha questão é diferente: Vai ser assim para sempre?
Mesmo quando já houver vacina e o COVID já não seja 
esta ameaça?
O meu receio é que sim
Por isso, nunca como agora me soaram tão verdadeiras as 
P a l a v r a s  d e  J o h n  D o n n e  r e p e t i d a s  p o r  E r n e s t 
Hemingway:
Não perguntes por quem os sinos dobram…
Eles dobram por ti!

EDITORIAL

O afastamento
Por

VASCO RIBEIRO
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       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

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

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

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

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

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

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

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

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

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

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

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

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

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

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

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

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

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

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

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

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

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

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

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

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

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

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

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

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

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

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

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

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

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

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

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

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

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

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

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

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

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

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

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

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

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

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

Contactos
Rua Dr. José Correia, n.º 71 | 2.º Andar - Esquerdo

4580 - 128 CASTELÕES DE CEPÊDA  |  Telef.: 255 781 520  | Telm.: 911 986 773
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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rquiferrquiferaa

Rua Dr. José Firmino, 77 R/ch - 4580-129 PAREDES
Tlf.: 255 781 161  -  Tlm.: 965 654 172

geral@arquiferferragens.com  |  www.arquiferferragens.com

Conduzia sem carta de condução 
e acabou preso 
CRIME. Prisão domiciliária para homem que embateu em carro da Polícia Municipal do Porto após fuga. Detenção ocorreu na 
noite de 28 de abril na rua de Faria Guimarães, no Porto.

U
m juiz de instru-
ção decretou pri-
são domiciliária 

para um condutor de Pare-
des que protagonizou na ter-
ça-feira uma fuga à PSP nas 
ruas do Porto e que acabou 
detido após embater num 
carro da Polícia Municipal.

A PSP detalhou que o 
condutor envolvido na fuga, 
um homem de 35 anos resi-
dente em Paredes, conduzia 
sem carta e acrescentou que 
na viatura foram encontra-
das diversas ferramentas, 
bem como três gazuas, "ob-
jetos que foram apreendidos 
por suspeita de serem utili-
zados na prática de ilícitos 
criminais".

Na viatura seguia um se-
gundo homem, de 32 anos de 
idade, carpinteiro e residen-
te também em Paredes que 
foi constituído arguido. A 
PSP explicou que os dois ho-
mens estavam em liberdade 
condicional e "referenciados 
pela prática de diversos ilíci-
tos criminais".

Tudo começou, segundo a 
versão policial, quando o 
condutor desobedeceu a 
uma ordem de paragem, 
pouco depois das 23 horas a 

28 de abril, durante uma 
operação desenvolvida na 
Avenida AEP por efetivos da 
Divisão de Investigação Cri-

minal da PSP. "Ignorou as in-
dicações policiais para imo-
bilização do veículo e colo-
cou-se em fuga a grande 

velocidade, percorrendo di-
versas artérias, desobede-
cendo a regras e sinais de 
trânsito e não tomando as 

devidas precauções de segu-
rança rodoviária", relatou a 
PSP. A fuga terminou cerca 
das 23.30 horas, na Rua de 

Faria Guimarães, na sequên-
cia de um embate contra um 
veículo da Polícia Municipal 
do Porto.

Redação  | texto
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E
m Paredes, o as-
sunto, interessa 
sobretudo às po-

pulações das sete fregue-
sias que, na “reforma Rel-
vas”, foram agregadas na 
freguesia de Paredes: Bes-
teiros, Bitarães, Castelões 
de Cepeda, Gondalães, Ma-
dalena, Mouriz e Vila Cova 
de Carros. 

As regras agora propos-
tas pelo Governo socialista 
são mais suaves e torna me-
nos exigentes e mais abran-
gentes os critérios de desa-
gregação de freguesias, 
mas fecha a porta à rever-
são generalizada do que foi 
decidido em 2013, tal como 
é pretensão da Associação 
Nacional  de Municípios 
Portugueses (ANMP). 

A nova versão do ante-
p r o j e t o  g ove r n a m e n t a l 
permite que as autarquias 
com, pelo menos, 900 elei-
tores e uma área superior a 
2% do município em que se 
i n s e r e m  p o s s a m 
autonomizar-se.  

Depois das críticas das 
associações de municípios 
e freguesias (ANMP e ANA-
FRE) o governo deixa cair 
as normas que previam a 
agregação forçada das pe-
quenas juntas em 10 anos. 

No anteprojecto atual, o 
número mínimo de eleitores 
para a desagregação passa 
de 1150 para 900, manten-
do-se a obrigação do terri-
tório da nova freguesia cor-
responder entre 2% e 20% 
da área do município. 

Por estes critérios só a 
localidade de Vila Cova de 

Carros é que estará conde-
nada a viver agregada com 
outra freguesias (ver qua-

dro). No anteprojeto 
agora apresentado à 
ANMP e à ANAFRE todas 

as freguesias que sonham 
com a autonomização te-

rão de empregar um 
funcionário “com 

vínculo de em-
prego público” e 
ter um edifício-

- s e d e  “ a d e -
quado”. 
Terão de 

dispor, 
a i n d a ,  d e 

cinco das se-
te valências pre-

vistas naquele 
regime: uma 
extensão de 
saúde,  mer-

cado ou feira, 
equipamento des-

portivo, jardim com parque 
infantil, equipamento cul-
tural, serviço associativo 
de proteção social a idosos 
e “uma coletividade que 
desenvolva atividades re-
creativas, culturais, des-
portivas ou sociais”. 

A proposta abre ainda a 
porta à criação de novas 
freguesias que podem per-
tencer a municípios distin-
tos. O Diploma contempla, 
também, a possibilidade de 
fusão da “totalidade ou de 
parte de duas ou mais fre-
guesias. Ou seja, uma fre-
guesia do concelho de Pa-
redes em zona de fronteira 
pode constituir uma nova 
freguesia com a localidade 
vizinha. O concelho de Pa-
redes, como é sabido, faz 
fronteira com Paços de Fer-
reira, Lousada, Penafiel Va-
longo e Gondomar. 

O novo regime terá de 
ser aprovado na Assem-
bleia da República, a quem 
cabe também aceitar as 
propostas dos autarcas pa-
r a  a  c r i a ç ã o  d e  n o v a s 
freguesias.

A ANMP e a ANAFRE 
querem um novo mapa au-
tárquico em vigor nas elei-
ções autárquicas de 2021. 
Esta pretensão obriga a que 
a lei entre em vigor ainda 
este ano e todas as propos-
tas de desagregação de fre-
guesias sejam decididas até 
março ou abril de 2021 no 
Parlamento. 

O Anteprojeto proíbe a 
criação de novas freguesias 
“durante o período de cinco 
meses” que anteceda a data 
de “quaisquer eleições a ní-
vel nacional”. 

A ANMP aprovou, en-
tretanto, um parecer em 
que reivindica um regime 
específico de reversão que 
dê possibilidade a todas as 
freguesias agregadas se 
possam desagregar se as-
sim for a vontade dos ór-
gãos autárquicos locais. 

Autárquicas 2009/ Nº eleitores

Besteiros ........................................................................1037

Bitarães ..........................................................................2289

Castelões de Cepeda.................................................6932

Gondalães ........................................................................948

Madalena .......................................................................1407

Mouriz ............................................................................1550

Vila Cova de Carros ......................................................590

Total .....................................................................14.753

Autárquicas 2017/ Nº eleitores

Paredes ....................................................................17.187 

PUB

Maioria das ex-freguesias que compõem a junta 
de Paredes cumpre critérios de desagregação
PROPOSTA DE LEI. O Governo apresentou à ANMP e à ANAFRE uma nova versão do anteprojeto que regulará a desagregação de 
freguesias. A proposta é menos exigente que a anterior e que havia sido rejeitada pelos autarcas. 
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A
lexandre Almeida, 
P r e s i d e n t e  d o 
Município de Pa-

redes, assume que as contas 
de 2019 “refletem mais um 
ano de grande rigor, eficiên-
cia e eficácia e que envolvem 
todos os responsáveis e cola-
boradores da autarquia, o 
que permitiu também uma 
poupança a vários níveis. Isso 
fez com que fosse possível 
baixar o passivo da Câmara 
Municipal de 2017 para 
2018, em 7 de milhões de eu-
ros e de 2018 para 2019, em 
mais de 8 milhões de euros. 
Em dois anos o passivo redu-
ziu mais 15 milhões de euros”, 
disse.

O autarca recordou que o 
passivo em 2017 se cifrou em 
103 milhões de euros e em 
2019 ficou em cerca de 88 
milhões de euros. “Foi conse-
guida uma poupança em con-
texto de redução de receita, 
com a baixa do IMI de 0,4% 
para 0,33% o que representa 
uma perda de receita anual 
de 2 milhões de euros”, 
referiu.

Também que neste con-
texto, sublinhou Alexandre 
Almeida, conseguiu-se au-
mentar o património da Câ-
mara. A título de exemplo 
apontou a aquisição de todo o 
Complexo das Laranjeiras e 
do edifício da Antiga Adega 
Cooperativa.

Na explanação das contas 
que fez em reunião do Execu-
tivo. O Presidente de Câmara 
frisou, também, que em 2019 
e “pela primeira vez” na Câ-

mara Municipal “não foi usa-
do o empréstimo de curto 
prazo. O que se traduz numa 
redução de 20% dos juros 
bancários pagos de 2018 pa-
ra 2019”, disse. As dívidas a 
fornecedores, segundo as 
contas de Alexandre Almeida 
reduziram 5,1 milhões de eu-
ros face a 2017 e os paga-
mentos em atraso diminuí-
ram 2,8 milhões de euros em 
relação a 2017, ou seja, “estas 
contas mostram uma gestão 
financeira equilibrada e pou-

pança a vários níveis, sem 
nunca deixar de executar um 
Quadro Comunitário de 
Apoio que estava por utilizar”, 
concluiu o autarca.

PSD fala 
em vitória de Pirro
Os quatro vereadores do 

Partido Social Democrata 
(PSD), não aprovaram a ges-
tão do Partido Socialista (PS). 
Votaram contra.  

Para o Rui Moutinho, pri-
meiro vereador do PSD “é ca-

ricato que, estando já no ter-
ceiro ano de mandato, conti-
nue a  fazer-se não uma 
avaliação do que de facto se 
fez, mas antes uma compara-
ção com o que antes se fazia”.

O social democrata assu-
me como um facto que em 
dois anos e meio a gestão so-
cialista reduziu a dívida em 
cerca de 8,8 milhões de euros 
mas, sublinha, “esquecem é 
de dizer que, a partir de 2017, 
ou seja nos anos de 2018 e 
2019, o valor global das 

transferências do Orçamen-
to de Estado para os Municí-
pios sofreu um forte acrésci-
mo e foi mercê desse aumen-
to de receita e da redução no 
investimento que se conse-
guiu essa vitória de Pirro”, 
atirou.

Rui Moutinho recordou 
depois que, em 2017 o volu-
me das receitas da Câmara 
Municipal era de cerca de 41 
milhões, em 2019 foi de 46,6 
milhões, e em 2018 foi de 63 
milhões de euros.  “Ora, bas-

taria este facto para se che-
gar à real razão da redução da 
dívida, não foi uma melhor 
gestão, foi um brutal aumen-
to da receita e uma redução 
do investimento”, concluiu 
Rui Moutinho. 

As contas da Câmara de 
Paredes relativas ao ano de 
2019 foram aprovadas pela 
maioria do PS (cinco votos a 
favor).  A gestão socialista de 
Alexandre Almeida será em 
junho discutida e votada na 
Assembleia Municipal.

Passivo da câmara reduziu, em dois anos, 
mais de 15 milhões de euros 
POLÍTICA. As contas relativas à gestão autárquica de 2019 na Câmara Municipal de Paredes apontam para uma redução do 
passivo em mais de 8 milhões de euros. PSD votou contra. A aprovação das contas, mais tarde que o habitual, decorreu 
ontem, quinta-feira, 7 de maio.
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O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS) dis-
ponibiliza, desde o início de 
abril, aos seus profissionais 
a MyndPal, uma aplicação 
móvel de apoio que integra 
o plano de intervenção de 
saúde mental em tempos de 
pandemia COVID-19.  A 
aplicação móvel foi desen-

volvida pelo Departamento 
de Psiquiatria e Saúde Men-
tal (DPSM) do CHTS, em co-
laboração com várias star-
tups, e utiliza escalas de 
avaliação do burnout, ansie-
dade e depressão, de preen-
chimento rápido, com o ob-
jetivo de rastrear situações 
de disfunção emocional e 

proteger a saúde mental dos 
profissionais da instituição.

Uma vez por semana, são 
avaliados, através de ques-
tionários anónimos e de res-
posta voluntária, sintomas 
associados à depressão, an-
siedade e burnout. Os utili-
zadores que apresentem 
sintomas relevantes são 

convidados a permitir o con-
tacto pelo DPSM para agen-
damento de uma consulta.

Os profissionais de saú-
de das instituições que rece-
bem doentes com risco de 
infeção, encontram-se num 
grupo de muito elevado ris-
co devido, predominante-
mente, a dois fatores: o risco 

de contágio e o stress psi-
cossocial provocado pelo 
receio de contágio do pró-
prio e da família, pelo isola-
mento social e familiar e pe-
lo risco de burnout.

Em paralelo, está tam-
bém a ser realizado o estu-
do “Viver com a Pandemia 
COVID-19: O Impacto na 

Saúde Mental no CHTS”, 
com três enfermeiros a li-
derar este estudo, dirigido 
a todos os profissionais, 
que pretende monitorizar e 
definir intervenções, de 
acordo com os problemas 
detetados ao nível da ansie-
dade, depressão, burnout e 
coping.

CHTS disponibiliza aplicação para proteger saúde mental dos profissionais

O 
Núcleo de Estu-
dos da Doença 
Vascular Cere-

bral (NEDVC) da Sociedade 
Portuguesa de Medicina 
Interna (SPMI) elaborou 
um protocolo de atuação de 
a c o r d o  c o m  a s  ú l t i m a s 
orientações internacionais. 
A l é m  d a  a d a p t a ç ã o  d a 
abordagem do AVC à pre-
sente realidade em três 
momentos, pré-hospitalar, 
hospitalar e pós-hospitalar, 
é defendido que se devem 
reforçar as campanhas de 
c o n s c i e n c i a l i z a ç ã o  d a 
população.

Segundo a SPMI tem-se 
verificado uma redução no 
número de admissões em 
Unidade de AVC e de trata-
mentos de reperfusão em 
relação ao período homólo-
go do ano anterior. Esta não 
é uma realidade apenas de 
Portugal. Num inquérito a 
426 especialistas em AVC 
de 55 países, apenas um em 
cada cinco referem que os 
doentes com AVC estão a 
r e c e b e r  o  t r a t a m e n t o 
habitual.

C o n s t a t a - s e  q u e  “ a 
maioria dos pacientes” ido-
sos, diabéticos, hiperten-
sos, obesos e com insufi-
ciência cardíaca “conside-
r a m  o s  h o s p i t a i s  c o m o 
locais potencialmente não 
seguros” e, por isso, “evitam 
aí deslocar-se. Mas, são es-
t e s  o s  d o e n t e s  q u e  t ê m 
maior risco de AVC e de 
AVC’s mais graves”, alerta a 
fonte.

O AVC pode também sur-
gir como potencial complica-
ção da infeção por coronaví-
rus: em duas séries de casos 
é descrito que 36% dos pa-
cientes com COVD-19 têm 
complicações neurológicas, 
sendo as mais comuns tontu-
r a s ,  c e f a l e i a  o u 
encefalopatia.

Deste modo a SPMI con-
sidera ser “urgente” sensibi-
lizar a população para os si-
nais de alerta de AVC e para 
o que deve ser feito em caso 
de suspeita de AVC: 

• Realçar que os hospitais 
continuam a manter ativos 
os circuitos para tratamen-

t o s  d e  d o e n t e s  s e m 
COVID19.

 
• Apesar da necessidade 

de confinamento, perante si-
nais ou sintomas suspeitos de 
AVC não deixar de contactar 
o 112, ativando a Via Verde 
do AVC para referenciação 
correta e atempada aos servi-

ços de emergência, de modo a 
permitir realização de tera-
pêutica de fase aguda ade-
quada, minimizando as se-
quelas. Não esquecer, a men-
sagem essencial, que o AVC é 
uma emergência médica.

 
• Alertar para a necessi-

dade de manutenção de 

terapêutica prescrita (an-
tihipertensores, estatinas, 
antitrombóticos, terapêu-
tica para diabetes), salien-
tando que não há indicação 
para suspender qualquer 
das terapêuticas previa-
mente prescritas, sem indi-
c a ç ã o  d e  m é d i c o 
assistente.

Doença Vascular Cerebral e COVID-19
SAÚDE. Apenas um em cada cinco especialistas afirmam que doentes têm tratamento habitual. É urgente sensibilizar população 
para sinais de alerta de AVC.

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

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

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

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

A organização esteve a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conquistou a Taça AF Porto.
"É um privilégio treinar 

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

Juvenal Brandão deixou o 
Aliados de Lordelo em nono 

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

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

na luta pelos dois primeiros 
lugares”, justificou Brandão.

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

Chicotadas no  
Sobrosa e Aliados

O
s documentos 
c a d u c a d o s  a 
partir de 24 de 

fevereiro e cuja validade 
foi prorrogada até 30 de 
junho serão aceites pelas 
autoridades mesmo após 
essa data desde que com-
provado o agendamento 
da respetiva renovação.

Numa nota enviada às 
redações, na passada se-
gunda-feira, dia 4 de maio, 
o Ministério da Moderni-
zação do Estado e da Ad-
ministração Pública diz 
estarem em causa docu-
mentos como o cartão de 
cidadão e a carta de con-
dução, documentos e vis-
tos relativos à permanên-
cia em território nacional, 
certidões e certificados 
emitidos pelos serviços de 

registos e da identificação 
civil, bem como licenças e 

autorizações suscetíveis 
de renovação.

Segundo o ministério, 
“todos os cidadãos que te-

nham documentos cadu-
c a d o s  d e v e m  p o r  i s s o 

agendar a renovação atra-
vés dos meios ‘online’ ou 
telefónicos dos respetivos 
serviços, que estão dispo-
níveis no portal ePortugal, 
uma vez que estes servi-
ços só são feitos por mar-
cação”. Para obter ajuda 
na marcação destes servi-
ços,  podem recorrer  ao 
Centro de Contacto Cida-
d ã o ,  d e  f o r m a  g ra t u i t a , 
a t ravé s  d o  n ú m e r o  3 0 0 
003 990.

Na nota, o ministério de 
Alexandra Leitão esclare-
ce que “a reabertura dos 
serviços públicos que até 
aqui estavam encerrados, 
bem como daqueles que 
não encerraram por serem 
essenciais, será feita ape-
nas por pré-agendamento, 
pelo que os cidadãos não 
devem dirigir-se aos servi-
ços sem terem o respetivo 
agendamento marcado”.

Documentos caducados válidos  
após 30 de junho se agendada a renovação
CIDADANIA. Medida decorre da situação extraordinária relacionada com o surto de covid-19.  Despacho foi aprovado na passada 
quinta-feira em Conselho de Ministros e publicado em Diário da República no dia seguinte.

Redação  | texto

Estava previsto terminar 
a 30 de abril, mas o prazo foi 
alargado e os proprietários 
têm agora até ao dia 31 de 
maio para fazer a limpeza 
dos seus terrenos, no âmbito 
das medidas de prevenção 
de incêndios rurais previstas 

legalmente. Esta prorroga-
ção do prazo foi determina-
da com base nas consequên-
cias provocadas pela pande-
mia da doença covid-19.

Em Decreto-Lei, ficou 
ainda determinado ainda 
que, até 30 de junho, os mu-

nicípios garantem a realiza-
ção de todos os trabalhos 
de gestão de combustível 
nos termos previstos na lei, 
devendo substituir-se aos 
proprietários e outros pro-
d u t o r e s  f l o r e s t a i s  e m 
incumprimento.

Entretanto, a Guarda Na-
cional Republicana vai pros-
seguir a Operação Floresta 
Segura 2020, que permitiu já 
a realização de 3 330 ações 
de sensibilização, que alcan-
çaram 53 871 pessoas.  Com 
esta operação, a GNR regis-

tou também oito detidos e 
44 identificados pela prática 
de incêndio florestal, tendo 
ainda sido elaborados 290 
autos de contraordenação 
por infração das regras de 
queimas e queimadas. No 
passado 28 de abril, a Comis-

são Nacional de Proteção 
Civil aprovou o Dispositivo 
Especial de Combate a In-
cêndios Rurais para 2020 e 
que contará, no nível de 
maior empenhamento, com 
11.825 elementos - mais 3% 
face ao ano passado.

Alargado de novo o prazo para limpeza de terrenos
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O 
Rally de Portugal 
tinha passagem, 
em todos os dias 

do evento, pela região. Estava 
prevista para o Kartódromo 
de Baltar, em Paredes, a reali-
zação da já tradicional shake-
down, etapa/treino onde os 
pilotos e mecânicos testa-
riam os últimos pormenores 
de afinação dos carros.

A confirmação do cancela-
mento da competição surgiu 
no dia 30 de abril, através do 
Automóvel Clube de Portu-
g a l  ( A C P ) ,  e n t i d a d e 
organizadora.

A mesma adianta que de-
pois de ter tentado realizar 
a prova em outubro, tais es-
forços manifestaram-se in-
frutíferos, e agora aponta 
para a realização da mesma 
em 2021.

No comunicado a anun-
ciar o cancelamento pode 
ler-se: “face à impossibilida-
de de levar o WRC Vodafo-
ne Rally de Portugal para o 
terreno na data original-
mente prevista, devido à si-
tuação global do novo Coro-
navírus (COVID-19), o Au-
tomóvel Club de Portugal 
envidou todos os esforços 
para que a mesma tivesse 
lugar ainda este ano, no final 
de outubro”.

Depois de avaliadas, em 
conjunto com os parceiros da 
prova, autarquias e patroci-

nadores, todas as condições 
sanitárias e de segurança que 
o WRC Vodafone Rally de 
Portugal exige, “as mesmas 
não são compatíveis com a 
imprevisibilidade que vive-
mos, além da incerteza da 
abertura das fronteiras e do 
espaço aéreo”.

Assim, o Automóvel Club 
de Portugal “é forçado a can-
celar a etapa nacional do 
Campeonato Mundial de Ra-
lis da FIA 2020”.

A organização conclui ao 
sublinhar que “o Automóvel 
Club de Portugal lamenta es-
ta decisão, mas é a única que 
poderia assumir de forma 
responsável perante os mi-
lhares de adeptos, equipas, 
autarquias, patrocinadores e 
todos os envolvidos na prova, 
responsável em 2019 por um 
impacto na economia nacio-
nal superior a 142 milhões de 
euros”. O Automóvel Club de 
Portugal solicitou já o regres-

so do WRC Vodafone Rally de 
Portugal em maio de 2021.

 O cancelamento do Rali 
de Portugal vai provocar um 
impacto "profundamente ne-
gativo" na economia local, 
mas os autarcas das regiões 
afetadas reconheceram, em 
declarações à Lusa, tratar-se 
de "um mal necessário", devi-
do à pandemia de covid-19. 

Pedro Machado, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Lousada entende que a 

“região e o país perderam 
muitos milhões, mas o que se-
ria um problema brutal em 
circunstâncias normais, assu-
me agora uma importância 
relativa, porque há coisas 
muito mais preocupantes”. 

José Luís Gaspar, presi-
dente Câmara Municipal de 
Amarante, considerou que 
“o impacto, apesar de ser di-
fícil de quantificar com pre-
cisão, é profundamente ne-
gativo, mas percebemos 

que é um mal necessário. 
Afinal, não podemos reali-
zar o Rali de Portugal à por-
ta fechada”, disse. 

Por cá, Alexandre Almei-
da, presidente da Câmara de 
Paredes, adiou uma entrevis-
ta ao Progresso de Paredes, 
na qual, entre outros assun-
tos, iria ser desafiado a co-
mentar a não realização do 
Rally de Portugal, nomeada-
mente, do shakedown de 
Baltar.

Covid-19 afeta Rally de Portugal
MOTORES. O Rally de Portugal 2020 foi cancelado. A prova estava agendada para este mês de maio entre 21 e 24, nas regiões 
Norte e Centro de Portugal.

Redação  | texto c/ Lusa

PUB
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O 
primeiro-minis-
t r o  A n t ó n i o 
Costa apresen-

tou, no dia 30 de abril, o pla-
no de desconfinamento 
aprovado em Conselho de 
Ministros, que já está a ser 
aplicado após o levanta-
mento do estado de emer-
gência que terminou no dia 
2 de maio. O plano está divi-
dido em três fases:  4 de 
maio, 18 de maio e 1 de ju-
nho. O Presidente da Repú-
blica já tinha sublinhado 
q u e  o  f i m  d o  e s t a d o  d e 
emergência não representa 
o fim do surto. Marcelo che-
gou mesmo a dizer que es-
perava que não fosse preci-
so voltar atrás na decisão.

Assim sendo, mantêm-
-se algumas condições co-
mo: higienização regular 
dos espaços; lotação máxi-

ma reduzida;  distancia-
mento físico de dois me-
tros; uso obrigatório de 
máscaras nos transportes 
públicos, escolas, comércio 
e outros locais fechados 
com múltiplas pessoas. As 
decisões vão ser avaliadas a 
cada 15 dias.

Há ainda algumas regras 
gerais que devem ser cum-
pridas pela população. O 
confinamento obrigatório 
p a r a  p e s s o a s  c o m  C o -
vid-19; a proibição de even-
tos com mais de 10 pessoas 
e o dever cívico de recolher 
obrigatório são algumas 
dessas regras.

A presença de familiares 
em funerais voltou a ser 
permitida e as cerimónias 
religiosas comunitárias re-
gressam, com limitações, 
no final de maio.

Plano de desconfinamento 
TRANSPORTES PÚBLICOS 
4 DE MAIO

• Lotação máxima de 2/3;
• Higienização e limpeza;
• Uso obrigatório de máscara;
• Reforço de autocarros na linha de Sintra

TRABALHO
4 DE MAIO

• Exercício profissional continua em regime 
  de teletrabalho, sempre que as funções o permitam

TRABALHO 
1 DE JUNHO

• Teletrabalho parcial, com horários desfasados 
 ou equipas em espelhos

SERVIÇOS PÚBLICOS 
4 DE MAIO

• Balcões desconcentrados de atendimento ao público
 (repartições de finanças, conservatórias, etc.)
• Atendimento por marcação prévia

SERVIÇOS PÚBLICOS
1 DE JUNHO

• Lojas de cidadão

COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO 
4 DE MAIO

• Comércio local: lojas com porta aberta
 para a rua até 200 m2;
• Livrarias e comércio automóvel, 
 independentemente da área;
• Estabelecimentos de prestação de serviços 
 de higiene pessoal (cabeleireiros, barbeiros, manicures,
 pedicures e similares) por marcação prévia

COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO
18 DE MAIO

• Lojas com porta aberta para a rua até 400 m2 
 ou partes de lojas até 400 m2 
 (ou maiores por decisão da autarquia);
• Restaurantes, cafés e pastelarias, com lotação a 50%;
• Esplanadas

COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO
1 DE JUNHO

•Lojas com área superior a 400 m2;

•Lojas inseridas em centros comerciais;

ESCOLAS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS
18 DE MAIO

• 11º/12º anos ou 2º e 3º anos 

 de outras ofertas formativas (10h - 17h);

• Equipamentos sociais na área da deficiência;

• Creches (com opção de apoio à família).

ESCOLAS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS
1 DE JUNHO

•Creches;

•Pré-escolar;

•ATL's.

CULTURA
4 DE MAIO

• Bibliotecas e arquivos;

CULTURA
18 DE MAIO

• Museus, monumentos e palácios, galerias de arte, 

 salas de exposições e similares;

CULTURA 
1 DE JUNHO

• Cinemas, teatros, salas de espetáculos, auditórios

 (com lugares marcados, lotação reduzida 

 e distanciamento físico);

DESPORTO
4 DE MAIO

• Prática de desportos individuais ao ar livre 

 (sem utilização de balneários nem piscinas);

DESPORTO
30/31 DE MAIO

• Futebol: Competições oficiais da 

 Primeira Liga de Futebol e Taça de Portugal, 

 com a realização de jogos à porta fechada.
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Divisão de Elite acabou sem que se saiba quem sobe de divisão
A AF Porto deu por 

terminadas as compe-

tições seniores de fu-

tebol e futsal, mascu-

lino e feminino, mas 

vai promover subidas 

de divisão, ao contrá-

rio do que fez a FPF. 

Em sentido contrário, 

não haverá quaisquer 

descidas. Tudo por 

causa da pandemia de 

covid-19. 

Por outro lado, se na 

Divisão de Elite não 

subir nenhum clube 

ao Campeonato de 

Portugal, a mais alta 

Calica
Sobrado

Zamorano
At. Vila Meã

Jorge Nogueira
SC Freamunde

Mário Rocha
Aliança FC Gandra

Renato Coimbra
 FC AlpenduradaPERGUNTAS

A decisão tomada 
pela AFP foi acerta-
da. Gostaria que se 
jogasse até ao final 
da época, mas enten-
do que o mais impor-
tante é a saúde dos 
jogadores.

Terminar o campeona-
to foi a decisão mais 
consensual, admitindo 
ainda assim que os clu-
bes que estavam com 
expetativas no play-off 
não concordem com a 
decisão.

Concordo com a sus-
pensão dos campeona-
tos, porque primeiro 
está a saúde.

Não concordo com o 
fim do campeonato. Se 
as ligas profissionais 
podem jogar, nós tam-
bém deveríamos jogar. 
Somos todos 
portugueses. 

Acho que a AFP se preci-
pitou ao dar por termi-
nados os campeonatos. 
Deveria avaliar a situa-
ção em meados de maio, 
tentar até ao limite a re-
toma do campeonato. 
Está em causa a verdade 
desportiva.

No nosso caso os sa-
lários são ajudas de 
custo. Ainda estão a 
regularizar a situação 
de fevereiro

Está tudo pago até 
março. 

Está tudo em dia. 
Está pago o mês de 
fevereiro.

Foi pago até março.Está pago até final de 
fevereiro.

Não sabemos de 
nada, pelo menos até 
esta altura. 

Não. Foi acordado o 
clube pagar o mês de 
março mesmo sem 
competição. Como a 
situação é insusten-
tável aceitamos a de-
cisão e a época foi 
dada por terminada.

Não. Por consenso a 
época terminou em 
fevereiro.

Não.O que nos foi dito é 
que o clube, amador, 
vai pagar até ao último 
dia que trabalhamos. 
Ou seja, vão pagar os 
dias que treinamos em 
março. Compreendo a 
situação.

Não. Não foi falado 
nada até agora.

Não. As coisas ainda 
estão muito indefini-
das para uma poten-
cial nova época.

Sim. Os alvos estão 
identificados, embo-
ra não saibamos 
como é que isto da 
pandemia vai 
terminar.

A covid veio provocar 
uma situação gravíssima 
nas empresas e não sa-
bemos com aquilo que 
poderemos contar ao 
nível de patrocínios. Não 
digo que o clube vai aca-
bar, mas a situação não 
está fácil.

Não. Há uma grande 
indecisão. Se a AFP en-
tende que não há con-
dições para retomar o 
campeonato que ga-
rantias tem que haverá 
condições para come-
çar a nova época?

Ainda é muito cedo 
até porque ainda 
falta acertar porme-
nores relativos a esta 
época. Quanto à pró-
xima estou recetivo a 
conversar. 

Sim. Fui bem recebido 
na 1ª vez que por aqui 
passei e agora voltei a 
ser. É um clube que 
tem uma forma dife-
rente de estar no fute-
bol o que me agrada. 

Sim. Está acordada a 
minha continuidade.

Estou aberto a propos-
tas para projetos de 
subida. Se não surgi-
rem continuarei por cá 
ou faço uma paragem.

Sim, se for do interes-
se do clube. Sinto-me 
bem aqui. 

Sem dúvida. Jogava-
se o campeonato 
todo e no fim subia o 
primeiro classificado, 
o campeão. 

Uma só série com a pos-
sibilidade dos três pri-
meiros classificados su-
birem de divisão seria o 
mais justo. Acho que de-
veria haver uma reflexão 
sobre a competitividade 
da prova.

Há mais de dez anos que 
ando a dizer que a AFP 
anda a pecar com duas 
séries. Não faz sentido. 
Há que premiar a regula-
ridade dos mais fortes.

Devia ser apenas uma 
série.

Pedro Ferreira
Ali. FC Lordelo

A suspensão dos 
campeonatos foi 
uma decisão de bom 
senso. Protegeram-
se as equipas, não 
desce ninguém. Nas 
subidas terá que ser 
uma de cada série. 

Pagou até 15 de 
março

Não, até porque 
não seria justo. 
Só trabalhamos 
até 8 de março.

Sim, já estamos a 
da continuidade 
ao trabalho de-
senvolvido esta 
época.

Sim. Já há acordo. 
Continuamos 
juntos.

Defendo uma série, 
forte. A subida deve 
ser resultado de uma 
maratona e não de 
um sprint (play off).

Sim. Os campeonatos de-
veriam ser reformulados e 
a Elite ser disputada num 
campeonato com 18 ou 
20 clubes, para que no 
final subisse o melhor. Os 
atuais moldes em duas 
séries não fazem sentido.

Qual teria sido  
a sua decisão  
relativamente  
aos 
campeonatos?

O seu clube 
neste  
momento tem 
os subsídios 
(salários) pagos 
até quando?

Vão pagar  
mais algum?  
Se sim, 
referente  
a que mês?

Já estão  
a preparar  
a próxima 
época?

Pretende  
continuar  
no clube? 

A Elite  
devia ser  
a uma  
só série?
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Divisão de Elite acabou sem que se saiba quem sobe de divisão
competição da AF 

Porto sofrerá o "alar-

gamento necessário" 

e a normalidade será 

reposta na época se-

guinte. Em face deste 

momento conturba-

do e de difícil gestão 

e c o n ó m i c a  O 

Progresso de Paredes 

foi ao encontro dos 

responsáveis técni-

cos das equipas que 

disputaram a Série 

“da Divisão de Elite”.  

O  t é c n i c o  B r u n o 

Cunha, Sousense, de-

clinou o convite.

Marcos Nunes
Vilarinho

Manuel Pinheiro
S. Pedro da Cova

Paulo Silva
Barrosas

Filipe Mesquita
FC Lixa

Tiago 
Rebordosa AC

Gostava que o cam-
peonato tivesse termi-
nado, mas tenho que 
aceitar a decisão. Se a 
lógica é começar a pró-
xima época não vejo 
porque esta não devia 
terminar.

Acho que foi a decisão 
mais acertada. Não 
havia nem há condi-
ções para jogar.

Parar o campeonato foi 
uma decisão acertada.

Como leigo na maté-
ria, em questões de 
saúde, acho que o 
cancelamento do 
campeonato foi a de-
cisão correta.

Foi uma decisão pre-
cipitada, já que as 
coisas estão a voltar 
ao normal podíamos 
acabar o campeonato 
em agosto.

Está tudo liquidado 
até ao momento em 
que terminamos de 
treinar. 

Pagou até fevereiro. Está tudo pago até 
fevereiro.

Está tudo pago até ja-
neiro. Falta o paga-
mento de um mês, será 
regularizado em breve, 
está dependente do 
subsídio camarário que 
deverá chegar nas pró-
ximas semanas.

O Rebordosa cumpriu 
o pagamento dos dias 
em que os jogadores 
trabalharam, até mea-
dos de março.

Não. Não faço ideia. Estou 
desvinculado do 
clube.

Eu penso que não. 
Não há necessidade 
dos clubes estarem a 
fazer mais esse 
esforço.

Acho que não. 
Compreende-se que 
não pague mais por 
falta de receitas.

Não.

Sim, embora o clube 
ainda vá passar por 
um período de 
eleições. 

Julgo que sim, mas 
não é comigo. 

Ainda vai haver elei-
ções, que deve pas-
sar pelo reforço da 
Comissão 
Administrativa. 

Para já ainda não. 
Estamos na expetati-
va daquilo que se irá 
passar.

Já há trabalho por 
parte da direção.

Sim, recebi uma pro-
posta para continuar 
pelo presidente 
cessante. 

Não vou continuar no 
S. Pedro da Cova.

As pessoas mostram o 
seu interesse, mas 
ainda nada está 
decidido.

Tudo indica que a 
minha permanência 
será o caminho a tri-
lhar, mas também 
ainda não houve elei-
ções no clube.

Se as condições foram 
favoráveis, autonomia 
do trabalho, pretendo 
continuar.

Se se fizesse uma só 
série, acho que poder-
-se-ia angariar um patro-
cinador para o campeo-
nato e dar a estes clubes 
uma maior visibilidade 
até com jogos 
televisionados.

Claro que devia ser 
numa só série. Fala-se na 
criação da Super Elite e 
se assim for, a nossa AFP 
que leva muito tempo a 
reagir fica ao nível da 
Associação de Braga, 
Aveiro ou Lisboa.

Julgo que o campeo-
nato tal como está, 
não está mal. 

O campeonato a uma 
única série seria 
muito melhor a nível 
competitivo e 
estrutural.

Defendo numa só 
série. Acho que as oito 
melhores equipas das 
duas séries deveriam 
disputar um campeo-
nato acima de Elite que 
permitisse um investi-
mento mais linear. 

Tonau
Tirsende

Houve uma precipi-
tação nas tomadas 
de decisão. Em 
todos os campeona-
tos havia ainda ne-
cessidade de ajustar 
algumas coisas. 
Existia por exemplo 
o play-off.

Está tudo em dia, 
relativamente até 
ao momento que a 
equipa deixou de 
jogar.

As situações vão 
ser resolvidas.  
Não estamos a 
falar de um clube 
qualquer. O 
Tirsense tem 
nome.

Ainda estamos à 
espera de deci-
sões da AFP.

Temos que anali-
sar. Ainda não che-
gou o momento e 
o Tirsense é um 
clube apetecível a 
muita gente e a 
mim também.

Já devia ser há 
muito tempo. 
Quem está na 
frente tem direito 
a subir e num play 
off um jogo menos 
conseguido deita 
tudo a perder.

Paulo Amor
Vila Caíz

A paragem do cam-
peonato foi uma de-
cisão acertada. Mas 
se há futebol deve-
ria ser para todos. 
Há falta de solidarie-
dade para com o fu-
tebol amador. 

Treinamos até 
meados de 
março e recebe-
mos até esse dia. 

Não. A época 
acabou. 

Não é comigo

Não vou continuar. 
Fizemos uma boa 
época, mas a deci-
são já estava to-
mada há muito 
tempo. 

Não tem lógica existir 
duas séries. Uma equi-
pa que tem menos 
pontos pode ir para o 
play-off e subir de divi-
são.  O que está mal é 
não existir a antiga 3ª 
divisão nacional.
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C
erca de uma cente-
na de assistentes 
operacionais do 

Ministério da Educação e fun-
cionários da autarquia de Pa-
redes receberam formação 
dos militares do Exército por-
tuguês no âmbito das boas 
práticas sobre higienização, 
no contexto da luta contra o 
COVID-19, para preparar a 
reabertura das escolas.

As aulas presenciais para 
os alunos do 11º e 12º anos 
serão retomadas a partir de 
18 de maio. Segundo a orien-
tação normativa da Direção-
-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE), com a 
Direção-Geral da Saúde 
(DGS) e as Forças Armadas, as 
salas de aula devem ser lim-
pas sempre que haja mudança 
de turma e os refeitórios ime-
diatamente após a utilização 
de um grupo e antes de outro 

entrar nesse mesmo espaço.
Os militares deram orien-

tações sobre a correta utiliza-
ção dos equipamentos de pro-
teção individual, procedimen-
tos de limpeza e desinfeção e 
gestão de resíduos.

Além dos assistentes ope-
racionais nas secundárias, 
participaram também nesta 
ação formativa as funcioná-
rias da Creche da Expansão 
que prevê também a reaber-
tura na próxima segunda-fei-
ra, 18 de maio.

 “Todos os estabelecimen-
tos de ensino de Paredes es-
tão a ser devidamente prepa-
rados e higienizados para re-
ceber alunos, professores e 
auxiliares da ação educativa 
neste regresso às aulas pre-
senciais. A autarquia continua 
a adotar medidas para comba-
ter a pandemia para voltar-
mos à normalidade”, assegu-
rou, Paulo Silva, vereador com 
o Pelouro da Educação na Câ-
mara de Paredes.

Exército ensinou em Paredes  
a desinfetar as escolas Secundárias  
PREVENÇÃO. Ação decorreu no dia 6 de maio, nas escolas secundárias e básicas de Lordelo, Vilela e Paredes (cidade), e nas secun-
dárias de Daniel Faria, em Baltar e na de Paredes (cidade).

Redação  | texto

O Executivo Municipal 
aprovou, no dia 7 de maio, 
em reunião de Câmara por 
unanimidade a adjudica-
ç ã o  d a  P i s c i n a  E x t e r i o r  
d e  P a r e d e s  e  d o  B a r  
de apoio ao Parque da Ci-
dade de Paredes. Trata-se 
d e  u m  i nve s t i m e n t o  d e 

1.428.176,54 € acrescido 
de IVA. O contrato vai ser 
submetido ao Tribunal de 
Contas e “esperamos que 
obtenha o visto no mês de 
junho para arrancarmos 
com a obra em julho”, refe-
re Alexandre Almeida, Pre-
sidente da Câmara Munici-

pal de Paredes. O prazo de 
execução da empreitada é 
de 305 dias.

“Num Concelho como o 
de Paredes com muita ju-
ventude este equipamento 
é absolutamente necessá-
rio e ansiado”, acrescenta o 
autarca.

Adjudicada empreitada da Piscina 
Exterior de Paredes e Bar de Apoio
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O 
Rotary Club de 
Paredes cele-
bra, pelas 21.30 

horas deste domingo, o 27º 
aniversário por videoconfe-
rência, (ZOOM – ID: 269 
585 6934). São convidados 
o Governador distrital do 
Rotary e o Presidente da 
Câmara, entre outras enti-
dades e individualidades.

O Rotary paredense que 
conta atualmente com 15 
membros, juntou-se ao gru-
po de instituições do conce-
lho que tentam minimizar os 
efeitos da pandemia da co-
vid-19 na vida das pessoas. 

Através de um projeto a 
que se candidatou, contan-
do com a comparticipação 
de cerca de 40% da Funda-
ção Rotária Portuguesa, o 
Rotary Club de Paredes já 
“distribuiu uma panóplia de 
material de proteção indivi-
dual e desinfetante, no sen-
tido de minimizar a propa-
gação e contágio do co-

div-19, num valor superior a 
seis mil euros”, explica Ma-
cedo Lemos, atual presiden-
te da instituição paredense.

Segundo o responsável, o 
apoio foi entregue a 12 ins-
tituições: Bombeiros de Pa-
redes e de Baltar; associa-
ção Olhar Atento em Gan-
dra;  associações para o 
desenvolvimento de Cête; 
de Beire; de Louredo; de 
Cristelo  e Lordelo; Centro 
Social de Baltar; AJA em 
Lordelo; Obra de Assistên-

cia Social de Sobrosa e Mi-
sericórdia de Valongo.

Na forja está uma outra 
uma candidatura, já formali-
zada à Rotary Foundation, 
para apoiar um projeto de 
combate à calamidade pro-
vocada pela Pandemia, no 
montante de 4 mil euros, 
que, “a ser aprovada (com-
pensando apenas 50% do 
projeto), poderá beneficiar 
outras instituições como a 
Obra de Bem Fazer e/ou 
“Sopa Solidária de Paredes”, 

revela Macedo Lemos. O 
Rotary manteve ainda a 
concessão de Bolsas de Es-
tudo a estudantes do conce-
lho. “Há muitos anos que 
este Club apoia os estudan-
tes do ensino secundário e 
superior com maior dificul-
dade económica, mas que 
demonstrem bom aprovei-
tamento escolar”, refere o 
responsável. 

O número de bolsas varia 
de ano para ano, em função 
da formalização dos pedi-
dos e entrega de documen-
tos, dentro dos prazos para 
o efeito (outubro e novem-
bro). “Este ano, foram atri-
buídas sete bolsas apenas 
para o ensino superior, no 
valor de 750 euros cada”.

A política de apoios es-
tendeu-se à concretização 
de um projeto para a compra 
de instrumentos musicais 
com vista à criação de uma 
orquestra com crianças ins-
titucionalizadas em Rebor-
dosa, cujo montante rondou 
os 5 mil euros angariados 
pelo Rotary. 

Rotary faz anos, mas as prendas são  
para a comunidade afetada pela pandemia
ANIVERSÁRIO. O Rotary Club de Paredes, nascido a 10 de maio de 1993, é um entre milhares, espalhados por quase todos os paí-
ses do mundo, todos ligados ao Rotary Internacional.
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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

A 
Federação Portu-
guesa de Futebol 
anunciou no dia 6 

de abril a aprovação de um 
plano de emergência e res-
truturação do terceiro esca-
lão do futebol nacional que 
passa pela criação da III Liga 
a partir de 2021/22.

As duas vagas para o se-
gundo escalão vão ser dispu-
tadas em duas séries de qua-
tro equipas, subindo o ven-
cedor de cada uma delas. Já o 
acesso à III Liga prevê oito 
séries de quatro clubes, colo-
cando os dois primeiros na 
nova competição.

O número de clubes a dis-
putar as competições não 
profissionais, III Liga e Cam-
peonato de Portugal, vai "re-
d u z i r - s e  a t é  7 6 ",  e m 
2023/24.

De acordo com a FPF, a III 
Liga vai ser disputada por 24 
c l u b e s  e m  2 0 2 1 / 2 2  e 
2022/23, sendo reduzida a 
20 em 2023/24, enquanto o 
Campeonato de Portugal vai 
contar com 60 em 2021/22 e 
56 em 2022/23 e 2023/24.

De acordo com a FPF, es-
te "amplo plano de emergên-
cia e reestruturação do ter-
ceiro escalão do futebol sé-
nior masculino português" 
resultou "da reflexão dos úl-

timos seis meses com as as-
sociações e demais sócios 
FPF". A FPF aponta como 
objetivos "assegurar o maior 
número possível de projetos 
equilibrados, aumentar a 

competitividade, melhorar a 
qualidade de jogo, aproxi-
mar os adeptos do futebol 
local e "criar espaços de de-
senvolvimento para o jovem 
jogador português".

"A FPF acordou com o 
Sindicato dos Jogadores que 
os profissionais destas com-
petições terão como valor de 
remuneração base o salário 
mínimo nacional [atualmen-

te 635 euros]. Além desta 
medida, a taxa de jogo sofre-
rá uma redução significativa 
e haverá ajustes no valor de 
inscrição de jogadores", con-
clui a FPF.

Face à pandemia de co-
vid-19, as competições na-
cionais e distritais de fute-
bol, exceto a I Liga e a Taça de 
Portugal, foram concluídas 
precocemente.

FPF reformula terceiro escalão:  
vai ser criada uma III Liga em 21/22
FUTEBOL. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou os seus planos para a reformulação do terceiro escalão do futebol portu-
guês. Ficam confirmadas as subidas de 20 emblemas dos distritais.
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C
omeça a sentir-se o impacto da pandemia no fu-
tebol português. Recordemos: a Liga gere o fu-
tebol profissional (1ª e 2ª Ligas); a Federação 

Portuguesa de Futebol gere o Campeonato de Portu-
gal; e as Associações Distritais gerem os respectivos 
campeonatos distritais. 
A Liga decidiu que a 1ª Liga vai retomar-se no último 
fim-de-semana de Maio (as equipas entretanto volta-
ram aos treinos) e que vai haver lugar a descidas de divi-
são; decidiu, por indicação do Governo, que por falta de 
condições, a 2ª Liga não será retomada e os dois primei-
ros (Nacional e Farense) sobem e os dois últimos (Cova 
da Piedade e Casa Pia) descem. A FPF também cancelou 
o campeonato e indicou duas equipas para subir de divi-
são (Vizela e Arouca) mas não despromoveu nenhuma, 
dizendo que não há lugar a subidas dos Distritais. Já an-
tes, tinha cancelado os campeonatos nacionais de fute-
bol jovem e de futsal, da sua tutela, não havendo cam-
peões, nem lugar a subidas e descidas.
As decisões começam a ser conhecidas, cada organismo 
define as suas regras, os seus “timings”, os clubes sen-
tem-se confusos, injustiçados, não têm explicações e 
começam a ameaçar recorrer para os Tribunais. Não 
será este o futebol que devíamos querer. O lógico seria, 
bem cedo, que a Liga, a FPF e todas as Associações Dis-
tritais se reunissem e emitissem um comunicado para 
tranquilizar as hostes e passar uma imagem de unifor-
midade e coerência nas decisões: “Meus senhores man-
tenham-se calmos, vamos aguardar indicações das En-
tidades Sanitárias e assim que possível daremos infor-
mações a uma só voz”. Simples.

O futebol tem uma grande oportunidade  
– saberá aproveitá-la?

OPINIÃO

Sobre Futebol

Depois das decisões do Governo, em comunicado 
conjunto diziam: “Com as indicações recebidas, resolvemos:
- jogar ou não jogar;
- haver alargamento, reformulações nos campeonatos
 ou manter tudo na mesma;
- promover os primeiros classificados ou não haver lugar a 
promoções;
- despromover os últimos classificados ou não haver 
 lugar a despromoções;
- em 2020/2021 a 1ª Liga será constituída por estas equipas, 
 a 2ª Liga por estas, o CdP por estas, etc.”.

Ponto. Parece-me simples. Mas não foi isso que foi feito. E 
se as entidades viessem a público justificar, seria, provavel-
mente, mais fácil de entender.
Tenho visto presidentes, diretores desportivos, treinado-
res e jogadores a falarem sobre estas decisões. Na maior 
parte dos casos, olham para o imediato e para o próprio um-
bigo. Quem vai jogar diz que não há condições para jogar; 
quem não vai jogar diz que quer jogar. Os que hoje querem 
ser beneficiados na secretaria, vão ser prejudicados 
amanhã.
Esta é uma oportunidade. Há tempo para pensar e para exe-
cutar. Para serem tomadas medidas estruturais.
Eu acho que não há condições para o futebol retomar tão 
cedo. Mas aceito que quem domina a matéria (Governo e 
Liga) tenha certezas que a 1ª Liga pode retomar em segu-
rança. Não sendo possível jogar mais, não me parece sensa-
to que se faça um frenesim a dizer que se quer jogar, que é 
injusto – é incendiar ainda mais os ânimos. Já se sabe que é 
injusto, seja qual for a decisão. É uma situação excepcional.  
Nunca antes vivida.
Mas não sendo possível jogar não acho que a época deva ser 
dada como anulada, como se não contasse para nada. Acho 
que devem prevalecer as classificações na data da paragem 
e tomar medidas para que se possa “beneficiar” o maior nú-
mero possível de equipas. E o que quero dizer? Que não de-

viam haver descidas de divisão e que deviam subir o 
maior número possível de equipas. A 1ª Liga seria alarga-
da a 20 equipas, a 2ª Liga alargada a 20 ou 22 equipas (ou 
até experimentava uma proposta de alguns clubes: duas 
zonas de 14 equipas cada, incluindo 6 equipas B), o CDP 
acolhia pelos menos os 20 campeões distritais e se possí-
vel ainda mais uns quantos para fazer número certo de 
participantes. Seria um ano de transição para no seguin-
te colocar nos formatos ideais – e para mim, já o defendi 
aqui anteriormente, tem de voltar a 3ª Divisão, ou seja, 
haver 4 divisões nacionais em Portugal. Não o faria nesta 
época porque essa divisão iria prejudicar clubes que não 
estavam a contar com essa “despromoção”. Mas não é só 
quadros competitivos que temos de mudar:  os campeo-
natos nacionais têm de ser alvo de maior fiscalização – 
quer nas regras de admissão, quer no controlo durante a 
época (orçamentos, contratos obrigatórios, etc.); a ques-
tão do número de equipas a subir e a descer em cada 
campeonato; a criação de ranking das Associações distri-
tais; entre outros.
Posto isto, receio que fique tudo na mesma – ou pior! E, 
se assim for, desperdiça-se uma oportunidade de ouro 
para se reinventar o futebol português. Ainda se vai a 
tempo de reverter algumas decisões e escolher o cami-
nho certo. Eu acredito.

Duas notas finais.
Uma para reflexão futura: equacionar a coexistência da 
Liga e da FPF; perceber se as decisões da Liga não de-
viam ser apenas da sua Direção; reflectir sobre se os 
Clubes deviam fazer parte da Direcção da Liga; analisar 
se faz sentido que as decisões da Liga tenham de ser 
sempre ratificadas pelos Clubes (o que se verifica).
Outra para o facto de enquanto a maior parte está a 
pensar como vai acabar esta época, já há quem esteja a 
pensar na próxima, contratando treinadores e jogado-
res – mas já pensaram quando e se vai começar a próxi-
ma época?; já pensaram se no CdP e nos Distritais vão 
jogar sem adeptos até haver vacina? Estou curioso.
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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.

PUB

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto
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Q
uantos dias meses ou anos já passaram  para que as gerações mais 
jovens continuem a ser as maiores vitimas dum mercado de tra-
balho tão flutuante que ao longo destas ultimas décadas não es-

tabilize para que a dita “Geração à Rasca” saia definitivamente das  qua-

rentenas sucessivas a que tem estado sujeita.

Neste inicio do século 21 já duas crises  que se refletiram profundamente 

no mercado de trabalho: A crise de 2008 que durou até 2014  e agora esta  

Pandemia/2020 com consequências mais devastadoras e mais profundas, 

portanto ainda mais difícil de ultrapassar, ou seja, sempre que, ao final de 

alguns anos a vida começa a normalizar,e os jovens finalmente a reerguer-

-se, lá vem mais uma crise económica e qual delas a maior, sempre com  

consequências no mercado de trabalho .

 O futuro está comprometido com trabalho pago em Lay-off ou seja a 70%  

com respetivos ordenados reduzidos para metade ou simplesmente  em-

presas a encerrar acabando os postos de trabalho, provocando novos iso-

lamentos em casa e quando não se pode pagar rendas volta-se para casa 

dos Pais, encontrando as prateleiras quase vazias,  com o espectro da mi-

séria e da fome, autênticas quarentenas sem fim à vista.

Seiscentas mil pessoas em Portugal, pedem atualmente comida para so-

breviverem, com 150 mil famílias à beira da fome, pedindo bens nos ban-

cos alimentares da Caritas ou  de outras instituições de caridade, tendo 

duplicado o número de pedidos neste ultimo mês com a perspetiva  de  

duplicar até ao final do mês de maio.

Atendendo a que esta Pandemia dure mais de um ano, o tempo previsto 

para aparecer o tratamento ou  a vacina  para erradicar o vírus, até lá mui-

tos noivos  vão ficar por casar, sabe-se que os casamentos reduziram 90% 

em abril, muitos Hospitais que desviaram os seus recursos para resposta 

mais rápida ao Covid terão rapidamente de refazer os Serviços, as equipas 

e camas para tratarem outros doentes que ficaram em segunda linha de 

tratamento e alguns bem graves como os cancerosos.

Num Inquérito da Proteste, mostra que o desemprego atingiu três vezes 

mais mulheres que homens, mas 60% dos trabalhadores que foram atingi-

dos perderam rendimentos com a Pandemia, devido â redução do traba-

lho, ou mesmo  do desemprego. Em cada 10 famílias pelo menos um dos 

seus elementos perdeu o trabalho.

O plano de emergência para travar a fome atualmente é o mesmo que foi 

utilizado no tempo da Troika e que já ajuda 90 mil famílias ou seja mais 30 

mil que em m,arço Agora a verborreia  dos partidos políticos  não é a mes-

ma dos tempos em que para salvar o País se ia para além da Troika, agora já 

se pode ir e os inimigos figadais de ontem,caso do P.S. e do P.S.D. transfor-

maram-se agora  em tão” Amigos que nós somos”.

Transversalmente a classe Média vai ser a mais atingida, mas os mais jo-

vens que tiraram as  suas licenciaturas e alguns impedidos de tirar os cur-

sos que sonharam pelas médias astronómicas que lhes eram exigidas, o 

caso da medicina, e que  nesta crise tanta falta fizeram esses Médicos  e 

Enfermeiros ao S.N.S., quando os que conseguiram grande parte  tiveram 

de emigrar  para arranjar emprego, alguns  com grandes elogios de profis-

sionalismo como aconteceu recentemente com aquele enfermeiro portu-

guês que segundo o próprio Primeiro Ministro Inglês lhe  salvou a vida.

Uma desgraça nunca bem só. Esta Peste que trouxe  Isolamentos e Qua-

rentenas também trouxe miséria e fome, e com tantos mortos pôs o mun-

do à beira dum ataque de nervos.

Quarentena 
para gerações à rasca

CAMILO MOTA
MÉDICO

A Medo mas com Fé

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

P
ela história sabemos que existiram outras Pandemias, com mortes 
de milhares e até milhões de pessoas no mundo, e por muito que nos 
custe, o isolamento social e o cumprimento das regras de higiene, 

são a melhor forma para conter a doença.

E o isolamento social é vivido como um verdadeiro desafio, que nos permi-

te reflectir sobre quem somos, sobre a verdadeira importância da família, 

da escola, dos amigos, da necessidade de cooperarmos uns com os outros, 

do viver sem pressas, gozando o momento presente. 

Porém existe a consciência de que há uma vida para além da COVID-19, e 

se por um lado temos de resistir ao vírus, também é importante relançar a 

economia. 

Nesse sentido no passado dia 3 de Maio deixou de estar em vigor o Estado 

de Emergência, de forma a que os cidadãos recuperem os direitos funda-

mentais que parcialmente foram suspensos, passando a vigorar o Estado 

de Calamidade, que não tem cobertura constitucional, pois a Constituição 

da República Portuguesa só contempla o estado de sitio e o estado de 

emergência precisamente para as situações de calamidade pública, mas 

está previsto na Lei Bases da Protecção Civil no artigo 21.º, n.º 2 permitin-

do estabelecer-se: “a) A mobilização civil de pessoas, por períodos de tem-

po determinados; b) A fixação, por razões de segurança dos próprios ou 

das operações, de limites ou condicionamentos à circulação ou permanên-

cia de pessoas, outros seres vivos ou veículos; c) A fixação de cercas sani-

tárias e de segurança; d) A racionalização da utilização dos serviços públi-

cos de transportes, comunicações e abastecimento de água e energia, bem 

como do consumo de bens de primeira necessidade” 

Porém, o regime que foi aprovado através da Resolução de Conselho de 

Ministros 33-A/2020, para o Estado de Calamidade vai muito mais além 

do que está plasmado no artigo 21.º da Lei Bases da Protecção Civil, pois 

no artigo 2.º determina o confinamento obrigatório, no local definido pelas 

autoridades de saúde, os doentes e os infectados, bem como as pessoas 

sob vigilância, sendo a sua situação comunicada à forças de segurança pú-

blica do local da residência. E, sujeita todas as restantes pessoas a um de-

ver cívico de recolhimento domiciliário, só sendo autorizadas certas des-

locações, conforme artigo 3.º.

No que concerne às empresas, estas tem a obrigatoriedade, nos termos do 

artigo 4.º, de adoptar o regime de teletrabalho, determinando o encerra-

mento de uma série de instalações e estabelecimentos, e suspendendo a 

actividade, conforme artigo 5.º, existindo excepções nos termos do artigo 6.º. 

Quanto à prática da actividade física e desportiva, encontra-se condicio-

nada de acordo com o artigo 16.º.

É ainda proibida a realização de celebrações e de outros eventos que im-

pliquem aglomeração de pessoas superior a dez. Mas, essa proibição pode 

deixar de existir em situações que o justifiquem nos termos do artigo 18.º.

Está também condicionada a realização de funerais, que só permite a pre-

sença de cônjuge ou unido de facto, ascendentes e descendentes, paren-

tes ou afins, conforme artigo 19.º

Não obstante as medidas, o certo é que o medo continua a viver entre nós, 

pois o vírus não foi embora, mas de forma gradual, está-nos a ser dada a 

oportunidade de retomar a normalidade, que nunca mais será igual a antes 

de Março de 2020, e de relançar a economia que permitirá a muitas famílias 

honrar as despesas mensais, como água, luz, gás, prestação/renda casa. 

Por tudo isto, tenhamos a capacidade de resistir ao vírus cumprindo as 

regras, para que não seja colocada em causa a saúde e segurança de todos, 

e consigamos resistir também economicamente para que nada nos falte.
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No passado dia 1 de Maio, 
os dirigentes da Associação 
Clube de Jazz de Baltar des-
locaram-se às instalações 

dos Bombeiros Voluntários 
de Baltar no sentido de ofe-
recerem 300 máscaras de 
proteção individual, procu-
rando assim ajudar a comba-
ter a propagação da pande-
mia “covide-19”.

Segundo os seus dirigen-
tes, a associação vai procu-
rar ajudar outras instituições 
d e  a c o r d o  c o m  a s  s u a s 
possibilidades. 

    BALTAR

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

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

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

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

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

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

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

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

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

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

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

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

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES

Uma máscara por quem  
nos socorre/  ação  
solidária a reverter para os 
bombeiros de Baltar

Heróis Futebol Clube

O Município de Paredes 
entregou no passado dia 29 de 
Abril,  máscaras sociais na Jun-
ta de Freguesia de Baltar, no 
âmbito da ação solidária de 
"uma máscara por quem nos 
socorre". O Vereador da Pro-
teção Civil, Elias Barros, deslo-
cou-se às Juntas de Freguesia 
para prestar apoio e os escla-
recimentos necessários sobre 
as máscaras sociais, laváveis e 

reutilizáveis, que pelo donati-
vo de 1€, a unidade, protegem 
as pessoas. As máscaras estão 
disponíveis na Junta de Fre-
guesia a um euro cada e em " 
packs" de duas ou cinco más-
caras. Cada euro angariado 
reverte a favor dos bombeiros 
voluntários de Baltar, que tem 
um papel fundamental no 
combate a esta e a outras 
pandemias.

No passado dia 1 de maio 
os Heróis celebraram o 35º. 
Aniversário.  Deste vez a fes-
ta não foi a habitual de devi-
do ao plano de contingência 
d pandemia da covid-19. 
Mesmo de quarentena, os 

dias e os anos continuam a 
passar e os aniversários tam-
bém. O investimento que iria 
se aplicado nos festejos, por 
decisão da direção, revertem 
para o apoio social à Cidade 
de Rebordosa.

Com a pandemia Covid 19, a Fre-

guesia teve que se adaptar a uma nova 

realidade e a novas exigências. Para 

além das medidas tomadas neste con-

texto pandémico, algumas obras pla-

neadas continuaram o seu curso, mas 

sempre respeitando todas as normas 

de segurança. Muitas ruas foram lim-

pas e está-se a proceder ao alargamen-

to da Rua da Mámoa. A travessa de 

Serzedo foi alargada aquando do ar-

ranjo de um muro que ameaçava ruir. 

Neste momento a Junta de Freguesia 

está a construir um grande muro de su-

porte num troço da Rua do Sargeal. 

Esta era uma situação que se arrastava 

há longos anos e a via ameaçava ruir a 

todo o momento. 

Obras de Reabilitação da Capela de São 
Tiago Rebordosa estão a decorrer a bom rit-
mo. Neste momento, os trabalhos estão cen-
trados no interior da Capela com a colocação 
de um novo piso e pintura das paredes.

Requalificação  
da rua do Sargeal  
e alargamento  
da rua da Mámoa 

Obras da Capela de 
São Tiago

Junta de Freguesia 
reabriu no seu horário normal

Cemitério de Baltar  
já reabriu 

A partir da passada segunda feira (4 de Maio), os serviços da Junta de Freguesia voltaram  
a funcionar no seu horário usual, isto é, abertura às 9h, interrupção para o almoço e fecho às 
17 horas. As regras de funcionamento obedecem as regras estipuladas que irão funcionar por 
todo o País, isto é:

1- uso obrigatório de máscara social;
2- distanciamento físico em segurança;
3- cada munícipe espera a sua vez no exterior; 
A Junta apela-se para o cumprimentos destas regras básicas, que são essenciais para que 

os serviços funcionem com segurança e com respeito por todos os envolvidos.

A Junta de Freguesia reabriu o cemitério na passada quarta feira, que funcionará no seu 
horário normal. No entanto existem novas regras que terão de ser rigorosamente 
cumpridas:

1- uso obrigatório de máscara social;
2- distanciamento físico de acordo com as regras de combate à pandemia;
3- uso de utensílios próprios nas diversas tarefas usuais; 
4- proibição de ajuntamentos;
5- nos funerais poderão participar no máximo 10 pessoas.
A lavagem frequente das mãos é obrigatória 

O edifício do Jardim de 
Infância de S. Marco está a 
ser alvo de uma interven-
ção que visa requalificar a 
cobertura do estabeleci-

mento escolar de impor-
t â n c i a  v i t a l  p a r a  a s 
crianças.

A empreitada em curso 
consiste na substituição do 
telhado do edifício. De re-
ferir que a Câmara Munici-
pal de Paredes fez uma in-
tervenção recentemente 
um parque infantil capaz de 
garantir maior conforto e 
segurança total às crianças 
que frequentam o espaço.

    REBORDOSA

Telhado novo e outras 
melhorias no Jardim 
de Infância de S. Marcos
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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
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N
uma altura em que todos co-
meçamos a sentir a obrigação 
de entrar nessa fase de vencer 

os medos da pandemia da COVID-19 e 
voltar à normalidade, voltam as incer-
tezas deste “monstro” com que esta-
mos a lidar que não permite ser asser-
tivo nas melhores medidas de prote-
ção que evitem segundas vagas de 
vírus ou exponencial crescimento de 
infetados. Os cuidados estarão por to-
do o lado, teremos de os cumprir e 
aprender a viver com isso!
Mais do que pensar nos cuidados a ter 
nesta onda de desconfinamento, ao fim 
de dois meses de paragem completa, a 
ansiedade e a necessidade tomam con-
ta de uma retoma que para muitos de 
nós é uma urgência, como se costuma 
dizer para não “morrer da doença, mas 
morrer da cura”. Digo isto, recordando-
-me de verdadeiras diferenças que se 
acentuam entre portugueses e que ne-
cessariamente colocam ritmos desi-
guais também no início de atividades. 
Por exemplo, segundo a PORDATA, o 
salário médio em Lisboa é de 1552 eu-
ros, em Coimbra é de 1072 e em Bra-
gança fica-se pelos 922 euros. Pelo que 
tenho vindo a observar, pessoalmente 
julgo que os salários e os preços dos 

bens essenciais irão agravar este desni-
velamento no pós COVID-19.
Uma inclinação para a capital que é 
histórica no nosso país, na concentra-
ção do poder, da despesa púbica, nos 
negócios do Estado e que por sua vez 
arrasta inevitavelmente o poder eco-
nómico dos altos cargos de direção das 
grandes empresas e com isso o poder 
mediático. Neste poder mediático da 
comunicação social chega a haver 
branqueamento das diferenças paten-
tes no país em função de objetivos po-
líticos e económicos de grupos restri-
tos, pois trata-se do único poder que 
entra diariamente na casa das pessoas 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Fraternidade a desconfina mento

mariocamilomota@gmail.com

N
a democracia existe situação e 
oposição. A segunda faz a crítica 
ao governo, aponta onde as coi-

sas estão erradas e o que e como pode ser 
melhorado. Criticar o governo faz parte 
do exercício da cidadania. 
Governo que não recebe críticas é um 
governo ditatorial. E atitudes como as do 
Presidente da Assembleia da República e 
frases como “Diga a Constituição o que 
disser” do Primeiro Ministro não abo-
nam a favor da democracia.
 Há uma necessidade de equilíbrio de 
ideias e interesses na democracia.
Gostaria pois de saber o que pensam 

Onde está a Oposição?

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Estatuto Editorial
1 - Defesa intransigente dos princí-

pios orientadores da informação li-

vre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores repre-

sentativos do concelho de Paredes 

em áreas tão diversas como a políti-

ca, a economia, a empresarial, a reli-

giosa, a desportiva, a social e do seu 

património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para 

todos os cidadãos, independente-

mente da cor, raça, género, convic-

ções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, 

assegurando a dignidade das pessoas 

e das instituições e a sua privacidade.

Os pessimólogos  
e os necrófobos

H
á gente que bem analisada 
constitui uniformemente um 
grupo social à parte. É o grupo 

dos pessimólogos. Alicerçam-se numa 
para eles evidente superioridade inte-
lectual e moral baseada em um postula-
do científico central: tudo o que acon-
tece hoje poderá ser pior no futuro. E 
dito assim, fica sempre atual um aviso, 
um projeto, uma recomendação, um 
grito de alma. Cuidado! Há sempre a 
possibilidade de tudo piorar, seja o cli-
ma, um casamento ou uma pandemia. 
Nada é certo! dizem-nos os pessimólo-
gos. E para a advertência ser coerente, 
nada como a sua divulgação maciça em 
tempo de antena televisivo, uma femi-
nina cara de catequista, em implorar, 
pelo confinamento geral, pelo isola-
mento, pela clausura, pela castidade 
social, contra a catástrofe eminente. 
Em cada esquina, em cada espaço pú-
blico, em cada momento, haverá agora 
um pessimólogo (ou um censor, ou um 
policia) a lembrar que a felicidade é eté-
rea, a liberdade total é indesejada, a vi-
da é perigosa, e portanto, acantonados, 
uniformizados, normalizados, bigbro-
therizados, estaremos mais seguros. 
Em abril, era perigoso, em maio é arris-
cado, em junho é desadequado, em ju-
lho é inconveniente, em agosto é incer-
to, em setembro é imprudente, em ou-
tubro não é cauteloso, em novembro é 
perturbante e em dezembro não lem-
bra o diabo que seja diferente.
Autores conceituados de estudo publica-
do na revista científica da Ordem dos 
Médicos “descobriram” que Portugal 
“pode” ter registado 4 mil mortes devidas 
á COVID 19, no período de 1 de março a 
22 de abril. Esta é uma tese/descoberta 
preocupante, a carecer de demostração, 
já que as tais 4 mil mortes representa-
riam cinco vezes mais mortes do que os 
dados oficiais. Para se obter tal “extrapo-
lação”, que o número oficial total de mor-
tes nesse período amplamente desmen-
te, afirmam os autores que será errado 
considerar comparações com a mortali-
dade de fevereiro deste ano e com o pe-
ríodo homólogo do ano anterior. As ra-
zões explicitadas para essa dedução se-
riam a menor incidência neste período de 

restrição de circulação e de trabalho, de 
acidentes de viação ou de trabalho, e de 
outras infeções (em resultado de período 
de isolamento social) e diminuição de re-
curso ou acesso a cuidados de saúde, no-
meadamente de urgência. Estaríamos 
portanto, conclua-se, perante uma falên-
cia (fraudulenta?) de diagnóstico da in-
fecção COVID 19 como causa de 
mortalidade.
Parece-me estar perante um estudo 
baseado em “contas de merceeiro”. 
Pensava eu que a mortalidade atribuí-
da ao COVID 19 resultava de compro-
vação científica de causalidade de mor-
te! Mas não! Afinal desconta-se (redu-
z-se a zero) os acidentes de viação, os 
acidentes de trabalho, mais as insufi-
ciências cardíacas, os enfartes, as vias 
verdes, as insuficiências renais, as des-
compensações diabéticas, as asmas, as 
DPOC´S, os suicídios, os homicídios, as 
fraturas da anca, e com jeitinho lá che-
gamos aos 4.000 óbitos por Coronaví-
rus. E para serem mais “objetivos”, os 
autores em vez de “o amor em tempos 
de cólera” escreveriam um pungente “a 
morte em tempos de pandemia”.
Mas já o Financial Times, Jornal de refe-
rência do capitalismo mundial, igualmen-
te tinha “descoberto” que o número de 
óbitos em Portugal por COVID 19 “pode” 
estar subestimado, (vejam lá os malan-
dros!) em 10%. (contra 90% em Itália e 
50% em Espanha, segundo o jornal).
Estamos decididamente rodeados de 
gentes que lidam obsessivamente com a 
morte, a sublinham, a valorizam. Gentes 
com fobia e interesse particular com nú-
meros de mortalidade, neste tempo pre-
sente. Em cada esquina, em cada folha de 
papel, em cada propósito, um cadáver, 
um esquife. São necrófobos.
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Fraternidade a desconfina mento
em confinamento, através dos meios 
da radio, das centrais digitais de co-
municação e da televisão e sobre o 
quais sabemos pelos apelidos de que 
está em altos cargos de direção que 
pertencem a uma elite que é controla-
da em círculo fechado.
Aí, julgo que viverá a falta de liberda-
de que se fala de quando a quando 
neste tempo de transição de estado 
de Emergência para estado de Cala-
midade em que a primazia da saúde 
nos confinou num recolher obrigató-
rio e livremente necessário sob pena 
de causarmos a transmissão de um 
vírus que é mortal.

Quando vejo as noticias de um norte 
mais “contaminado” e “envelhecido” do 
que o resto do país, sinto a distorção 
total de um eixo de Braga a Coimbra on-
de se concentra muita da criação de 
conhecimento do país, muita da capaci-
dade industrial exportadora do país 
(onde as viagens comerciais há muito 
que são uma necessidade e primaria-
mente trouxeram o vírus) e, sobretudo, 
onde se concentra uma boa parte da 
população jovem do pais. Naturalmen-
te, uma área diferente, com outro ritmo 
de desconfinamento neste próximo 
período.
É impossível esquecer que associada à 
desigualdade territorial vem a desigual-
dade no acesso aos serviços públicos e 
sobretudo a cuidados de saúde. Aqueles 
que são essenciais e propagados como o 
pilar do estado social, ou seja, deveriam 
ser um fator de equalização de oportu-
nidades a todos os cidadãos à partida, 
mas a estrutura pesada e burocrática de 
fornecimento desses serviços faz com 
que a liberdade de escolha esteja res-
tringida ao pouco eficaz, à falta de meios 
ou, mesmo, transferível para o Curry 
Cabral ou o Santo António em casos 
mais sérios. 
Em tempos de recordar o simbolismo de 
Abril de 1974, a liberdade / o desconfi-
namento será muito desigual entre sul e 
norte, litoral e interior, capital e resto do 
país, e será certamente à medida da co-
ragem e do cuidado que cada um de nós 
tem para com os que nos rodeiam. O que 
desejo é que seja sobretudo atenta e crí-
tica a um Presidente que fecha os olhos 
a manifestações sindicais de grandes 
aglomerados, a um Estado centralista 
esquecido de apoiar as empresas, mas 
audaz no aumento de impostos, e a um 
sistema de saúde que ficou cheio de he-
róis e segue miserável de meios.

Onde está a Oposição? PSD e CDS sobre o que é estar na oposi-
ção. O que acham de como a sua inércia 
vai interferir nas decisões do governo. 
Será que eles acreditam que a oposição 
vai mandar energias negativas para o go-
verno? Será que não se pode reclamar do 
governo e se deve deixar o mesmo traba-
lhar (onde é que eu já ouvi isto) a seu bel 
prazer? Não se pode ser contra, pelo bem 
do país? É mesmo assim?
Há que lembrar que estar contra ou a fa-
vor não deveria sequer fazer parte do 
debate. Estamos com mais de 353 mil 
desempregados, uma dívida pública de 
252,1 mil milhões de euros, falta de re-

cursos nas escolas e uma gama enorme 
de outros problemas.
 Se apresentar soluções e métodos dife-
rentes daqueles em que o governo acre-
dita ser o certo, não é viável porque esta-
mos em crise, bom, então as oposições de 
todos os regimes democráticos querem 
que o governo dê errado?
 A oposição é equilíbrio no jogo democrá-
tico e equilibrar é necessário. 
Oposição é fiscalização e fiscalização 
também é necessário. 
Oposição é debate e debate também é 
necessário. Oposição é outra visão de 
país e isso também é necessário.

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

têm aumentado diaria-
mente, razão pela qual 
não podemos mesmo, 
descurar o cumprimen-
to das regras impostas.
Importa perceber que 
estamos a viver a primei-
ra fase de desconfina-
mento, e que as fases 
seguintes que todos an-
siamos, só se concretiza-
rão se os dados epide-
miológicos continuarem 
a demonstrar uma dimi-
nuição efetiva da propa-
gação do vírus e se a ca-
pacidade de resposta do 
Serviço Nacional de Saú-
de continuar a estar as-
segurada, ou seja, as me-
didas previstas para dia 
18 de Maio e 1 de Junho 
podem ser travadas, ca-
so os números em ter-
mos nacionais voltem a 
aumentar.
O esforço feito pelos 
nossos comerciantes na 
adaptação dos seus es-
paços de forma a permi-
tir que os mesmos cum-
pram as regras impostas 
pela Direção Geral de 
Saúde foram notáveis, a 
legislação saiu em pleno 
fim de semana prolonga-
do, mas rapidamente to-
dos se preparam para 
receber os clientes de 
forma segura.
Sei que chamar a estes 
dias vida normal é utópi-
co, mas vivemos a “nor-

malidade” possível. Va-
mos certamente preci-
sar de um longo período 
de adaptação para as 
constantes fases de des-
confinamento e certa-
mente que ansiamos co-
memorar a conquista de 
cada uma delas.
As escolas,  vão ter um 
teste decisivo nos próxi-
mos dias que nos pode-
rão ajudar a perceber o 
que poderá vir a aconte-
cer no próximo ano leti-
vo, a reabertura das cre-
ches, o regresso dos alu-
nos de 11º e 12º anos e 
das crianças aos jardins 
de infância vai ser mais 
um teste à capacidade 
de transformação das 
escolas e do sistema 
educativo.
A verdade é que, até ao 
momento o sistema edu-
cativo foi rápido e eficaz 
a implementar todas as 
alterações necessárias 
para não deixar nenhum 
aluno “esquecido”.
Até ao momento, pode-
mos ter orgulho na nos-
sa rápida e eficaz adap-
tação a este lento retor-
no à dita normalidade.
Resta acreditar e conti-
nuar a trabalhar, para 
que as medidas previs-
tas para as próximas  
f a s e s  r e a l m e n t e  ve -
nham a ser possíveis 
implementar.

A
s  m e d i d a s 
aprovadas pelo 
Parlamento 

Nacional, vieram per-
mitir um lento regresso 
de algumas atividades 
económicas e o levan-
tamento de algumas 
restrições de circula-
ção, ainda que de forma 
gradual e seletiva.
Assistimos todos esta 
semana a esse lento 
“retorno” à possível 
normalidade nos dias 
que correm, acredito 
que com receio e com 
os cuidados obrigató-
rios. Os nossos comer-
ciantes e a população 
em geral, deram mais 
uma vez um excelente 
exemplo de cidadania. 
De uma forma geral, 
assistimos a um retor-
no dentro da legalida-
de imposta, sem so-
bressaltos nem “desor-
d e n s ”  d i g n a s  d e 
registo.
Mas, a verdade é que 
mesmo assim os núme-
ros continuam a assus-
tar, o número de casos 
registados em Paredes 

Lento (mas urgente)…
retomar
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NECROLOGIA

FALECEU

JOSÉ BORGES  
NOGUEIRA
Faleceu no dia 1 de maio com 86 anos.  

Era natural de Parada de Todeia - Paredes  

e residente na Rua José Teixeira do Couto, n.º 68 r/c,   Paredes. 

Era viúvo de Maria Fernanda Rosa Barbosa.

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 amiza-

de 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

MARGARIDA  
DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 5 de maio com 73 anos.  
Era natural de Lordelo - Paredes e residente  

na Rua dos Combatentes, n.º 20, Lordelo, Paredes.  
Era casada com António Barbosa 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

MARIA IDALINA 
DA COSTA RUÃO SEABRA
Faleceu no dia 24 de abril com 85 anos.  
Era natural de Sobrosa - Paredes  

e residente na Rua Serpa Pinto, n.º 126,3º esq. Paredes.  
Era viúva de Abílio Augusto Moreira Seabra.

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  
PAREDES

FALECEU

MARIA ISAURA  
MOREIRA FERREIRA
Faleceu no dia 27 de abril com 90 anos.  
Era natural de Meinedo - Lousada  

e residente na Trav. Marginal Rio Sousa, n.º 54, Paredes.  
Era viúva de Sebastião da Costa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

PAULO JORGE 
FERREIRA MOREIRA
Faleceu no dia 6 de maio com 50 anos.  
Era natural de Lordelo - Paredes e residente  

na Rua Albano Jesus Amaral, n.º 1, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

ANA ROSA 
MOREIRA DA COSTA
Faleceu no dia 26 de abril com 88 anos.  
Era natural de Rebordosa - Paredes e residente 

na Rua Rio Ferreira, n.º 593, Lordelo, Paredes.  
Era viúva de Aires Filipe Coelho.

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

CAROLINA  
MOREIRA NETO
Faleceu no dia 27 de abril com 93 anos.  
Era natural de Lordelo - Paredes e residente  

na Rua Alto da Vila, n.º 45, Lordelo, Paredes.  
Era viúva de Manuel Moreira.

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

Rua Dr. José Correia, nº71

2º Esquerdo - Castelões de Cepêda 

4580 - 128

Paredes

Novas 
instalações do 

Progresso de Paredes

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas 

condolências
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

M
uitos portugue-
s e s  e n c o n -
t r a m - s e  e m 

isolamento profilático, em 
quarentena obrigatória ou 
até mesmo quarentena vo-
luntária e/ou isolamento so-
cial. A verdade é que as famí-
lias começam a fazer contas à 
vida, pois estão a ver que os 
seus postos de trabalho es-
tão a ficar comprometidos 
tendo em conta a inatividade 
que se verifica em vários se-
tores de atividade. 

Por sua vez o Governo 
tem tomado uma série de 
medidas que visam a prote-
ção das famílias e empresas.

O que fazer então? 
Poderá consulta a DS Cré-

dito Paredes, somos uma em-
presa que presta serviços na 
área de intermediação de 
Crédito e Consultoria Finan-
ceira, mesmo sem sair de 
casa. 

Temos profissionais com 
experiência e com qualifica-
ção para analisar e elucidar 
qual a melhor solução para 
cada caso.

Que tipo de solução tem a 
DS Crédito Paredes?

A solução poderá ou não, 
passar por beneficiar da me-
dida da moratória. Temos 
ainda soluções ao nível da 
renegociação dos créditos 
que tem atualmente, através 
de uma transferência de cré-
dito habitação, beneficiando 
assim de taxas mais apelati-
vas ou uma consolidação de 
créditos, que consiste em 
transformar um conjunto de 
prestações, numa só e com 
isso obter centenas ou até 
m i l h a r e s  d e  e u r o s  e m 
poupança. 

Muitas são as soluções 
disponíveis, o mais importan-

Covid-19  e o impacto no  
dia-a-dia  das famílias portuguesas

te é que os clientes nos pro-
curem e que se informem 
para não cair em situação de 
incumprimento.

Que tipo de custos tem 
associado para o cliente o 
serviço DS Crédito Paredes?

Tudo isto que foi anterior-
mente referido não tem qual-
quer tipo de custo para o 
cliente.

DS CRÉDITO 
PAREDES EFICAZ
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